
DR IR TH.P. TROMP-WISSELPRIJS 
 

Deze permanente wisselprijs is geschonken aan het Bestuur van de KNZ&RV door Dr H.J. 
Kruisinga, teneinde de gedachte levend te houden aan het onverflauwde enthousiasme, 
waarmede het erelid Dr Ir Th.P. Tromp, gedurende vele jaren de naam van de KNZ&RV heeft 
hoog gehouden in zeezeilwedstrijden en uit dankbaarheid voor de stimulerende propaganda, die 
hij daarmede gedurende al die jaren bij vele leden - vooral jongeren - voor de zeezeilerij heeft 
gemaakt. Het is de bedoeling door deze wisselprijs de herinnering aan het erelid van de 
KNZ&RV, dat zich als lid, bestuurslid en voorzitter van de Vereeniging zo heeft ingezet voor de 
zee wedstrijdzeilers, blijvend te eren. 
 
De prijs wordt toegekend onder de volgende bepalingen, die slechts na verkregen goedkeuring van de 
schenker of diens nabestaanden door het Bestuur van de KNZ&RV kunnen worden gewijzigd: 
1. De prijs wordt toegekend aan een lid (uit iedere categorie die de wet van de KNZ&RV kent, met 
uitzondering van sociëteitsleden) dat onder de vlag van de KNZ&RV varend, volgens de onderstaande 
bepalingen het hoogste aantal punten heeft behaald. Voor de telling geldt het wedstrijdseizoen dat 
samenvalt met het kalenderjaar. 
2. Voor de puntenberekening geldt telkenjare de klasse-indeling volgens de klasse-indeling volgens de 
IOR, zodat dus ieder jacht varend onder de sub 1 genoemde gezagvoerder in enige klasse van de IOR 
voor de prijs in aanmerking kan komen. 
3. Indien de wedstrijdgevende vereniging de klasse onderverdeelt in alpha en bèta divisies zal de 
puntenberekening voor deze divisies afzonderlijk geschieden. 
4. Aangezien de prijs aan de gezagvoerder wordt toegekend zal dus voor een jacht, dat onder wisselend 
commando vaart, gelden dat slechts de wedstrijden onder hetzelfde commando voor de berekening zullen 
meetellen. 
5. Zowel binnen- als buitenduinse wedstrijden tellen voor de puntentelling mee. 
6. Het puntental wordt bepaald volgens de volgende formule:                               
A+(b+c+d+e) 
 
IOR-rating 
A = som van de baanlengten (volgens het wedstrijdprogramma) van de wedstrijden waarin officieel is 
gefinisht 
b = aantal eerste prijzen in de eigen klasse x 0.40 A 
c = aantal tweede prijzen in de eigen klasse x 0.30 A 
d = aantal derde prijzen in de eigen klasse x 0.20 A 
e = aantal vierde prijzen in de eigen klasse x 0.10 A 
7. Zij die in aanmerking menen te komen voor deze wisselprijs, dienen te zorgen dat hun opgaaf uiterlijk 1 
december van ieder jaar in het bezit van de secretaris van de KNZ&RV is, waarbij het volgende dient te 
worden vermeld. 
a. naam van de wedstrijd met afstand volgens het wedstrijd- programma. 
b. de klasse waarin is gestart met vermelding van alpha of bèta divisie. 
c. het behaalde resultaat in iedere wedstrijd. 
d. de IOR-rating. 
8. Wanneer een lid van de Vereeniging, dat meent voor de prijs in aanmerking te komen, na 1 december 
van het lopende kalenderjaar nog een buitenlandse wedstrijd zeilt, die voor kwalificatie in aanmerking 



zou kunnen komen, dient dit vóór 1 december aan de secretaris van de KNZ&RV te worden opgegeven, in 
welk geval de uitreiking van de prijs, die anders op het jaardiner in december zal plaatsvinden, eerst na 1 
januari van het volgende jaar zal kunnen geschieden. 
9. In onvoorziene omstandigheden beslist het Bestuur van de KNZ&RV, hierop is geen beroep mogelijk. 
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