



Met dit wedstrijdverslag willen we namens de WSV Helius wedstrijdcommissie graag iedereen 
bedanken voor het deelnemen aan alweer de 29e zware bakken race. Maar ook de vrijwilligers 
bedanken die het mogelijk maakten dat ook na de wedstrijd we een gezellige prijsuitreiking en 
zware bakken-hap konden genieten.


WSV Helius

De wedstrijdcommissie


Piet, Ed, Klaas, Maarten en Ruud.


29e zware bakken race  
2 oktober 2022



Van de 24 inschrijvingen zijn er totaal 23 schepen van 
start gegaan. Een goede opkomst ondanks de 
weersverwachting. Maar dit werd wederom beloond met 
een prachtig zonnige zeildag. De wind was iets minder 
dan voorspeld en ook hadden een aantal deelnemers 
moeite met de 180 graden windrichting op enige rakken. 
Dit resulteerde dat niet alle boten de finishtijd van 16:00 
uur gehaald hebben maar gelukkig gaven deze zelf al aan 
toch heerlijk gezeild te hebben en lekker gegeten te 
hebben na de wedstrijd. En een beetje is er ook 
gedronken…. 


Derde prijs

Voor de boot met de snelste tijd op basis van de handicap (gecorrigeerde zeiltijd) is gewonnen 
door de Black Pearl met een gecorrigeerde zeiltje van 3:43:19


Tweede prijs

Voor de boot met het kleinste verschil t.o.v. de gemiddelde werkelijke zeiltijd is gewonnen door de 
Freebird met een verschil van 00:01:03


Eerste prijs

Voor de boot met het kleinste verschil t.o.v. de gemiddelde gecorrigeerde zeiltijd. is gewonnen 
door de Touch of Grey met een verschil van 00:02:00


Gefeliciteerd  

Langzaam moeten we toch serieus rekening gaan houden met onze voorzitter. Was de Touch of 
Grey vorig jaar nog tweede, pakt de Touch of Grey dit jaar de Albert Koa cup en gaat het gerucht 
dat de Toch of Grey aangemeld gaat worden voor de komende winterserie…





Voor de wedstrijdcommissie is de zware 
bakken race altijd een stuk minder hard 
werken. Maar dat kwam wel goed achter 
de bar en tap na de wedstrijd…







Erik werd verbannen naar de Black Pearl onder toezicht van Piet namens de WedCo voor zijn 
gemiste boei in de vorige editie. Maar ook dit jaar kwamen er weer meldingen binnen van het niet 
correct ronden van de markeringen. 

De Arca loste het netjes op door bij de volgende markering een stuk door te varen maar ook 
andere meldingen waren zover wij kunnen zien niet van invloed op de einduitslag.




Dan is het toch leuker dit soort berichtjes te 
krijgen….












	 	 	 	 	 

Winnaars Alber Koa bokaal: 
2022 Henk de Groot


2021 Kees Veltkamp


2020 Arnold de Maa


2016 Rob van der Velde


2015 Siem Poot


2014 Frits van Koperen


2013 Gerard Jonker


2012 Hans Kortland


2011 Theo van Es


2010 Rinus de Vos


2009 Wessel Schippers


2008 Rob van der Velde


2007 Leen van Oudheusden


2006 Henk van Veen


2005 Marco Stouten


2004 Rob van der Velde


2003 Theo van Es


2002 Kate Theo Schoot


2000 J v.d. Haspel


1999 J. Huis


1998 Chris Stouten


1997 P.V.C. Rijken


1997 Rinus Spaans


1996 T. De Ruyter


1995 N. De Kruyff


1994 Bas de Ruyter


1993 J.F. Herwegh


1992 F. Van Kooperen


1991 J. v.d. Haspel






	 	 	 	 	 	 	 





SY Windbreker - teug 
van verre reis en 
misten ze net het 1e 
havenkampioenschap. 
Toch weer van start bij 
de zware bakken race


SY Renard  - Denken 
we snel dat onze 
secretaris graag schrijft. 
Hier is hij pas echt in 
zijn element!




SY Jutter -  De bewijsfoto voor het goede 
presteren deze editie. De stuurvrouw!





SY Freebird - Op weg 
naar de tweede plaats…




Na de zeilwedstrijd de tweede wedstrijd van de dag; De slag om het buffet! Zeilen maakt 
hongerig! Duidelijk hebben de hutspot en andijviestamppot goed gesmaakt want alles is 
opgegaan. En gezellig was het ook nog….







Aankomende zondag beginnen we al weer aan de winterserie editie 2022-2023 op dit moment 
hebben we 14 inschrijvingen en twee aankondigingen voor de gehele serie:


	 Schip	 	 	 Type	 	 	 Handicap	 	 Jachthaven

_______________________________________________________________________________________


1	 SY 213		 	 Melges 24	 	 OSN 0,9595	 	 WSV Helius

2	 SY Arca	 	 Southerly 135		 OSN 0,9463	 	 WSV Helius

3	 SY Black Pearl	 Bufour 34	 	 OSN 0,9568	 	 WSV Helius

4	 SY Bora	 	 Django 7.70	 	 OSN 0,9297	 	 Marina Stellendam

5	 SY Brandy2	 	 Elan E5	 	 OSN 1,0320	 	 WV Haringvliet

6	 SY Exit		 	 Dehler Sprinta 	 OSN 0,8730	 	 WSV Hellevoetsluis

7	 SY Freebird	 	 Hanse 385	 	 OSN 0,9690	 	 Marina Stellendam

8	 SY Gryse Gans	 Dehler 34 ST	 	 OSN 0,9716	 	 WSV Hellevoetsluis

9	 SY Jutter	 	 Pionier 930	 	 OSN 0,8905	 	 WSV Helius

10	 SY Semper J	 	 J-122	 	 	 OSN 1,0513	 	 WSV Helius

11	 SY Soeticheit	 	 ILC 30		 	 OSN 0,9940	 	 Tramhaven

12	 SY Ukiyo	 	 Jeanneau SO 349	 OSN 0,9334	 	 WV Haringvliet

13	 SY Sunshine 4		 Dehler 36	 	 OSN 1,0161	 	 WV Haringvliet

14	 SY ACE	 	 Summit 35	 	 OSN 1,0374	 	 WSV Helius


Heb je het nog niet gedaan dan meld je snel aan de eerste wedstrijd is aankomende 

zondag 16 oktober 2022 

16-10-2022	 	 Najaarsrace 

13-11-2022	 	 Beerenburgrace

18-12-2022	 	 Kerstrace

22-01-2023	 	 Snertrace

05-03-2023	 	 Carnevalsrace

19-03-2023	 	 (Inhaalrace)

02-04-2023	 	 Finalerace



