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1. Gevaren wordt in tweepersoons standaard uitgeruste huurboten 

2. Aanpassingen/veranderingen aan de boot zijn niet toegestaan 
3. Hulpmiddelen zoals het gebruik van een fokkeloet zijn niet toegestaan, het 

gebruik van de peddel voor het uitzetten van de fok is toegestaan. 

4. Minimum totaal gezamenlijke leeftijd bemanning: 95 jaar, beide lid Noord 
Zuid. 

5. Minimum leeftijd enig bemanningslid; 45 jaar. 
6. Per jaar worden twee wedstrijdseries verzeild. 

7. Winnaar van de jaarprijs is de bemanning die: 
a. Beide wedstrijd-series heeft gevaren 
b. Beide wedstrijd-series gevaren is door de zelfde stuurman. De 

bemanning mag gewisseld worden. E.e.a. volgens het wedstrijd 
reglement Noord Zuid. 

8. Inschrijven voor Oude Garde dient te geschieden middels de web-site van 
Noord Zuid. Indien het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt 
(afhankelijk van het aantal beschikbaar gestelde boten) sluit de 

inschrijving. 
9. Teams die voor de eerste wedstrijddag hebben ingeschreven, staan 

automatisch ingeschreven voor de tweede wedstrijddag. Ze dienen hun 
aanwezigheid 7 dagen voor de tweede wedstrijddag door te geven. 

10.In bijzondere gevallen beslist de leiding/organisatie van de Oude Garde 

over afwijking van het reglement. 
 

TOELICHTING: 
 

a. De Oude Garde is bestemd voor ieder lid van wsv Noord Zuid die 

voldoet aan het leeftijd criterium. Hierbij kan en wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen leden.  

b. Als Gentlemen's agreement wordt op prijs gesteld dat actieve 
wedstrijdzeilers (de stuurman) niet tijdens de wedstrijden aan het 
roer gaan zitten, meevaren is wel toegestaan. 

c. Bij elke serie worden de boten voor de eerste wedstrijd ingedeeld. 
d. Bij de tweede wedstrijd krijgt de winnaar van de eerste wedstrijd de 

boot van het laatst binnengekomen team enz. 
e. Op de evenementen-kalender worden 2 wedstrijddagen ingepland. 
f. Voor de laatste wedstrijddag dient ieder bemanningslid een 

cadeautje (dit kan een fles/versnapering zijn) in te zetten. Bij de 
prijsuitreiking mag ieder team lid een cadeautje uitzoeken.   

g. De wedstrijden worden gevaren tot windkracht 4, tussen windkracht 
4 en 5 wordt door de organisatie Oude Garde en wedstrijdleiding 
gezamenlijk gekeken of een verkorte of aangepaste baan 

verantwoord is, en of zeilen gereefd worden.  
h. Voor overige wedstrijd bepalingen zie wedstrijd reglement Noord 

Zuid. 
 
 


