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  Heusden, 10 september 2020 

 
 
Lange Afstand Wedstrijd 26 en 27 september 
 
 
Beste watersporters, 
 
 

Eind van deze maand varen we onze seizoensafsluiter, de Lange Afstand Wedstrijd (LAW).  
Vanwege de Corona hebben we dit jaar een aangepast programma. 
In tegenstellig tot voorgaande jaren blijven we in Heusden maar hebben we alsnog een mooi programma. 
 
Op zaterdag de 26e hebben we een sportieve uitdaging, WSV Trident uit Wijk en Aalburg is dan te gast en 
we varen de Maasbruggen wedstrijd. Normaal gesproken is dit een aparte wedstrijd maar we hebben 
voor dit jaar een combinatie gemaakt. 
Deze wedstrijd varen we op rating en de start is om 13:00 uur in de kom voor de haven, het palaver is om 
12:00 uur. Het traject ligt tussen de bruggen waarbij we varen in de richting van de Hedelse brug. 
Halverwege de wedstrijd is er een keerpunt zodat we om 15:00 uur weer in de buurt van onze haven zijn. 
De langzaamste boten gaan als eerste en de snelste als laatste, de wedstrijd eindigt om 15:00. Wie dan 
als eerste ligt heeft gewonnen. De prijs is een wisselbokaal die al jaren in handen van Trident is. Hopelijk 
kunnen wij hem dit jaar bemachtigen. 
Na de prijsuitreiking en de borrel gaan we eten bij Boei 35, daar krijgen we op het terras een Corona 
bestendige maaltijd in de vorm van een BBQ. Kosten daarvoor zijn ongeveer 20 euro. 
 
Op zondag de 27e varen we een toertocht/wedstrijd richting Andel. Ook hierbij is de start op rating en 
beginnen we om 11:00 en eindigen om 15:00 uur. De wind van dat moment bepaalt wat het exacte traject 
is, tijdens het palaver om 10:30 uur hoor je de details. Na deze toertocht/wedstrijd hebben we een 
gezellige borrel met een prijsuitreiking. Deze tocht is geschikt voor iedere zeiler, het maakt niet uit of je 
sportief zeilt of het lekker rustig aan doet. Samen watersporten, saamhorigheid en gezelligheid staan 
voorop. Het leuke van een start op rating is dat het een inhaal race is en je tijdens de tocht kunt zien wie 
puur op wind en tactiek sneller is. Of als we heel goed varen iedereen om 14:00 uur naast elkaar ligt. 
 
Aanmelden voor deze wedstrijden kan via dit wedstrijdformulier. Dit formulier kunt u retour sturen naar: 
comm.zeilen@wsvheusden.nl 
 

- voor deelnemers aan de wedstrijden 
- voor boten die de tocht willen meevaren en niet willen deelnemen aan de wedstrijd 
- voor motorboten die willen begeleiden 
- voor mee-eten zaterdagavond in het restaurant 

 
Ook is het mogelijk het aanmeldingsformulier te retourneren naar onderstaand adres.  
 

WSV Heusden 
t.a.v. wedstrijdcommissie 
Nieuwe Maasdijk 3a 
5256 NX Heusden 

 
Mocht je nog vragen hebben kun je die het beste direct stellen aan de wedstrijdcommissie via het 
eerdergenoemde mailadres. De zeilers die al meevaren in de zomeravondcompetitie kunnen hun vragen 
ook via de zeilersapp stellen. 
 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Wedstrijdcommissie WSV Heusden 
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Naam:   …………………………………………………………………………………………..……… 
Adres:  ………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode: ……………………….Woonplaats:…………………………………………………………. 
Mob.telefoon: ………………………… ...………………………………………………………………… 
 
 
Voor de deelnemers / begeleidingsboten:  
 
Voor/achternaam stuurman/vrouw:………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens zeilboot 

Merk boot / Type    

Zeilnummer  Zeilteken  

Diepgang (m)    

Lengte (m)    

Breedte (m)     

Grootzeil (m2)  Svp doorhalen wat niet van toepassing is  

Fok (m2)  Kiel Vleugel Vin 

Genua (m2)  Motor buiten Binnen 

Spinaker (m2)  Schroef vast klap 

Andere speciale zeilen (m2)  Schroef vast 2 blads 3 blads 

 
Gegevens motorboten 

Naam boot  

Lengte (m)  

Breedte (m)  

Begeleiding tijdens de LAW Ja / Nee 

Evt. Begeleiding als Start/Finish schip Ja / Nee 

 
 
 
Reserveren restaurant  

Zaterdagavond 26 september Ja / Nee Aantal pers  

    

 

 
Dit formulier kunt u retour sturen naar: comm.zeilen@wsvheusden.nl 

 

Opmerking:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Met invulling in de ondertekening van dit formulier verklaart de inschrijver zich te onderwerpen aan de ‘ 
regels voor wedstrijden van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en wedstrijdreglement van “ 
watersportvereniging Heusden”. 
 
De deelnemers aan de wedstrijden doen geheel voor eigen rekening en risico. De organisatie en 
assisterende vrijwilligers bij de wedstrijden, de wedstrijdcommissie en het bestuur van 
“Watersportvereniging Heusden” zijn niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, waaronder begrepen 
schade aan schip, aan de opvarende, aan boord aanwezige goederen, schade veroorzaakt aan derden    
( deelnemers en niet deelnemers ), welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de 
wedstrijden zouden kunnen ontstaan.  
 

Datum:                    Handtekening: 

 

………………………………………..    ……………………………………………….. 


