
Boeien verplicht ronden:
• Startlijn Z6a-GVS1—Z7
• Uiterton WG SB
• Wrakkenboei Amerskerk SB
• Uiterton WG BB
• Finishlijn Z6a-GVS1—Z7
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied houden aan de juiste zijde. 

Voorbereiding  Meld je aan op de avond 
vóór je deelname uiterlijk om 20:00u in 
de WhatsApp groep ‘Lauwersoog 
wedstrijden’. Verplicht vermelden: ‘Loog 
Chal plus bootnaam en gekozen route 
(offshore of inshore). 

Finishtijd Geef zsm en uiterlijk om 22:00 
zelf je tijd door in de WhatsApp groep. 
Verplicht vermelden: ‘Loog Chal plus 
bootnaam, datum, starttijd, finishtijd, 
solo/niet solo, gebruikt(e) voorzeil(en). 
Na voltooiing wordt je bootnaam met de 
finishtijd èn gecorrigeerde tijd genoteerd 
op het scorebord.

Deelname
• Tussen 1 januari en 31 december 2022. 
• Twee prijzen per challenge: line 

honours en snelste gecorrigeerde tijd. 
• Doe mee zo vaak je wilt; je snelste tijd 

wordt op het scorebord vermeld.
• Deelname is gratis.

30 Miles Offshore Lauwersoog Challenge 2022

Doe mee aan de Lauwersoog Challenge!
Offshore op het Wad en de Noordzee, of Inshore op het Lauwersmeer. 
Beide routes zijn 30 mijl, de datum en starttijd bepaal je zelf. 

Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de wedstrijden 
van ‘Wedstrijdzeilen 
Lauwersoog’ vindt plaats onder 
erkenning van de eigen 
verantwoordelijkheid van alle 
deelnemers. De afspraken voor 
deelname staan op de website: 
https://wedstrijdzeilenlauwers
oog.nl/afspraken-voor-
deelname/

https://wedstrijdzeilenlauwersoog.nl/afspraken-voor-deelname/


De baan bestaat uit 4 ronden. 

Boeien verplicht te ronden/passeren 
(aangegeven met een oranje cirkel in de 
kaart):
• Startlijn Kite-La7—Kite-La6 in noordelijke 

richting
• Kite-La2 BB ronden (eerste boei na de 

start)
• VO22 BB passeren
• S12 SB ronden
• VO22 SB passeren
• Startlijn verplicht passeren na ronde 1, 2 

en 3
• Na de vierde ronde finishlijn Kite-La7—

Kite-La6 passeren in noordelijke richting

Voorbereiding  Meld je aan op de avond vóór 
je deelname uiterlijk om 20:00 in de WhatsApp 
groep ‘Lauwersoog wedstrijden’. Verplicht 
vermelden: ‘Loog Chal plus bootnaam en 
gekozen route (offshore of inshore). 

Finishtijd  Geef zsm en uiterlijk om 22:00 zelf je 
tijd door in de WhatsApp groep. Verplicht 
vermelden: ‘Loog Chal plus bootnaam, datum, 
starttijd, finishtijd, solo/niet solo, gebruikt(e) 
voorzeil(en). 
Na voltooiing wordt je bootnaam met de 
finishtijd èn gecorrigeerde tijd genoteerd op 
het scorebord.

Deelname
• Tussen 1 januari en 31 december 2022. 
• Twee prijzen per challenge: line honours en 

snelste gecorrigeerde tijd. 
• Doe mee zo vaak je wilt; je snelste tijd wordt 

op het scorebord vermeld.
• Deelname is gratis.

30 Miles Inshore Lauwersoog Challenge 2022

Doe mee aan de Lauwersoog Challenge!
Offshore op het Wad en de Noordzee, of Inshore op het Lauwersmeer. 
Beide routes zijn 30 mijl, de datum en starttijd bepaal je zelf. 

Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de wedstrijden 
van ‘Wedstrijdzeilen 
Lauwersoog’ vindt plaats onder 
erkenning van de eigen 
verantwoordelijkheid van alle 
deelnemers. De afspraken voor 
deelname staan op de website: 
https://wedstrijdzeilenlauwers
oog.nl/afspraken-voor-
deelname/

https://wedstrijdzeilenlauwersoog.nl/afspraken-voor-deelname/

