Blocq Texel Regatta 2022 – 30 sept tot 2 okt
Dit jaar staat er weer een Blocq Texel Regatta op het programma. Het ziet ernaar uit
dat wij dit jaar weinig beperkingen zullen hebben m.b.t. het Coronavirus. Wij zijn
voornemens om de BTR 2022 op 30 september (alweer voor de 10de keer) van start
te laten gaan. Afhankelijk van wind en de situatie m.b.t. het Coronavirus kunnen de
plannen last minute altijd worden aangepast.
In dit document is voorlopige informatie te vinden van dit sportieve evenement.
Naast de keuze korte of lange baan, kun je ook kiezen om de tocht alleen voor de gezelligheid te varen.
De voorrangsregels worden natuurlijk normaal gerespecteerd, maar geef elkaar de ruimte; zeker bij de
start van de Blocq, Oude Schild en Den Oever. De wedstrijdcommissie zal streng doch rechtvaardig
acteren.
Op vrijdag 30 september is er om 16:00u een kort palaver bij de Blocqhut. Om 17:00 u is de start van het
eerste rak naar Enkhuizen.
De handicaps tijdens de Blocq Texel Regatta worden bepaald door de SW waarden zoals verstrekt door
Sail Support. Dit wordt verzorgd door Remco. Nieuwe deelnemers dienen een SW formulier in te vullen
met de gegevens van het schip. Het SW-formulier is te vinden op de website
(https://blocq.nl/activiteiten/wedstrijden/uitslagen-inschrijven/). Indien je deelnemer bent aan de
woensdagavond wedstrijden wordt deze SW gehanteerd tenzij je vooraf een aangepast SW formulier
opstuurt. SW formulieren dienen uiterlijk 28 september te zijn ontvangen op
blocqtexelregatta@gmail.com. Later ontvangen SW formulieren kunnen in principe niet meer in
behandeling worden genomen.
De keuze wel of niet met gennaker / spi kan tot en met einde palaver op vrijdagmiddag gemaakt
worden. De keuze geldt dan voor de alle rakken.
Ook dit jaar is de keuze voor een lange baan of de korte baan. De ‘lange baan” gaat van Enkhuizen via
Kornwerderzand naar Texel, de “korte baan’ van Enkhuizen via Den Oever naar Texel. De start vanaf
Kornwerderzand wordt bepaald door een tijdsinterval (2uur) vanaf de finish van het eerste schip op het
voorgaande rak. Als jouw schip een SW waarde heeft van 90-95 of hoger is het raadzaam de korte baan te varen.
De keuze voor korte of lange baan kun je tot zaterdag nog nemen.
Vaar je de tocht alleen voor de gezelligheid, dan treffen wij elkaar waarschijnlijk op vrijdagavond in het
kleine cafe aan de haven in Enkhuizen, zaterdagavond op Texel en zondagmiddag bij de Blocqhut.
De uitslag van het eerste rak zal geheel volgens traditie rond 23uur worden gedaan in ’t Kleine Café aan
de Haven van Enkhuizen. De uitslagen van het 2de en 3de rak zullen wij op Texel in het havenkantoor van
de jachthaven op zaterdagavond doen. De einduitslag is gebaseerd op de resultaten van de beste 5
rakken en wordt bij de Blocqhut bekend gemaakt (zo snel mogelijk nadat alle deelnemers binnen zijn)
Eten in Enkhuizen is op eigen initiatief. Op Texel willen wij in principe de barbecue aansteken. Het
verzoek is om je eigen eten voor te bereiden en met elkaar te nuttigen. Neem voldoende mee voor je
eigen bemanning, maar beperk je bv tot een (1) gerecht. Door te delen met elkaar is er dan voldoende
variatie. (bij slecht weer mogen wij het havenkantoor gebruiken en wordt het vlees aan boord gebakken)
Laat svp zo snel mogelijk weten als je mee wilt doen. Een mail aan blocqtexelregatta@gmail.com. (en
denk eraan het SW formulier mee te sturen)
Verdere informatie volgt in de week voorafgaand aan de wedstrijd.
Groeten van de wedstrijdcommissie, voor vragen altijd bereikbaar:
•
•
•
•

Sjeng Lumeij
Jaap Jan Stevenhagen
Remco Schipper
Berry Ruisendaal

06-51218206 - j.t.lumeij@uu.nl
06-81150929 - jaapjan@stevenhagen.nu
06-83710007 - remcosc@gmail.com
06-53245165 – whynot@ruisendaal.com

Blocq Texel Regatta 2022 - Rakken en boeien
Eigen finishtijd (GPS tijd!) en de tijd van het volgende schip graag doorgeven via
de whatsapp en/of op het finishbriefje vermelden.
Rak 1: 15,6 NM
•
•
•

Start op vrijdag om 17:00u
Start: tussen de havenhoofden bij de Blocq van Kuffeler
Finish: tussen KG29-BR2 & BR4

Rak 2: “Kort” 17,4 NM & “Lang” 21,8 NM
•
•
•

•

Start op zaterdag om 7:45u voor Kort en Lang
Start: tussen boei KG13 en licht FR op de dam van het Krabbersgat
Kort:
o KG BB
o KR-A BB
o finish: tussen de havenlichten Den Oever
Lang:
o KG BB
o finish: tussen VF1 & VF2-MA1

Rak 3: Kort ±10,4 NM & Lang ±18,3 NM
(let op: alle boeien van de vaargeulen op de Waddenzee moeten worden gerespecteerd)
•

KORT
o Start is 15 min nadat laatste schip door de sluis bij den Oever is gekomen
o

•

Start: tussen O3 en O4
Denk eraan om alle rode boeien aan stuurboord te houden en de groene boeien aan bakboord
GVS-4 SB
Finish: tussen OS2 en T12

o
o
LANG
o Start is uiterlijk 13:00u of 2u na 1ste finishtijd bij de VF1/VF2
o
o
o
o

Start: tussen BO5 en BO6
BO2-VVG1 (BB)
Denk eraan om alle rode boeien aan stuurboord te houden en de groene boeien aan bakboord
Finish: tussen OS2 en T12

Rak 4: ± 10,0 NM - start zondag 8:00u
(let op: alle boeien van de vaargeulen op de Waddenzee moeten worden gerespecteerd)
•
•

Start: tussen OS 2 en T 12
o GVS-4 (BB)
Denk eraan om alle rode boeien aan bakboord te houden en de groene boeien aan stuurboord
Finish: tussen O3 en O4

Rak 5: ± 16,2 NM - start zondag een kwartier nadat het laatste schip uit de sluis is
•
•

Start: tussen WV 1 en WV 2
o WV11 SB
Finish: tussen KG11 en KG9

Rak 6: ± 15,6 NM – Start is 2u na 1ste finishtijd rak 5 (eventueel tweede start een kwartier nadat het laatste schip uit
de sluis komt)
o
o

Start: tussen BR4 en KG29–BR2
Finish: Havenhoofden Blocq van Kuffeler

De posities van de boeien (zoals op 18 augustus 2022 bekend zijn)
(de vetgedrukte is t.o.v. 20211 verplaatst):

BO 2-VVG 1
BO 5
BO 6
BR 4
ET 2
ET 4
GVS 4
KG
KG 11
KG 29-BR 2
KG 3
KG 9
KR-A
O3
O4
OS 2
T 12
T 14-OS 1
VF 1
VF 2-MA 1
WV 1
WV 11
WV 2
WV 3
WV 4

N53 05.169 E5 18.211
N53 04.909 E5 19.700
N53 05.049 E5 19.682
N52 40.930 E5 15.802
N52 42.258 E5 18.685
N52 42.334 E5 19.108
N52 59.587 E4 50.520
N52 43.134 E5 20.006
N52 42.400 E5 18.526
N52 40.796 E5 16.078
N52 43.987 E5 17.674
N52 42.489 E5 18.694
N52 49.543 E5 13.538
N52 56.839 E5 01.903
N52 56.877 E5 01.987
N53 02.277 E4 51.347
N53 02.230 E4 51.527
N53 02.328 E4 51.670
N53 03.711 E5 20.451
N53 03.761 E5 20.668
N52 55.200 E5 03.235
N52 53.680 E5 06.376
N52 55.239 E5 03.334
N52 54.931 E5 03.491
N52 54.974 E5 03.584

Finishtijden Blocq Texel Regatta 2022

Scheepsnaam:
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