
ROUTENUMMER 1
Windrichting N
START IN NOORDELIJKE RICHTING
Start- en finishlijn (rode lijn): 
Tussen Kite-La6 en Kite-La7.
Bij meerdere ronden mag tussendoor de 
start- en finishlijn wel gepasseerd worden.

Boeien verplicht SB ronden (met de klok 
mee):
▪ Kite-La2  (eerste boei na de start)
▪ Kite-La3
▪ Vo3 
▪ Vo-12
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied houden aan de juiste zijde.

Start:
• Woensdag om 16:00u wordt de baan

bekend gemaakt in de WhatsApp groep.
• Start om 19:30u GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk na 20:30u, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de vier 
bovengenoemde boeien , verplicht en in de 
juiste volgorde) door het passeren van de 
finishlijn. Te vroeg finishen betekent DSQ. 
Na de finish zelf doorgeven in de Whatsapp 
groep:
• Bootnaam
• Finishtijd
• Aantal ronden
• Solo: ja / nee
• Voorzeil: fok / genua1 / genua2

Deelname is gratis.

ROUTENUMMER 2 
Windrichting Z
START IN ZUIDELIJKE RICHTING
Start- en finishlijn (rode lijn): 
Tussen Kite-La6 en Kite-La7.
Bij meerdere ronden mag tussendoor de 
start- en finishlijn wel gepasseerd worden.

Boeien verplicht BB ronden (tegen de klok 
in):
▪ Vo12  (eerste boei na de start)
▪ Vo3 
▪ Kite-La3
▪ Kite-La2
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied houden aan de juiste zijde.

Start:
• Woensdag om 16:00u wordt de baan

bekend gemaakt in de WhatsApp groep.
• Start om 19:30u GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk na 20:30u, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de vier 
bovengenoemde boeien , verplicht en in de 
juiste volgorde) door het passeren van de 
finishlijn. Te vroeg finishen betekent DSQ. 
Na de finish zelf doorgeven in de Whatsapp 
groep:
• Bootnaam
• Finishtijd
• Aantal ronden
• Solo: ja / nee
• Voorzeil: fok / genua1 / genua2

Deelname is gratis.

Kaart A 
Woensdagavondcompetitie 

Wind N en Z



ROUTENUMMER 4 
Windrichting NO
START IN NOORDOOSTELIJKE 
RICHTING
Start- en finishlijn (rode lijn): 
Tussen Kite-La2 en Kite-La6.
Bij meerdere ronden mag tussendoor de 
start- en finishlijn wel gepasseerd worden.
Boeien verplicht SB ronden (met de klok 
mee):
▪ Kite-La4  (eerste boei na de start)
▪ Vo3
▪ Vo5
▪ Kite-La8
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied houden aan de juiste zijde.

Start:
• Woensdag om 16:00u wordt de baan

bekend gemaakt in de WhatsApp groep.
• Start om 19:30u GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk na 20:30u, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de vier 
bovengenoemde boeien , verplicht en in de 
juiste volgorde) door het passeren van de 
finishlijn. Te vroeg finishen betekent DSQ. 
Na de finish zelf doorgeven in de Whatsapp 
groep:
• Bootnaam
• Finishtijd
• Aantal ronden
• Solo: ja / nee
• Voorzeil: fok / genua1 / genua2

Deelname is gratis.

ROUTENUMMER 3 
Windrichting ZW
START IN ZUIDWESTELIJKE 
RICHTING
Start- en finishlijn (rode lijn): 
Tussen Kite-La6 en Kite-La2.
Bij meerdere ronden mag tussendoor de 
start- en finishlijn wel gepasseerd worden.
Boeien verplicht BB ronden (tegen de klok 
in):
▪ Kite-La8  (eerste boei na de start)
▪ Vo5
▪ Vo3 
▪ Kite-La4
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied houden aan de juiste zijde.

Start:
• Woensdag om 16:00u wordt de baan

bekend gemaakt in de WhatsApp groep.
• Start om 19:30u GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk na 20:30u, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de vier 
bovengenoemde boeien , verplicht en in de 
juiste volgorde) door het passeren van de 
finishlijn. Te vroeg finishen betekent DSQ. 
Na de finish zelf doorgeven in de Whatsapp 
groep:
• Bootnaam
• Finishtijd
• Aantal ronden
• Solo: ja / nee
• Voorzeil: fok / genua1 / genua2

Deelname is gratis.
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ROUTENUMMER 6
Windrichting O
START IN OOSTELIJKE RICHTING
Start- en finishlijn (rode lijn): 
Tussen Kite-La3 en Kite-La6.
Bij meerdere ronden mag tussendoor de 
start- en finishlijn wel gepasseerd worden.

Boeien verplicht SB ronden (met de klok 
mee):
▪ Kite-La5  (eerste boei na de start)
▪ Vo3
▪ Kite-La8
▪ Kite-La1
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied houden aan de juiste zijde.

Start:
• Woensdag om 16:00u wordt de baan

bekend gemaakt in de WhatsApp groep.
• Start om 19:30u GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk na 20:30u, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de vier 
bovengenoemde boeien , verplicht en in de 
juiste volgorde) door het passeren van de 
finishlijn. Te vroeg finishen betekent DSQ. 
Na de finish zelf doorgeven in de Whatsapp 
groep:
• Bootnaam
• Finishtijd
• Aantal ronden
• Solo: ja / nee
• Voorzeil: fok / genua1 / genua2

Deelname is gratis.

ROUTENUMMER 5
Windrichting W
START IN WESTELIJKE RICHTING
Start- en finishlijn (rode lijn): 
Tussen Kite-La3 en Kite-La6.
Bij meerdere ronden mag tussendoor de 
start- en finishlijn wel gepasseerd worden.

Boeien verplicht BB ronden (tegen de klok 
in):
▪ Kite-La1  (eerste boei na de start)
▪ Kite-La8
▪ Vo3 
▪ Kite-La5
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied houden aan de juiste zijde.

Start:
• Woensdag om 16:00u wordt de baan

bekend gemaakt in de WhatsApp groep.
• Start om 19:30u GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk na 20:30u, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de vier 
bovengenoemde boeien , verplicht en in de 
juiste volgorde) door het passeren van de 
finishlijn. Te vroeg finishen betekent DSQ. 
Na de finish zelf doorgeven in de Whatsapp 
groep:
• Bootnaam
• Finishtijd
• Aantal ronden
• Solo: ja / nee
• Voorzeil: fok / genua1 / genua2

Deelname is gratis.
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ROUTENUMMER 8
Windrichting ZO
START IN ZUIDOOSTELIJKE 
RICHTING
Start- en finishlijn (rode lijn): 
Tussen Kite-La6 en Kite-La4.
Bij meerdere ronden mag tussendoor de 
start- en finishlijn wel gepasseerd worden.
Boeien verplicht SB ronden (met de klok 
mee):
▪ Vo3 (eerste boei na de start)
▪ Vo-12
▪ Kite-La8
▪ Kite-La2
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied houden aan de juiste zijde.

Start:
• Woensdag om 16:00u wordt de baan

bekend gemaakt in de WhatsApp groep.
• Start om 19:30u GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk na 20:30u, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de vier 
bovengenoemde boeien , verplicht en in de 
juiste volgorde) door het passeren van de 
finishlijn. Te vroeg finishen betekent DSQ. 
Na de finish zelf doorgeven in de Whatsapp 
groep:
• Bootnaam
• Finishtijd
• Aantal ronden
• Solo: ja / nee
• Voorzeil: fok / genua1 / genua2

Deelname is gratis.

ROUTENUMMER 7
Windrichting NW
START IN NOORDWESTELIJKE 
RICHTING
Start- en finishlijn (rode lijn): 
Tussen Kite-La4 en Kite-La6.
Bij meerdere ronden mag tussendoor de 
start- en finishlijn wel gepasseerd worden.
Boeien verplicht BB ronden (tegen de klok 
in):
▪ Kite-La2  (eerste boei na de start)
▪ Kite-La8
▪ Vo12 
▪ Vo3
Alle markeringen van vaarweg en 
vaargebied houden aan de juiste zijde.

Start:
• Woensdag om 16:00u wordt de baan

bekend gemaakt in de WhatsApp groep.
• Start om 19:30u GPS-tijd.
Finish zo snel mogelijk na 20:30u, na het 
voltooien van een volledige ronde (=de vier 
bovengenoemde boeien , verplicht en in de 
juiste volgorde) door het passeren van de 
finishlijn. Te vroeg finishen betekent DSQ. 
Na de finish zelf doorgeven in de Whatsapp 
groep:
• Bootnaam
• Finishtijd
• Aantal ronden
• Solo: ja / nee
• Voorzeil: fok / genua1 / genua2

Deelname is gratis.

Kaart D 
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