
WAC 2021 Trainingsavonden , eerste trainingsavond op woensdag 26 mei 
 

Beste zeilers en WAC 2021 inschrijvers, 

Het is tot nu toe niet mogelijk om een reguliere Woensdagavond competitie te varen. De 
corona regels staan wedstrijden helaas nog niet toe.  

De vraag om toch op woensdagavond te kunnen zeilen is echter volop aanwezig en daarom 
bieden we vanuit het WAC-comité trainingsavonden aan zolang de huidige coronaregels 
van kracht zijn. Deze trainingsavonden zijn in lijn met de adviezen van het 
Watersportverbond. 

Woensdagavond  26 mei zal de eerste trainingsavond plaats vinden. 
 

De volgende bepalingen zijn voor de trainingsavonden van kracht: 

1. De deelnemende schipper van de boot die inschrijft is verantwoordelijk voor het 
naleven van de corona maatregelen: 

a. 1,5 meter afstand aan boord en op de wal 
b. Gezondheidscheck: aan de deelnemende bemanning wordt gevraagd of je 

gezond bent en geen verschijnselen van corona hebt. 

Zowel WV Flevo en WV Zeewolde dragen geen enkele aansprakelijkheid over het naleven 
van de corona maatregelen.  

2. De trainingen vinden plaats op het Wolderwijd waarbij een parcours gezeild wordt 
volgens 1 van de 10 banen, aangegeven op de banenkaart 2020. 
 

3. De WAC 2021 concept wedstrijdbepalingen qua inhoudelijke regels gelden tijdens de 
training. Deelname aan de training kan alleen als van te voren is ingeschreven.  

a. Inschrijving kan vanaf de website van WV Flevo en WV Zeewolde gedaan 
worden. De inschrijving is tevens geldig voor de toekomstige WAC 2021 
wedstrijden. De overgang van training naar wedstrijden zal later 
gecommuniceerd worden. 

b. Door in te schrijven ga je akkoord met de betalingsverplichting; 
i. Voor WV Flevo leden bedraagt het inschrijfgeld €42,50 
ii. Voor WV Zeewolde leden en niet aangesloten deelnemers bedraagt het 

inschrijfgeld €65,- 
 

4. In afwijking van de WAC 2021 concept wedstrijdbepalingen het volgende: 



a. Alle communicatie over de training zal in WhatsApp berichtgeving 
plaatsvinden. Schippers worden geacht deze communicatie tot 18:45 uur voor 
aanvang van de wedstrijden te volgen. 

b. De training baan is gelijk aan 1 van de 10 banen uit Banenkaart 2020. 
c. Deelnemende boten worden voor de training verdeeld in ‘Inboard’ en 

‘Outboard’, refererend naar de motor van de boot.  
- De ‘Inboard’ training start om 19:20 uur.  
- De ‘Outboard’ training start om 19:25 uur.  
Ter referentie zal op genoemd tijdstip een geluidsignaal gegeven 
worden. Er is geen startprocedure. 

d. Afhankelijk van de weersvoorspelling zal het WAC comité voorafgaand aan de 
training in een WhatsApp bericht aangeven hoe vaak boei 3 gerond mag 
worden. 

e. Voor elke boot eindigt de training als na het aantal boei 3 ronding genoemd 
bij d. vervolgens tussen de 2 jonen wordt gevaren. Om de prestatie van de 
training te vergelijken voor de volgende training, kunnen deelnemende boten 
hier zelf hun tijd opnemen en eventueel aan het WAC comité laten weten voor 
correctie volgens de SW berekening. (indien mogelijk zal ook vanuit de rode 
Marchall / Adriana een tijdswaarneming worden gedaan.) 

 

Op dinsdagavond 25 mei zal voor belangstellenden via Teams een informatie avond 
worden gehouden. De WAC 2021 en de hierboven genoemde training opzet zal dan nader 
worden uitgelegd en is aan te raden voor de nieuwe inschrijvers die nog niet eerder aan de 
WAC hebben meegedaan. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en u kunt ook 
hier terecht met alle vragen over de trainingsavonden. Ook na de informatieavond is het 
mogelijk om nog in te schrijven. 

 

Namens de wedstrijdcommissies van WV Flevo en WV Zeewolde, 

Het WAC 2021 comité, 

Thijs 
Sebastiaan, 
Klaas 
Ella 
Henri 
Wouter 
Evert 


