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De woensdagavondwedstrijd van GWV De Vrijbuiter.      
 

    Loosdrecht, vrijdag 28 augustus 2020  
 

 

 
Hierbij het verslag van de afgelaste dertiende Woensdagavondwedstrijd van 2020:  
 
 

 
 De “Klotsbak”     OW boven A 
 
Het mooie en warme weer van de afgelopen weken werd gevolgd door nogal herfstige omstandigheden, bijgevolg een harde wind 
uit zuidwestelijke richting 4 Bft met vlagen in buien tot 7 Bft.  
De wind nam in de loop van de avond weliswaar af maar toch niet voldoende om de wedstrijd van gisteravond door te laten gaan. 
Een aantal Solo- en Laserzeilers kon toch de verleiding niet weerstaan en hebben zich alsnog buitengaats gegeven. De opmerking 
nadien dat het toch wel heftig was in de “klotsbak” voor de startlijn gaf in ieder geval de bevestiging dat de besluitvorming om niet 
te starten niet onterecht is geweest. Een kajuitzeiljacht was er nog wel om te starten maar is onverrichter zake huiswaarts gekeerd 
en misschien onvoldoende bekend met de gang van zaken aangaande het niet door laten gaan van een wedstrijd: 
 
Conform regel 27.3 van Deel 3, Regels voor wedstrijdzeilen: Verloop van een wedstrijd: “Voor het startsein mag het 
wedstrijdcomité de wedstrijd uitstellen (toon vlag OW, OW boven H, of OW boven A, met 2 geluidssignalen…)” werd besloten deze 
procedure rond 18 uur te volgen. Zie de foto voor degene die nog niet zo goed weten hoe deze seinvlaggen eruitzien. Hier werd 
dus getoond OW (Onderscheidings Wimpel boven A: “Nog niet gestarte wedstrijden zijn uitgesteld. Vandaag geen wedstrijden 
meer.” 
Even een telefoontje naar de vereniging ( 085 – 8769726) om te vernemen of er gestart wordt kan natuurlijk altijd ook.  
 
Na het afbreken van de wedstrijd van 5 augustus is dit nu de 2de wedstrijd dit jaar zonder uitslag. Enige pientere zeilers hadden, 
naar aanleiding van het verslag van de wedstrijd van 5 augustus, er nog op gewezen dat een afgebroken of uitgestelde wedstrijd 
geen aanleiding is om deze als aftrekwedstrijd te bestempelen en deze opmerking is vanzelfsprekend terecht. De kans bestaat nog 
steeds dat er nu maximaal 16 in plaats van 18 wedstrijden kunnen worden gevaren, waar dan nog geldt dat er 5 aftrekwedstrijden 
zijn zonder dat dus deze 2 wedstrijden als zodanig kunnen worden aangemerkt. Altijd blij met zulke “oplettende lezers”. Dat het 
voor degene die de uitslagen mag verwerken wel als zodanig als een aftrekwedstrijd, vanwege de niet te hoeven tijdsbesteding 
voor de uitslagen, wordt gezien moge misschien niet onverlet blijven.  
 
Vanaf 9 september (dus nog niet volgende week) tot en met 30 september geldt er een andere aanvangstijd, in 
verband met het alweer snel invallen van de duisternis en wel is de 1ste start om 18.15 uur. Voor sommigen erg vroeg 
maar zeilen in het donker of er eerder mee ophouden is een minder prettige optie. 
 
Namens de Wedstrijdcommissie van GWV De Vrijbuiter, 

 
Frans Smits 
 

waw.gwvdevrijbuiter@gmail.com 


