



	 


Wedstrijdverslag 13 november 2022 
2e wedstrijd WSV Helius winterserie 2022-2023





Beerenburgrace






De tweede wedstrijd van de winterserie 2022-2023 is een feit. 
Gefeliciteerd aan SY Exit met de winst in de OSN2 en SY ACE met de 
winst in de OSN1. Met prachtig weer leek het wel een zomerwedstrijd en 
met het aanhouden van de wind een heerlijke zeildag. 





Een goed bezocht palaver en uitgebreidere wedstrijdinformatie, maar toch blijft het ronden van 
markeringen (of helemaal overslaan) toch wel een dingetje. Hebben we dit opgelost met een 
kleine donatie aan de voedselbank Hellevoetsluis door de betreffende schippers. Maar zullen we 
als wedstrijdleiding vanaf komende wedstrijd toch zwaarder straffen.













Zeker de start van de OSN1 ging er spannend aan toe. De ACE en de Semper J gunde zich 
weinig en wilde de perfecte startpositie. Maar de Semper J bekende schuld en loste dit op door 
een strafrondje te varen. Met spanning kijken wij uit naar de kerstrace als Cees weer de stuurman 
van de Semper J zal zijn.




Met de wind die aanbleef waren de wedstrijdbanen aan de korte kant. OSN1, 11,5 NM en de 
OSN2, 9 NM zijn niet alleen alle gestarte schepen op tijd gefinisht (zeker als je de DG13 vergeet) 
maar was iedereen ook vroeg binnen. Dat mocht de pret niet drukken want een deel van de 
deelnemers zeilde nog even lekker door, de ander werd boven in ons clubhuis door Annemiek en 
Marlies verwelkomt. En dat ook nog met een glaasje Beerenburg. 








En zo was het ook tijdens de 
bekendmaking van de uitslag weer 
erg gezellig. De schipper van de 
Whisper deed het voorstel om de 
komende kerstrace (18-12-22) een 
donatie snert te doen voor na de 
wedstrijd. De schipper van de 
Jutter wilde hier dan nog 
roggebrood met spek bij doen.

Een erg leuk idee! Omdat de 
keuken van ons clubhuis 
momenteel niet gebruikt wordt, 
gaan we kijken of we het toch 
kunnen mogelijk maken dat we hier 
eten kunnen verwarmen. Dus het 
blijft nog even een verassing… 







UITSLAG BEERENBURGRACE 13-11-2022 





TUSSENSTAND WINTERSERIE 2022 - 2023 







Bedankt voor jullie deelname en tot 18 december,

de wedstrijdcommissie,


Ed, Klaas, Maarten, Piet, Willem, Lenny en Ruud.






WILDPLASSER IN HELLEVOETSLUIS 

Plaats: Hellevoetsluis

Datum: Zo 13.11.2022 - 17:05 


Verdachte is vors gebouwd en heeft seniorenblond haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij 
een jeansbroek, en een iets te korte zeiljas. 


Heeft u meer informatie over deze zaak? 

Laat het ons dan weten via het havenkantoor wsv Helius 
0181 31 65 49 

Voor getuigen vanuit het buitenland, gelieve het nummer  
+31 181 31 65 49 te bellen.


