
Windrichting N
START IN NOORDELIJKE 
RICHTING

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

zaterdagmiddagwedstrijd   |   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

Voorwaarden:
Deelname is gratis. 
Annulering van de wedstrijd bij 
>7Bft kan alleen door de 
wedstrijdcommissie gebeuren. 
Bericht hierover uiterlijk zaterdag 
om 09:00 in de WhatsApp groep 
‘Lauwerszee zeilen’. 

2

Start- en finishlijn:
Rode lijn tussen Kite-La6 en 
skippybal Bij meerdere ronden 
mag tussendoor de start- en 
finishlijn gepasseerd worden. De 
wedstrijdleider legt de skippybal 
neer, de laatst gefinishte neemt 
de bal mee terug naar de haven.
Start:
• 09:00 uur vermelding baan in 

de WhatsApp groep.
• 13:10 briefing via kanaal 77.
• Start om 13:30 GPS-tijd.
Finish:
Finish zo snel mogelijk ná 15.00, 
na het voltooien van een volledige 
ronde (=de drie bovengenoemde 
boeien, verplicht en in de juiste 
volgorde). Te vroeg finishen 
betekent DSQ. Na de finish zelf 
doorgeven in de WhatsApp groep:
• bootnaam
• aantal rondes
• solo: ja/nee 
• voorzeil: fok/genua 1/genua 2
Markeringen:
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied volgen.



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

Voorwaarden:
Deelname is gratis. 
Annulering van de wedstrijd bij 
>7Bft kan alleen door de 
wedstrijdcommissie gebeuren. 
Bericht hierover uiterlijk zaterdag 
om 09:00 in de WhatsApp groep 
‘Lauwerszee zeilen’. 

zaterdagmiddagwedstrijd   |   KAART B |   wind NW en ZO3 4

Start- en finishlijn:
Rode lijn tussen Kite-La6 en 
skippybal Bij meerdere ronden 
mag tussendoor de start- en 
finishlijn gepasseerd worden. De 
wedstrijdleider legt de skippybal 
neer, de laatst gefinishte neemt 
de bal mee terug naar de haven.
Start:
• 09:00 uur vermelding baan in 

de WhatsApp groep.
• 13:10 briefing via kanaal 77.
• Start om 13:30 GPS-tijd.
Finish:
Finish zo snel mogelijk ná 15.00, 
na het voltooien van een volledige 
ronde (=de drie bovengenoemde 
boeien, verplicht en in de juiste 
volgorde). Te vroeg finishen 
betekent DSQ. Na de finish zelf 
doorgeven in de WhatsApp groep:
• bootnaam
• aantal rondes
• solo: ja/nee 
• voorzeil: fok/genua 1/genua 2
Markeringen:
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied volgen.



Voorwaarden:
Deelname is gratis. 
Annulering van de wedstrijd bij 
>7Bft kan alleen door de 
wedstrijdcommissie gebeuren. 
Bericht hierover uiterlijk zaterdag 
om 09:00 in de WhatsApp groep 
‘Lauwerszee zeilen’. 

zaterdagmiddagwedstrijd   |   KAART C |   wind W en OWindrichting 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:
Rode lijn tussen Kite-La6 en 
skippybal Bij meerdere ronden 
mag tussendoor de start- en 
finishlijn gepasseerd worden. De 
wedstrijdleider legt de skippybal 
neer, de laatst gefinishte neemt 
de bal mee terug naar de haven.
Start:
• 09:00 uur vermelding baan in 

de WhatsApp groep.
• 13:10 briefing via kanaal 77.
• Start om 13:30 GPS-tijd.
Finish:
Finish zo snel mogelijk ná 15.00, 
na het voltooien van een volledige 
ronde (=de drie bovengenoemde 
boeien, verplicht en in de juiste 
volgorde). Te vroeg finishen 
betekent DSQ. Na de finish zelf 
doorgeven in de WhatsApp groep:
• bootnaam
• aantal rondes
• solo: ja/nee 
• voorzeil: fok/genua 1/genua 2
Markeringen:
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied volgen.



Voorwaarden:
Deelname is gratis. 
Annulering van de wedstrijd bij 
>7Bft kan alleen door de 
wedstrijdcommissie gebeuren. 
Bericht hierover uiterlijk zaterdag 
om 09:00 in de WhatsApp groep 
‘Lauwerszee zeilen’. 

zaterdagmiddagwedstrijd   |   KAART D |   wind ZW en NO
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:
Rode lijn tussen Kite-La6 en 
skippybal Bij meerdere ronden 
mag tussendoor de start- en 
finishlijn gepasseerd worden. De 
wedstrijdleider legt de skippybal 
neer, de laatst gefinishte neemt 
de bal mee terug naar de haven.
Start:
• 09:00 uur vermelding baan in 

de WhatsApp groep.
• 13:10 briefing via kanaal 77.
• Start om 13:30 GPS-tijd.
Finish:
Finish zo snel mogelijk ná 15.00, 
na het voltooien van een volledige 
ronde (=de drie bovengenoemde 
boeien, verplicht en in de juiste 
volgorde). Te vroeg finishen 
betekent DSQ. Na de finish zelf 
doorgeven in de WhatsApp groep:
• bootnaam
• aantal rondes
• solo: ja/nee 
• voorzeil: fok/genua 1/genua 2
Markeringen:
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied volgen.


