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uitgave nr. 82,  okt. 2010 

Is de LongDistanceRace ingewikkeld? 

Wel nee! 

Lees onderstaand verhaal en doe mee. 

Tijdens de LongDistanceRace (LDR) is het bedoeling om op één dag, dit jaar is dat 

zaterdag 16 oktober, zoveel mogelijk mijlen te zeilen.  

De inschrijving is vanaf 10.00 uur tot 10.30 uur in de Optimist. 

De start is om 11.00 uur vanuit de Optimist. 

LET OP: De volledige bemanning moet tijdens de start in of op het terras van de 

Optimist aanwezig zijn. 

Na het startsignaal kan ieder in zijn eigen tempo naar boord gaan.  

Op de motor mag gevaren tot een denkbeeldige lijn tussen het Westelijke- en Oostelijke 

Havenhoofd. 

Het eerste rak en vaste rak is naar de O11, hierna is de keuze vrij. 

Kijk hiervoor op de LDR rakkenlijst, deze is tegelijkertijd met dit WSVO journaal 

verzonden. Evenals het reglement van deze LongDistanceRace. 

Alle volgende rakken mogen een keer heen en terug gezeild worden, maar moeten 

uiteindelijk een aaneengesloten lijn vormen.  

De tactiek is om rekening te houden met de stroming en de wind. 

Op zaterdag 16 oktober is het om 10.25 uur HW en om 17.00 uur LW en op die dag is het 

Doodtij. De wind is nu een vraag, maar dat is een kwestie van het weerbericht volgen. 

De meeste zeilboten varen het snelst met ruime wind dus zoek de rakken op die voor ruime 

wind het gunstigst zijn.  

De rakken waar de meeste mijlen gemaakt worden kunnen worden liggen richting 

Zeelandbrug. Kijk maar eens op de kaart.  

Overigens is het verstandig om vooraf een voorlopig plan te maken van de te zeilen rakken. 

Het laatste en verplichte rak is van de O19 naar de finishlijn dit is weer de denkbeeldige lijn 

tussen de beide Havenhoofden. 

Het juiste moment van finishen is ook heel belangrijk de finishlijn is opengesteld tussen 

17.00 uur en 17.45 uur. Noteer de finishtijd op de LDR rakkenlijst. 

Vóór 17.00 uur of na 17.45 uur finishen betekent bedankt voor het mee doen, maar je bent 

gediskwalificeerd. 

De kunst is om exact om 17.30 uur over de finishlijn (beide Havenhoofden) te zeilen,  

aangezien de wedstrijd duur 6 uur en 30 minuten is. Er is dan geprofiteerd van het 

maximale aantal zeiluren, dus mijlen en maakt u kans winnaar te worden van de  

LongDistanceRace 2010.  

Na binnenkomst levert u de LDR rakkenlijst uiterlijk om 18.00 uur in bij het WSVO bestuur 

in het Clubgebouw. 

Hier kunt u na de uitslag en prijsuitreiking (19.00 uur) meedoen aan de jaarlijkse 

Mosselavond. Lees hiervoor het 83
e
 WSVO journaal. 

 

MAKKELIJK HÈ, DUS GEWOON MEEDOEN  
OOK AAN DE MOSSELAVOND 
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