
Yngling winterwedstrijden 2022 / 2023
WV de Maaskant

Hijsdagen 2022: Hijsdag 2023:
– 29-10-2022
– 05-11-2022 – 01-04-2023

Opzet winterwedstrijd: 
– Palaver 11:00
– Eerste start 12:00
– 2 starts, laatste finish tijd 14:30
– Wedstrijdduur 30 tot 40 min
– Dag afsluiting 15:00

– De twee starts zullen direct na elkaar volgen. 5 min na binnenkomst van de laatste deelnemer 
volgt de nieuwe start procedure.

Klassementen:
Algemeen klassement:
Tijdens de winterwedstrijden zal er een klassiek algemeen klassement worden bijgehouden. 

Teamzeilen klassement:
De eerste 4 wedstrijden zullen gevaren worden in de klassieke wedstrijd vorm. Vanaf de 3e 
wedstrijddag zal de tweede wedstrijd, wanneer er spraken is van een even aantal deelnemers, een 
teamwedstrijd zijn. Hierbij worden de nummers 1/8, 2/7, 3/6 en 4/5 van het huidige algemeen 
klassement aan elkaar gekoppeld. Voor dit teamonderdeel zal een apart klassement worden 
bijgehouden. De uitslag heeft dus geen invloed op het algemeen klassement. In het geval van een 
oneven aantal deelnemers, vervalt het teamzeil element voor de dag en vaart iedereen twee 
wedstrijden voor het algemeen klassement. We mikken op minimaal 4 teamwedstrijden. 

Sprint klassement: 
Om meer spanning tijdens de start
te creëren zal er gedurende de
winterwedstrijden, zowel tijdens
de solo- of teamwedstrijden, een
extra klassement worden
bijgehouden. In het
sprintklassement zal de boot die
als eerste de bovenboei na de start
weet te ronden 3 punten
toegewezen krijgen. De tweede
boot 1, en iedereen die volgt 0. 

De punten zullen toegekend
worden door de opvarende van de
rescue boot in samenwerkingen
met de starttoren.
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1 punt

0 punt
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Startlijn



Wedstrijdregels:
De wedstrijden zullen gevaren worden volgens het standaard wedstrijdreglement van WV de 
Maaskant v.2021. De twee uitzonderingen hierop zijn het vaste aantal van 3 aftrek wedstrijden 
en de mogelijkheid voor de wedstrijdorganisatie om een andere boei toe te passen dan de vaste in de
arm. Er zal niet op de Maas worden gevaren. 
De boot(naam) zal ingeschreven worden in het klassement, hierdoor kan de bemanning variëren 
zonder invloed te hebben op de klassementen. 

Wanneer het weer het niet toestaat om een veilige wedstrijddag te organiseren zullen de deelnemers
hiervan op de hoogte worden gesteld.

Zoek je (eenmalige) bemanning voor een wedstrijddag, zijn er altijd mensen die voor je willen en 
kunnen inspringen. Mocht het zelf niet lukken, neem in dat geval ruim op tijd contact op met 
Matthijs Kooijman of Dennis van Ham.  
Heb je zelf geen boot om deel te nemen maar wil je wel een- or meermaals als bemanning mee 
opstappen, maak dit dan ook bekent. 

Data:
Het idee is om elke 3 weken een wedstrijd te varen. De periode dat de grote boten op de kant staan 
betreft 20 weken. Wat neerkomt op 7 vaste wedstrijddagen en 14 starts. 

De vastgestelde wedstrijddagen zijn: 
13-11-2022
04-12-2022
18-12-2022
08-01-2023
29-01-2023
12-02-2023
05-03-2023
19-03-2023 (reservedag) 

Zie appendix voor weergave in de kalender.

Deelname:
Tijdens de wedstrijddag zal er door een team van vrijwilligers worden gezorgd voor een rescue 
boot, een gevulde starttoren en een warm ontvangst in het clubhuis tijdens het palaver en de 
dagafsluiting. Er zijn voor deze posities mensen benaderd maar een extra set handen kan nooit 
kwaad. 
Deelname aan de winterwedstrijden bedraagt 40,- euro. Mocht er aan het einde nog budget over zijn
kan dit in overleg worden terugbetaald. Miriam van Geel heeft aangegeven de kas te willen 
beheren. Wanneer je de boot inschrijft zal er vanuit haar een betaalverzoek worden uitgegeven. 

Tot slot de vraag aan alle booteigenaren om ervoor te zorgen dat jouw deelnemende Yngling op 
13-11 afgemeerd ligt aan de eerste twee vingerpier steigers van steiger 4a. 



Appendix:


