
Het Programma  
 
 
 

Vrijdag       2 september 
 
 
Vanaf 16.00 uur De deelnemende schepen meren af aan de                      
   Sumatrakade, paal 60 tot 102, Amsterdam. 
 
 20.30 uur Scheepsquiz!  

 
22.00 uur Welkom deelnemende schippers met uitreiking van de 

wedstrijdnummers en de Yzeilen t-shirts op de Terra Nova.    
 
 

Zaterdag       3 september 
 
 

08.00 uur Palaver met alle schippers van de deelnemende schepen op de 
Terra Nova. 

 
09.00 uur Vertrek deelnemende schepen vanaf de Sumatrakade via de 

Oranjesluizen richting Pampushaven. 
 

11.30  -  12.15 uur Passage startlijn voor de eerste zeilronde op het IJmeer. 
 

16.00 uur Einde van de tijdmeting. Alleen hele zeilrondes van de schepen 
die tot 16.00 uur de startlijn passeren, tellen mee. 

 
18.30 uur Gratis biologische, vegetarische maaltijdsoep op de Terra Nova. 
 
20.30 uur Prijsuitreiking op de Terra Nova. 

 
 

Zondag       4 september 
 
 

10.30 uur Afscheid met koffie en taart op de Terra Nova. 
 
 
 
 
De Terra Nova is beschikbaar gesteld door de L.V.B.H.B. 
Voor het houden van de zeilwedstrijd hebben de dienstkring IJsselmeer en Markermeer van 
Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Amsterdam toestemming verleend. 

De Zeilwedstrijd 
 
 
 

Start  De startlijn wordt gevormd door een denkbeeldige lijn tussen de 
twee startschepen. Bij passage van de startlijn wordt ieder schip 
geklokt. 

 
Zeilparcours Het maximale wedstrijdgebied wordt begrenst door 

Pampushaven, de Pampusvaargeul en de vaargeul naar het 
Gooimeer. Het parcours zal bestaan uit een halfwindse-, een voor 
de windse- en een kruisrak. 

  Zaterdagochtend op het palaver wordt het parcours en de 
zeilrichting definitief medegedeeld aan de schippers. 

 
Winnaar De Y bel wordt gewonnen door het schip dat het snelst het 

wedstrijdparcours heeft afgelegd: alleen de snelste zeilronde 
tussen 11.30 en 16.00 uur telt mee voor de classering. 

 
 

                                  
   
 

 De afmeer locatie is aan de Sumatrakade in Amsterdam, van paal 
60 tot paal 102 (zie de zwarte lijn op het kaartje). 
 Paal 60 is ongeveer 150 m ten westen van het GVB pontje bij het 
Azartplein.  


