



	 


Wedstrijdverslag 16 oktober 2022 
1e wedstrijd WSV Helius winterserie 2022-2023










De WSV Helius winterserie editie 2022-2023 is begonnen. Gefeliciteerd aan de SY Gryse Gans 
met de winst in de OSN 2 en SY Soeticheyt met de winst in de OSN 1.

Was begin week 41 de weersverwachting nog harde wind en regen, werden we zondag bij het 
palaver nog verwelkomt met een zonnetje en nog een goede wind. Toen nog wel…




De Najaarsrace, de eerste wedstrijd van de jaarlijkse winterserie is de enige wedstrijd in de 
winterserie die tijdens de zomertijd gezeild wordt. Dus hadden we gedacht de baan wat langer te 
houden. Helaas had de wind andere ideeën als voorspeld en heeft niet iedereen de finish kunnen 
halen. Maar toch heerlijk gezeild hoorde we voornamelijk. Maar de komende wedstrijdbanen 
zullen iets korter zijn.


Als eerste gingen de OSN 1 schepen van start. Duidelijk zichtbaar had de SY ACE er zin in en kon 
niet wachten. Met duidelijk hoorbare aanwijzingen van de schipper werd er nog even afgevallen. 


Deze aanwijzingen waren trouwens 
in het Nederlands terwijl wij uit 
betrouwbare bron hebben dat aan 
boord van de ACE eigenlijk alleen 
engels gesproken wordt.


Ook de start van de OSN verliep voorspoedig en met name de SY Gryse Gans en SY Exit 
kwamen goed weg. 









De schipper van de Arca is denk ik de meest beneide man deze winterserie. Want ondanks dat hij 
de verkeerde zeilkeuze gemaakt heeft werd hij gewoon door zijn bemanning hiervoor beloond met 
snert en worstenbroodjes….







UITSLAG NAJAARSRACE 16-10-2022


TUSSENSTAND WINTERSERIE 2022 - 2023







Ook na de wedstrijd in het clubhuis was het weer gezellig. Er waren wellicht wat verschillende 
interpretaties van het Aardappelgat en hebben we met de wedstrijdcommissie besloten vanaf nu 
altijd naast de markeringen ook visueel de wedstrijdbaan de NOR bij te voegen. Of als dit niet 
mogelijk is deze tijdens het palaver te laten zien.


Voor de deelnemers die dit misschien niet weten, onder www.navionics.com onder ‘vieuwers’ en 
dan ‘chart viewers’ is kosteloos een actuele kaart in te zien. Ook zonder navionics account. Dus 
ook voor de benamingen van de markeringen.


Bedankt voor jullie deelname en tot 13 november,

de wedstrijdcommissie,


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

http://www.navionics.com

