
 

 

Woensdagavond wedstrijden WV ZIERIKZEE 

 

 

Op woensdag  5 mei starten de avond wedstrijden 

Om dit volgens de huidige corona regels te doen mogen we met maximaal 4 personen varen 

De schipper is verantwoordelijk  hoe  wordt omgegaan met de 1.5 meter afstand regel . 

Totdat het clubhuis weer consumpties mag serveren  wordt er helaas  geen club hap georganiseerd  

 

Alleen voor overleg met Arjen mag het clubhuis betreden worden 

 

Het palaver  wordt vanaf 18.45 gehouden  op het terras .De wedstrijdcommisie zal in het stuurhuis 

zitten voor eventuele  laatste wijzigingen . 

 

Er wordt een whatsapp groep aangemaakt waar de te varen baan wordt vermeld . 

 

Hierop kan iedereen zich ook aanmelden en hun finish tijd  doorgeven . 

 

Er word gevaren volgens het handicapsysteem SW  en volgens de regels voor 

wedstrijdzeilen 2021-2024 

 

Data wedstrijden  5,12,19,26 mei   2,9 en 16 juni    kortste nacht  23 juni  

 

 

De starttijden  zijn voor SW vanaf   94     19.30 uur 

                                              SW tot    94      19.45uur 

 



 

 

Start /finish gebied  en procedure start 

De start/finish lijn is het sectorlicht  op het havenhoofd en de boei Roompot  

 

We starten op eigen gelegenheid zonder controle op de wal en zonder waarschuwing seinen 

U dient uw eigen finishtijd op te nemen gerekend vanaf uit starttijd .19.30 0f 19.45. 

Dus als u te laat start geldt toch de ijktijd 19.30 of 19.45 

 

De Banen 

Er worden ca  20 banen gemaakt waaruit gekozen word.  Deze banen worden  nog rondgestuurd en 

zijn ook beschikbaar  op de woensdagavond bij de wedstrijdcommissie 

Let hierbij vooral op : bij sommige banen staat geen vaarwater vermeld , 

Daar hoeft u dus geen vaarwater te respecteren . 

Daar waar het vaarwater vermeld is moet u dit ook respecteren  

Penalty’s 

Bij het incorrect varen van de baan wordt een 20% penalty gegeven op de gezeilde tijd 

 



De finish tijd ,GMT +2 dient men gelijk door te geven via de app  

in uren minuten en seconden  

Als dit niet lukt ,gelijk na binnenkomst bij de wedstrijdcommissie 

 

 

Protesten 

Er kan niet worden geprotesteerd 

Tijdslimiet 

De tijdslimiet om te finishen is 21.45 uur  

Bij een windwaarschuwing van 7BF of meer wordt er niet gestart 

Deelname   

Deelname is voor eigen risico 

 

Niet uitvaren van de wedstrijd  

Bij het niet uitvaren van de wedstrijd graag dit gelijk melden bij de wedstrijdleiding . 

Dit om onnodige zoekacties te starten  

 

Uitslag  

De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na de wedstrijd bekent gemaakt  

Via de app en mail  

 

Puntentelling  

 

In totaal staan er 7 wedstrijden gepland 

Het  slechtste resultaat zal worden beschouwd als aftrek wedstrijd 

Het punten systeem  

Niet gezeild                     = 0 pnt 

Gestart niet gefinished  = 1 pnt 

Laatste plaats                  = 2 pnt   

Een na laatste                  = 3 pnt  

Etc.   



 

 

 

Gegevens schip en schipper  

In de bijlage graag uw gegevens invullen en retour sturen naar  jeugd@wvzierikzee.nl 

Ook al denk u die heeft ze al … 

Graag nogmaals retour zodat ik alle gegevens tijdig kan checken voor een zo eerlijk mogelijke 

SW factor . 

Ik hoop iedereen  met een beetje wedstrijdhart weer snel te kunnen zien  

 

Groet Roeline  Ornee 

0647769287 

jeugd@wvzierikzee.nl 

whatsapp wvz avondwedstrijden 
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Graag inleveren bij Roeline  : jeugd@wvzierikzee.nl 

 

 

 

Naam schipper                 :  ____________________________________________  

Mobiel nr. aan boord      :  _____________________________________________ 

Naam schip                       : ______________________________________________ 

Type  schip                        : _______________________________________________ 

Grootste voorzeil             :_______________________________________________ 

Rolfok   ja/nee                  :_______________________________________________ 

Wel/Geen spinnaker        :_______________________________________________ 

Wel/Geen Genaker         :_______________________________________________  

Type schroef                      : Vast , klapschroef of vaanstand schroef  

Diepgang                            :_______________________________________________ 

Exotische zeilen/dacron  : _______________________________________________ 

De keuze Genaker of spinnaker geldt voor de gehele serie. Deze kan niet worden gewijzigd.  

 

 

 

avondwedstrijden 2021wvzierikzee 


