Zeilwedstrijd Rondje Pampus van zaterdag 23 juni

Recordaantal schepen Zeilwedstrijd "Rondje Pampus"
NIJKERK De wedstrijdcommissie van Zeil- en Motorbootvereniging 'De Zuidwal'
organiseerde zaterdag 25 juni de jaarlijkse Zeilwedstrijd "Rondje Pampus"
Ook dit jaar hebben zich naast leden van De Zuidwal ook deelnemers van andere
verenigingen aangemeld.
Met een recordaantal van 21 deelnemende zeilschepen belooft het een prachtige
race te worden.

De deelnemers starten de dag al goed met een stevig Zeilersontbijt.
Om 9.00 uur starten de schepen hun ronde vanaf De Zuidwal om zo snel mogelijk rond
Forteiland Pampus te varen en weer terug te keren naar de thuishaven in Nijkerk.

Verloop van de wedstrijd vanuit de wedstrijdcommissie die zelf ook mee hebben
gezeild:

Het was een mooie race. Met in het begin voldoende wind. Helaas viel er net na het
stoomgemaal al eentje af. Het Eemmeer was heel goed te doen. Ruime wind. Dus
geschikt voor gennakers en spinnaker. Het Gooimeer was ietsje lastiger. Degenen die
voorop zeilden konden in een keer door. De achterblijvers kregen een wind die wat
naar het westen draaide. Dus kruisen. Het IJmeer ging prima maar wel zakte de wind
wat weg. Op de terugweg bij Almere Poort stond er nagenoeg geen wind meer. Dit
werd beter op de eerste helft van het Gooimeer. Met de spinnaker ca 5 knopen.

Tweede helft Gooimeer ging niet best. Geen wind daar. Maar de koplopers hadden
het niet veel beter. Ook op het Eemmeer: geen wind. Terwijl sommigen al binnen waren
kregen wij nog weer wind vanuit de polder. In de bocht bij De Eemhof was het klaar.
De wind kwam van alle kanten. We kregen ook nog even een lekkere onweersbui.
Zeiknat maar voldaan kwamen wij binnen om 18.55.
Volgend jaar weer �

De uitslag werd bekend gemaakt op woensdag 29 juni na de laatste wekelijkse
zeilwedstrijd.

Kleine uitleg over de wedstrijduitkomst.
De gezeilde tijd is de bruto tijd met aftrek van de motortijd rond de bruggen.
Vervolgens wordt deze tijd gecorrigeerd voor de handicap. De snelste van allemaal is
de V24. Maar gecorrigeerd voor handicap wordt het een middenmoter.

