
Vraag en antwoord met betrekking tot klassenvoorschriften 
 
-Is  het toegestaan om extra verstaging te hebben met elastiek, weliswaar zonder trapeze, maar 
waarmee je toch extra mee kan hangen? 
Volgens artikel 1.2.5 van de klassenvoorschriften is wat niet expliciet is toegestaan verboden. 
Daarmee zijn extra stagen om uit te hangen(trapeze inrichting) tijdens wedstrijden verboden en dus 
niet alleen het gebruik hiervan. Tijdens het opstellen van de klassenvoorschriften hebben we het hier 
over gehad en hebben we dit ook zo voor ogen gehad. 
 
-Zijn extra hangbanden toegestaan? 
Volgens artikel 2.7.9 is het gebruik van hangbanden toegestaan. Materiaal en uitvoering zijn verder 
niet omschreven en ook over de positie zijn geen zaken vastgelegd. Extra hangbanden zijn daarmee 
binnen de huidige klassenvoorschriften dus toegestaan. 
 
Misschien ten overvloede de omschrijving van hangbanden:  Hangbanden zijn al dan niet gevoerde 
banden , waaronder de zeiler zijn voeten kan plaatsen om zo over het gangboord te hangen. 
 
-Ik wil graag met blote voeten varen en mijn hangbanden geschikt maken voor kinderen. Mag ik 
langere en beklede hangbanden op mijn Tirion aanbrengen? 
In lijn met bovenstaand antwoord kan gesteld worden dat  vorm en uitvoering van de hangbanden 
vrij zijn, mits het hangbanden zijn bedoeld om met je voeten eronder over het gangboord te hangen. 
Langere banden en gevoerde banden zijn dan ook toegestaan 
 
-Mag de onderlijkstrekker via een apart blok naar de mast worden geleid voor doorlopende 
bijstelling eventueel over de lier? 
Relevant hiervoor zijn artikelen 2.6.2 en artikel 2.7.3 in de klassenvoorschriften.  Hierin staat vermeld 
dat van het lopend want materiaal en uitvoering vrij zijn, maar dat de onderlijkstrekker moet worden 
belegd in een lijnklem aan de onderzijde van de giek. Het aantal klemmen en stoppers op de boot is 
gemaximeerd, maar over blokken hebben we niets gezegd. Theoretisch kan je daarmee de 
onderlijkspanner verlengen en met behulp van een lier aanspannen. Je moet hem echter wel 
beleggen in een klem op de giek en dus niet op het dek. 
 
-In de klassenvoorschriften staat vermeld dat de zeiltekens een stambreedte van 6 cm uit elkaar 
moeten worden geplaatst. We kunnen echter in de diverse watersportzaken de zeiltekens van 30 
cm hoog alleen met een stambreedte van 5 cm vinden. Is het toegestaan om deze te gebruiken? 
Naar aanleiding van  je vraag over de zeiltekens hebben we in de TC van de Tirionklasse overlegd. 
Indien de zeiltekens van 30 cm hoog momenteel 5 cm breed zijn is dit voor ons geen probleem en zal 
dit bij een meting niet tot problemen mogen leiden. Houd als afstand tussen de verschillende tekens 
wel 6 cm aan. 
Bij de eerstvolgende aanpassing van de klassenvoorschriften zullen we dit item meenemen. 
 
 
 
 

 


