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LongDistanceRace
“de mijlenmaker van het jaar”

www.eetcafejuno.nl

Zaterdag 4 oktober
Hoeveel mijlen zeilt u in 5 uur?
www.fixet.nl

Inschrijven: 10.00 tot 10.30 uur in het WSVO Clubgebouw
Start:
11.00 uur vanuit het WSVO Clubgebouw
LET OP!!!! : Volledige bemanning moet aanwezig zijn
www.deoudesluis.net

Korte uitleg over de LongDistanceRace

www.vdrest.nl

www.yersekegroup.nl

www.tijssen-elektro.nl

http://www.boateak.nl

www.gv-solutions.com

Op de motor mag gevaren worden tot een denkbeeldige lijn tussen het Westelijk- en
Oostelijk Havenhoofd. Dit is de startlijn.
e
Het 1 rak staat vast en dat is naar de O11, hierna is de keuze vrij.
Voor de overige rakken zie de LDR rakkenlijst welke met dit WSVO journaal is verzonden.
Evenals het reglement voor deze LongDistanceRace.
Alle volgende rakken mogen een keer heen en terug gezeild worden, maar moeten
uiteindelijk een aaneengesloten lijn vormen.
De tactiek is rekening te houden met wind, getijde en tijd.
Op zaterdag 4 oktober is het om 12.08 uur hoogwater en om 18.28 uur laagwater in
Wemeldinge.
Maak vooraf aan de hand van de windverwachting een voorlopig zeilplan.
Het laatste en verplichte rak is van de O19 naar de Finishlijn dit is weer de denkbeeldige
lijn tussen de Havenhoofden. Het juiste moment van finishen is ook belangrijk de Finishlijn
is opengesteld tussen 16.00 uur en 16.45 uur. Noteer de Finishtijd op de LDR rakkenlijst.
Vóór 16.00 uur of na 16.45 uur finishen betekent leuk dat je mee gedaan hebt, maar je
bent gediskwalificeerd. Finishen na 16.30 uur maar voor 16.45 uur betekent vermindering
op het aantal gezeilde mijlen.
De kunst is om exact om 16.00 uur over de Finishlijn te zeilen aangezien de wedstrijdduur
5 uur is. Er is dan geprofiteerd van de maximale zeiltijd dus mijlen maken want dan maakt
u kans om winnaar van de LongDistanceRace 2014 te worden.
Na binnenkomst levert u de LDR rakkenlijst uiterlijk om 17.00 uur in bij het WSVO bestuur
in het Clubgebouw.
De prijsuitreiking is om circa 18.00 uur in het WSVO Clubgebouw en bestaat uit de
LDR wisselbeker en nog iets!
Na afloop van de prijsuitreiking begint de WSVO mosselavond informatie hierover
leest u in het 177e WSVO journaal.
NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN

www.bomdia.nl

DE LDR RAKKENLIJST EN HET REGLEMENT TE PRINTEN

www.eureka-antwerp.be

