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Wat is de CR Rating ?  

• Cruiser Rating is een handicapsysteem om zeiljachten 

tegen mekaar te laten zeilen 

• Het is een meetsysteem zonder fysieke meting 

• Bedoelt voor zeiljachten met een zeereling en een 

leefbaar interieur vanaf 6 meter romplengte 

• Het is dus een eerste stap naar het wedstrijdvaren en dit 

in een recreatieve en familiale sfeer.  

• Wedstrijdboten en sportboats dienen IRC of andere te 

varen.  
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Wat is het doel van het meetsysteem ? 

• Cruiser Rating is vooreerst een handicapsysteem om 

zoveel mogelijk zeilers te laten wedstrijden 

• Wedstrijd getuigde schepen (geen reling, sportboot,  

geen leefbaar interieur ...) met wedstrijdbemanning  

dienen IRC te varen of kunnen zwaarder belast worden  

• Is enkel voor aangesloten waterclubs bij een officiële 

federatie met een lidkaart VYF, VVW of Ligue (BE) 

• Boten dienen te beschikken over een officieel 

zeilnummer (zie www.kbyv.be) en in orde met reclame 

vergunning 
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Wanneer ga je best CR wedstrijdzeilen ? 

• Als je als schipper niet over budgetten bezit om je 
schip te tunen en een betaalbare meetbrief  wil 
ontvangen (20€) 

Algemeen voor wedstrijdzeilen geldt steeds (IRC idem) 

• Als je wil deelnemen het je schip en je bemanning 
past 

• Als je bemanning familiaal zeilt of recreatief ermee 
bezig is  

• Als je het mes tussen de tanden vervangt door een 
lach met gezonde mix van fun en competitiegeest 

• Wees eerlijk … CR en IRC is gebaseerd op fair play 
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Wie doet het beheer van de CR ? 

• Het beheer van CR ligt bij de twee Vlaamse 

watersportfederaties VYF en VVW-Recrea,  

• Een technische commissie van 3 zeiltechnisch 

geschoolde mensen werkt aan de verbetering van de 

geheime formule.  

• De formule wordt jaarlijks geëvalueerd en kan worden 

aangepast 
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Hoe vraag je een meetbrief aan 

• Via website www.cruiserrating.be doorklikken naar aanvraag 

meetbrief 

• Excel sheet invullen en bewaren op je harde schijf  en doorsturen 

naar email adres info@cruiserrating.be, bedoeling is om dit met 

een invulformulier te doen … zie demo 

• Na aanvraag ontvang je vrij snel een email met je meetbrief 

verwerking in PDF formaat en betalingsvraag 

• Indien betaling van 20 euro is ontvangen op de rekening krijgt de 

schipper per email een PDF meetbrief 2015, er wordt nog voor 

begin april een online betalingssysteem geïnstalleerd  

• Of je gaat naar het secretariaat van VYF of VVW Recrea  en je 

vult een aanvraag in en na betaling op de rekening van cruiser 

rating wordt de meetbrief per post toegestuurd 
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Wat vragen we op de aanvraag 

• Contactgegevens eigenaar 

• Type schip aan te geven (bv kalik 33) uit lijst van 1600 basisschepen of 

indien niet gevonden de volgende maten opgeven van je schip met type :  

  LOA = lengte overall van de romp (niet preekstoel) 

  LWL = lengte waterlijn 

  Breedte schip 

  Diepgang schip (te vermelden aub type uitvoering schip !!!)   

  waterverplaatsing in kg 

  totale zeiloppervlakte =  som van grootste Genua (naar 150%      

     berekend ) en Grootzeil samen  

• Zeilnummer (is verplicht in zeil te staan) 

• Watersportclub dient te zijn vermeld 
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Wat vertelt een basisschip ? (1) 

 
• Elk type basisschip heeft een basis rating BARAT genoemd 

 

• De basis rating BARAT is uitgedrukt in voet en is eigenlijk een berekende 

waterlijnlengte welke dus de theoretisch maximum rompsnelheid  die het 

basisschip met die lengte kan varen.  

 

• Elk type schip is nu gelijk qua rompspeed omgerekend. 

 

• 2 gelijke type schepen kunnen verschillen in type zeilen die ze gebruiken of 

type voordewindse zeilen die ze voeren, schroef onder het schip etc ... 

Deze eigenschappen in combinatie met de BARAT geven een TCF of tijd 

correctie factor. 
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Wat vertelt een basisschip ? (2) 

 
• Elk type basisschip heeft een basis rating BARAT genoemd 

 

• De basis rating BARAT bepaald ook de klasse waarin je vaart ... 

Er zijn 6 klassen 

– klasse CR 1 de codevlag "W"  BARAT >31 

– klasse CR 2 de codevlag "W" BARAT >27,50 en <=31 

– klasse CR 3 de codevlag "K" BARAT >25  en <=27,50 

– klasse CR 4 de codevlag "K"  BARAT >22,3  en <=25 

– klasse CR 5 de codevlag "U"  BARAT  >18,5 en <=22,3 

– klasse CR 6 de codevlag "U"  BARAT <=18,5 

• De klassen kunnen per wedstrijd worden samengevoegd indien aantal 

deelnemers dit noodzakelijk maakt. In rood aangeduid is gewijzigd tov 2015 

 

 

 

 

http://www.vyf.be/index.htm
http://alpaerts-vandamme.be/Diverse_Pagina's/imazur2/VVW vzw_logo.jpg


CR rating 2016 

Wat is dan de TCF ? 

• CR rating is een corrected time meting dus houdt geen rekening met stroom 
en windsterkte ... (bv IMS wel) uitgedrukt in een TCF (Time Correction Factor) 

• Corrected time = TCF*(Sailed time) 

• De BARAT wordt omgezet in een TCF die rekening houdt met 7 parameters 

1. Genua type LP kleiner of groter dan 150% J maat 

2. Grootte Grootzeil overmaats of niet (oppervlakte > 0,575 x E x P ) 

3. Schroef type onder het schip (klapschroef, vaste 2-blad, 3-blad, geen) 

4. Type voorstag (rolfok >130%, stagvoering met leuvers, groefsysteem) 

5. Spinnaker gennaker en type zeil voordewinds gevoerd of zonder spi 

6. Type mast carbon of andere  

7. Boegspriet >= 0,5 meter of kleiner 
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Welke penalties zijn er ? 

penalty 

Schroef 

penalty 
PA   1   -1 Vaanstand of klapschroef ( 2 of 3 

blad inklapbaar) 

2 -2 Vaste 2-blad schroef 

3 -3 Vaste driebladschroef 

4     0   Zonder of ophaalbare schroef 

Genua VZ 1   0 met LP <= 150% J of LPmax 

2  + 2 met LP > 150% J of Lpmax 

Grootzeil RM 1   0 Main sail <= 0,575 x E x P  

2  + 2 Main sail > 0,575 x E x P  

 

PA= 1 

PA= 1 
PA= 1 

PA= 3 PA= 2 
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Welke penalties zijn er (3) ? 
Penalty 

Voorstag ST 1   0 Zonder groefsysteem 

2 + 1 Met groefsysteem 

3 -1 Eén enkele rolreefgenua >= 130% of stormfok (zie 

reglement) 

voordewinds SPI 1   -4 GEEN spinnaker of ander voordewinds zeil 

2   0 Eén enkele niet overmaatse spinnaker (SMG<= 180% J-

maat)  of één enkele niet overmaatse gennaker en 

aangrijppunt van de gennaker <=  0,5m voor de voorstag 

en gennaker is niet overmaats (SF <= 200% J-maat)  

3 + 2 Masthead spinnaker : > 20 cm boven voorstag gevoerd 

Overmaatse spinnaker (SMG > 180% J-maat) 

gennaker met een aangrijppunt van de Gennaker > 0,5m 

voor de voorstag  

gennaker is overmaats (SF > 200% J-maat) 

  
ST= 2 ST= 1 ST= 3 
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Rolreefgenua ... of groefsysteem ? 

• Er is slechts sprake van een rolfok als deze is uitgevoerd 

met een vaste gemonteerde bovendekse trommel en 

indien er buiten een stormvoorzeil slechts één rolgenua 

aan boord is tijdens de wedstrijd of een serie en deze 

rolgenua grijpt aan boven de trommel. 

• Er is slecht sprake van een rolreefgenua > 130% J-maat 

en als dit zeil ten alle tijden gereefd kan worden mits 

oprollen en het aangrijpingspunt van de rolfok wel degelijk 

boven de rolfoktrommel is. Alle zeilen die niet oprolbaar 

zijn dienen opgegeven te worden als groefsysteem.  
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Praktisch hoe nu de aanvraag invullen ? 
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Wat zijn de CR wedstrijden op de kalender ? 
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Rating optimaliseren ? 

• Heeft weinig zin ... 

 

• Is niet het doel 

 

• Kan de bedoeling niet zijn 

 

Wat is wel raadzaam ... 

 

1. Zeil met je voorzeilen tot 150% 

2. Leer je reglementen hoe te 
wedstrijden 

3. Leer van een betere zeiler 

4. Rating is een middel om te 
kunnen wedstrijden 
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Is de CR rating dan juist en wie zeilt ermee ? 

• Geen enkel zeilhandicap is juist 

• Enkel eenheidsklasse is juist 

• Het is een benadering, een theoretisch model 

• En het systeem is zo juist als de opgave, een foute opgave is 
eigenlijk in de eerste plaats jezelf bedriegen niet het 
meetsysteem. 

• Zie je een foute opgave bij je collega wijs hem erop, 
controleren kan steeds online ... 

• CR is een open systeem alle meetbrieven vind je op 
www.cruiserrating.be 

• Bij niet eerlijke opgave kan de meetbrief worden ingetrokken  

• Systeem is vereenvoudigd tov vroeger (qua type zeildoeken 
bijvoorbeeld) om misbruik tegen te gaan 
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Meetbrieven openbaar ? 
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Controle mogelijk ? Ja online... 
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Reglementen opgesteld ? Ja ... 

Zie via http://www.cruiserrating.be/index.php/cr-reglement-2016 
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Zijn er « kleine letterkes » in reglement ? Ja ... 

De volgende veiligheidsuitrusting is verplicht en dit volgens het Koninklijk 
Besluit van 15 maart 1966 (hoofdstuk IV, art A17 § 1) met betrekking tot 
de vlaggenbrieven en uitrusting:  

 een misthoorn;  
 een dieptelood;  
 een hamer;  
 een anker;  
 een bootshaak;  
 navigatielichten;  
 een lenspomp;  
 een tros van 20m;  
 een elektrische lamp, geschikt voor het geven van seinen;  
 een blusapparaat;  
 een volledig stel zeilen;  
 een waterdichte verbanddoos;  
 één reddingsvest per opvarende;  
 één reddingsboei voorzien van zelfontbrandend licht;  
 doeltreffende noodseinen (vuurpijlen);  
 een magnetisch kompas.  

Zie via http://www.cruiserrating.be/reglementen.htm 
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Zijn er « kleine letterkes » in reglement ? Ja ... 

Naast de vereiste officiële stukken dienen de jachten nog de volgende 
documenten aan boord te hebben:  
een geldig getijboekje;  
een bijgewerkte zeekaart van het gebied;  
de geldende politie- en scheepvaartreglementen;  
een geldige verzekering minimum tegen derden.  

De naam van het jacht en thuishaven dient duidelijk op de achtersteven van 
het jacht vermeld.  

Een gebruiksklare motor moet zich aan boord bevinden. 

Er mag geen uitrusting van het jacht verwijderd of verplaatst worden. 

Er mag geen gebruik gemaakt worden van verplaatsbare en/of waterballast. 

De eigenaar en/of de schipper is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid 
en de zeewaardigheid van zijn jacht en de bemanning. Het is ook zijn taak 
derden hiervan te verwittigen. 

De eigenaar en/of de schipper blijft verantwoordelijk voor al of niet 
deelnemen aan een wedstrijd. 
GEEN ANKER OP DE BOEG !!!! (wel aan boord artikel 9.10) 

Zie via http://www.cruiserrating.be/reglementen.htm 

http://www.vyf.be/index.htm
http://alpaerts-vandamme.be/Diverse_Pagina's/imazur2/VVW vzw_logo.jpg


CR rating 2016 

Voorbeeld meetbrief ... 

vertrouwelijk 
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Voorbeeld meetbrief ... 
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Vragen voor de technische commissie ? 
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