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    Loosdrecht, donderdag 13 augustus 2020  
 

 

            
 

 
geen wind 

 
 
Hierbij het verslag van de tiende Woensdagavondwedstrijd van 2020:  
 
De mooie wind in de middag gaf aanleiding tot de opmerking dat we beter de starttijd hadden kunnen vervroegen naar 3 uur 
’s middags, want in de loop van de avond zou de wind afnemen. Nu ja, dat bleek maar al te waar. Het begon zo mooi, de uit 
overwegend zwakke tot soms zelfs matige zuidelijke wind gaf aanleiding tot de keuze voor de E-baan. L voor de open boten, I 
voor de kajuit en de M-baan voor de jollen. Volgens de diverse windvoorspellingswebsites zou de wind tot 10 uur blijven, 
maar dat bleek ijdele hoop. 
Aan gebrek aan belangstelling (tot op heden 135 inschrijvingen, waarvan er gemiddeld ongeveer de helft ook deelneemt) 
hebben de huidige woensdagavond wedstrijden niet te klagen en blijkt het voor velen een prima gelegenheid om van de 
Loosdrechtse Plassen te genieten, ook zelfs in de zomervakantie. 
 
De startlijn lag bijna perfect in de wind en met wat gebruikelijk gedrang bij de pin end gingen we monter van start. 
Bij de route naar boei 9 moet er een keuze gemaakt worden voor welke doorgang er tussen de richtkraag en/of eilanden 
gekozen moet worden en dat gaf een aardige verspreiding van het veld.  
Een zeiler presteerde het zelf om in een overstekende rietkraag te belanden (ego ita) maar met wat wrikken en trekken aan 
de rietpluimen, zonder aangeboden hulp van buitenaf, kon er weer op significante afstand worden doorgevaren.  
 
Al rap bleek dat de wind het echter volledig liet afweten, waarbij het frequent rondvaren van elkaar in snelheid overtreffende 
motorboten van en naar de wastobbe, welke een opeenhoping aan kleine en grote golven teweegbracht, ook al niet tot 
prettig zeilen zorgde en was het voor sommigen/velen een bevrijding dat het wedstrijdcomité terecht besloot om de 
wedstrijden af te breken.  

Middels het rondvaren van de rescue met de N-vlag  (alle wedstrijden die zijn gestart zijn afgebroken) in top was de 
volgende uitdaging om peddelend of met behulp van een sleepje de diverse havens te bereiken. De lichamelijke inspanning 
hiervan was nog een welkome aanleiding om na afloop van een verfrissends drankje op het terras te genieten van deze 
mooie zomeravond.  
 
Deze keer dus geen uitslagen en kunnen we de wedstrijd van de 5e augustus als aftrekwedstrijd beschouwen. Het is niet 
anders en gaan we monter verder naar de volgende woensdagavond met hopelijk wat meer wind. 
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