
Uitnodiging 24-Uurs  
WSV de Zuiderzee 

 
 
 
 
 
 

 
 
Beste zeilers, 
 
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de Urker 24-uurs zeilwedstrijd. 
 
De opzet is laagdrempelig gemaakt om zo iedereen de unieke kans te 
bieden om ook kennis te maken met het 24-uurs zeilen. 
 
Inschrijving kan per e-mail naar: zeilenopurk@gmail.com en is geopend tot 
vrijdag14 augustus. Inschrijfkosten zijn € 25,- per boot + €10 per 
schipper/bemanningslid.  
 
Na de wedstrijd wordt een ieder verwacht in onze botenloods aan het 
keteldiep om daar een hapje en drankje te nuttigen. Ook zal hier de 
prijsuitreiking gedaan worden. 
 
Kortom een echte wsv de Zuiderzee activiteit wat u niet mag missen! 
 
 
 

− Datum: 21 t/m 22 augustus 

− Starttijd: vrijdag 21 augustus 17:00 

− Start en finishplaats: Urk 

− Vaargebied: IJsselmeer 

− Reservedata: 28/29 augustus 
 

 

mailto:zeilenopurk@gmail.com


Inschrijfformulier 24-uurs 
Wsv de Zuiderzee 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bootnaam:     .................................................... 
 
Schipper/eigenaar:   .................................................... 
 
Mobielnummer:    ….................................................. 
 
e-mailadres:    ….................................................. 
 
Aantal bemanningsleden:  ….................................................. 
 
SW cijfer:     ….................................................. 
 
ORC-cijfer:    ….................................................. 
 
 
Voor het feest na de wedstrijd in de botenloods zijn naast de bemanning 
ook familie en vrienden uitgenodigd. Wij rekenen voor de extra 
volwassenen € 10,- pp, Kinderen t/m 16 zijn gratis. Graag het aantal 
doorgeven. 
 
  
Aantal extra volwassenen:  ….................................................. 
 
Aantal kinderen:   ….................................................. 
 

(elke schipper krijgt een tikkie voor de totale kosten) 



Wedstrijdregels 

 
 

• het doel is om in 24 uur zoveel mogelijk mijlen te zeilen aan de hand 

van de beschikbaar gestelde rakkenkaart. 

• De start/finishlijn bevindt zich tussen de vlaggenmast op de dam en 

de uk 7.  

• Start is 21-08 om 17:00 tot 17:10, om 16:55 zal het vijf 

minutensignaal gegeven worden. Na 17:10 kan er niet meer gestart 

worden. 

• Finishen kan za. 22-08 van 16:00 tot 18:00. Wie tussen 17:00 en 

18:00 finisht krijgt te maken met een strafcorrectie. 

• Startrak UK 7 – EZ 1 is verplicht 

• Finishrak EZ 1 – UK 7 is verplicht 

• Voor alle andere rakken geldt ongeacht de te varen richting, elk rak 

tussen twee merktekens maximaal tweemal mag worden bevaren 

• De uitslag wordt berekend zoveel mogelijk met ORC.  

• De afstanden worden berekend volgens het uitgegeven 

“Rakkenoverzicht en afstanden” document. 

• Het gebruik van de motor is uitsluitend toegestaan voor het laden 

van de boordbatterij.  Echter de aandrijving moet in de neutraal 

stand (“vrijstand”) staan. 

• Zie onderstaande afbeelding voor de correcte boeirondingen: 



 

               boei H is dus niet juist gerond! 

 


