
Windrichting N
START IN NOORDELIJKE RICHTING

Boeien verplicht BB ronden 
(tegen de klok in):
▪ Kite-La3
▪ Kite-La7
▪ Vo12

zaterdagmiddagwedstrijd  2022 |   KAART A |   wind N en Z
ROUTENUMMER

Windrichting Z
START IN ZUIDELIJKE 

RICHTING

Boeien verplicht SB ronden 
(met de klok mee):
▪ Vo12
▪ Kite-La7
▪ Kite-La3

1 2

Start- en finishlijn  tussen Kite-La6 en 
skippybal Bij meerdere ronden mag 
tussendoor de start- en finishlijn gepasseerd 
worden. De wedstrijdleider legt de skippy-
bal neer en haalt de bal na afloop weer op. 
Start:
• 09:00 uur meldt de wedstrijdleiding in de 

WhatsApp groep ‘Lauwersoog 
wedstrijden’ of de wedstrijd doorgaat en 
zo ja, welke baan wordt gevaren. 

• 13:10 briefing via kanaal 77.
• Start om 13:30 GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk ná 15.00, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de drie 
bovengenoemde boeien, verplicht en in de 
juiste volgorde). Na de finish om uiterlijk 
16:30 uur doorgeven in de WhatsAppgroep:
• finishtijd
• bootnaam
• aantal rondes
• solo: ja/nee 
• voorzeil: fok/genua 1/genua 2
Te vroeg finishen of te late of onvolledige 
opgave betekent DSQ.
Markeringen:
Alle markeringen van vaarweg en vaar-
gebied volgen. De lijn van de gele boeien 
die het verboden gebied bij de spuisluizen 
markeert, mag niet gepasseerd worden.

De Zaterdagmiddagcompetitie 
bestaat uit 15 wedstrijden waarvan 
er 5 afgetrokken mogen worden 
voor het eindresultaat. De 
competitie-zaterdagen zijn:
• 2 april t/m 30 april
• 3 september t/m 19 november, 

muv 10 en 24 september.

Voorwaarden:
Deelname is gratis. 
Annulering van de wedstrijd bij 
>7Bft kan alleen door de 
wedstrijdleiding gebeuren. 

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

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


Windrichting NW
START IN NOORDWESTELIJKE RICHTING

Boeien verplicht BB ronden 
(tegen de klok in):
▪ Kite-La1
▪ Kite-La7
▪ Vo3

Windrichting ZO
START IN ZUIDOOSTELIJKE 

RICHTING

Boeien verplicht SB ronden 
(met de klok mee):
▪ Vo3
▪ Kite-La7
▪ Kite-La1
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Start- en finishlijn  tussen Kite-La6 en 
skippybal Bij meerdere ronden mag 
tussendoor de start- en finishlijn gepasseerd 
worden. De wedstrijdleider legt de skippy-
bal neer en haalt de bal na afloop weer op. 
Start:
• 09:00 uur meldt de wedstrijdleiding in de 

WhatsApp groep ‘Lauwersoog 
wedstrijden’ of de wedstrijd doorgaat en 
zo ja, welke baan wordt gevaren. 

• 13:10 briefing via kanaal 77.
• Start om 13:30 GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk ná 15.00, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de drie 
bovengenoemde boeien, verplicht en in de 
juiste volgorde). Na de finish om uiterlijk 
16:30 uur doorgeven in de WhatsAppgroep:
• finishtijd
• bootnaam
• aantal rondes
• solo: ja/nee 
• voorzeil: fok/genua 1/genua 2
Te vroeg finishen of te late of onvolledige 
opgave betekent DSQ.
Markeringen:
Alle markeringen van vaarweg en vaar-
gebied volgen. De lijn van de gele boeien 
die het verboden gebied bij de spuisluizen 
markeert, mag niet gepasseerd worden.

De Zaterdagmiddagcompetitie 
bestaat uit 15 wedstrijden waarvan 
er 5 afgetrokken mogen worden 
voor het eindresultaat. De 
competitie-zaterdagen zijn:
• 2 april t/m 30 april
• 3 september t/m 19 november, 

muv 10 en 24 september.

Voorwaarden:
Deelname is gratis. 
Annulering van de wedstrijd bij 
>7Bft kan alleen door de 
wedstrijdleiding gebeuren. 

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

https://wedstrijdzeilenlauwersoog.nl/afspraken-voor-deelname/
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Windrichting W
START IN WESTELIJKE RICHTING

Boeien verplicht SB ronden 
(met de klok mee):
▪ Kite-La8
▪ Kite-La3
▪ Vo3

5 Windrichting O
START IN OOSTELIJKE 

RICHTING

Boeien verplicht BB ronden 
(tegen de klok in):
▪ Vo3
▪ Kite-La3
▪ Kite-La8

6

Start- en finishlijn  tussen Kite-La7 en 
skippybal Bij meerdere ronden mag 
tussendoor de start- en finishlijn gepasseerd 
worden. De wedstrijdleider legt de skippy-
bal neer en haalt de bal na afloop weer op. 
Start:
• 09:00 uur meldt de wedstrijdleiding in de 

WhatsApp groep ‘Lauwersoog 
wedstrijden’ of de wedstrijd doorgaat en 
zo ja, welke baan wordt gevaren. 

• 13:10 briefing via kanaal 77.
• Start om 13:30 GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk ná 15.00, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de drie 
bovengenoemde boeien, verplicht en in de 
juiste volgorde). Na de finish om uiterlijk 
16:30 uur doorgeven in de WhatsAppgroep:
• finishtijd
• bootnaam
• aantal rondes
• solo: ja/nee 
• voorzeil: fok/genua 1/genua 2
Te vroeg finishen of te late of onvolledige 
opgave betekent DSQ.
Markeringen:
Alle markeringen van vaarweg en vaar-
gebied volgen. De lijn van de gele boeien 
die het verboden gebied bij de spuisluizen 
markeert, mag niet gepasseerd worden.

De Zaterdagmiddagcompetitie 
bestaat uit 15 wedstrijden waarvan 
er 5 afgetrokken mogen worden 
voor het eindresultaat. De 
competitie-zaterdagen zijn:
• 2 april t/m 30 april
• 3 september t/m 19 november, 

muv 10 en 24 september.

Voorwaarden:
Deelname is gratis. 
Annulering van de wedstrijd bij 
>7Bft kan alleen door de 
wedstrijdleiding gebeuren. 

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

https://wedstrijdzeilenlauwersoog.nl/afspraken-voor-deelname/
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Windrichting ZW
START IN ZUIDWESTELIJKE RICHTING

Boeien verplicht BB ronden 
(tegen de klok in):
▪ Vo5
▪ Kite-La6
▪ Kite-La3

7 Windrichting NO
START IN NOORDOOSTELIJKE 

RICHTING

Boeien verplicht SB ronden 
(met de klok mee):
▪ Kite-La3
▪ Kite-La6
▪ Vo5

8

Start- en finishlijn  tussen Kite-La7 en 
skippybal Bij meerdere ronden mag 
tussendoor de start- en finishlijn gepasseerd 
worden. De wedstrijdleider legt de skippy-
bal neer en haalt de bal na afloop weer op. 
Start:
• 09:00 uur meldt de wedstrijdleiding in de 

WhatsApp groep ‘Lauwersoog 
wedstrijden’ of de wedstrijd doorgaat en 
zo ja, welke baan wordt gevaren. 

• 13:10 briefing via kanaal 77.
• Start om 13:30 GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk ná 15.00, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de drie 
bovengenoemde boeien, verplicht en in de 
juiste volgorde). Na de finish om uiterlijk 
16:30 uur doorgeven in de WhatsAppgroep:
• finishtijd
• bootnaam
• aantal rondes
• solo: ja/nee 
• voorzeil: fok/genua 1/genua 2
Te vroeg finishen of te late of onvolledige 
opgave betekent DSQ.
Markeringen:
Alle markeringen van vaarweg en vaar-
gebied volgen. De lijn van de gele boeien 
die het verboden gebied bij de spuisluizen 
markeert, mag niet gepasseerd worden.

De Zaterdagmiddagcompetitie 
bestaat uit 15 wedstrijden waarvan 
er 5 afgetrokken mogen worden 
voor het eindresultaat. De 
competitie-zaterdagen zijn:
• 2 april t/m 30 april
• 3 september t/m 19 november, 

muv 10 en 24 september.

Voorwaarden:
Deelname is gratis. 
Annulering van de wedstrijd bij 
>7Bft kan alleen door de 
wedstrijdleiding gebeuren. 

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

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

