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Vlagetiquette en de Hallberg-Rassy Connectie clubstandaard

Leden van een watersportvereniging voeren ter herkenning de clubstandaard in de top van de hoogste 
mast. Indien dit in verband met apparatuur in de masttop niet mogelijk is, is het toegestaan dat deze in het 
bakboordwant wordt gehesen (besluit K.N.W.V.). 

Het is slechts toegelaten om één enkele vlag of wimpel te voeren en deze mag dan ook dag en nacht blijven 
staan, zo lang het jacht in gebruik is en de eigenaar aan boord is, danwel zijn afwezigheid van zeer tijdelijke 
aard is. 

Zeilers die lid zijn van meer dan één watersportvereniging en dus het recht hebben meerdere clubvlaggen te 
voeren, mogen er daarvan toch maar een tegelijk voeren. Bij de keuze daarvan kan men zich laten leiden door 
de anciënniteit van een vereniging, of door de clubstandaard van die vereniging te voeren wier haven men 
bezoekt, ofwel door de standaard te voeren van die vereniging aan wier activiteit men deelneemt.  
Het voeren van een tweede clubstandaard in het bakboordwant, resulteert letterlijk en figuurlijk in een minder 
hoog “aanslaan” van de desbetreffende vereniging en wordt om die reden, als zijnde minder hoffelijk, ontraden.

Hallberg-Rassy Connectie clubstandaard

Aangezien wij juist voor verbinding staan, lijkt het ons gepast dat de clubstandaard van de Hallberg-Rassy 
Connectie bescheiden onder die van uw eigen watersportvereniging in het bakboordwant wappert.

In de nautische traditie voeren bestuurs- en ereleden een rechthoekige standaard. 
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Leden mogen de driehoekige Hallberg-Rassy Connectie clubstandaard voeren.

De voorzitter voert deze rechthoekige standaard zonder toevoegingen.

De standaard van de secretaris is herkenbaar aan één uitgevulde cirkel (bal) aan 
de broeking.

De standaard van de overige bestuursleden is voorzien van twee van die “ballen” 
aan de broeking.

Ereleden voeren een gezwaluwstaarte rechthoekige standaard.


