Wedstrijdzeilen met SW-handicap bij Zv Het Y
In onze zeilvereniging is veel aandacht voor het wedstrijdzeilen. Het Y organiseert evenementen
zoals de Y-Torenrace en de Pampus Regatta, waarbij veel deelnemers meedoen uit de hele regio
IJsselmeer/Markermeer. Deze evenementen focussen op de meer serieuze wedstrijdzeilers die vaak
ook meedoen voor een landelijk klassement. Voor dit soort wedstrijden Is het nodig om een
zeilnummer aan te vragen, lid te worden van het Watersportverbond, een wedstrijdlicentie te
hebben en je boot te laten meten voor een ORC-meetbrief. Het ORC Ratingsysteem is samen met
IRC het bekendst. Dit zijn vooralsnog de meest eerlijke systemen waarmee je met verschillende
boten tegen elkaar kunt racen. De ORC-rating berekening is volledig gebaseerd op gegevens van
romp en tuigage. De ratingbepaling is volledig objectief en calculeert de theoretische snelheid van
de boot in diverse omstandigheden. Wil je over deze ratingsystemen meer weten dan kun je hier
aanvullende informatie vinden: http://www.noordzeeclub.nl/wedstrijdzeilen.
Voor veruit de meeste leden bij onze vereniging is deelname aan deze ORC-wedstrijden (nog) te
hoog gegrepen. Het is vaak te veel gedoe, zeker als je slechts 1 of 2x/jaar aan zo'n wedstrijd wilt
meedoen. Daarnaast zijn er meer kosten aan verbonden en zul je moeten investeren in je boot en
bemanning om je rating er ook uit te kunnen halen. Je boot moet in goede conditie zijn om in de
ORC-klassen resultaten te behalen. ORC-racen is dus voornamelijk interessant indien je echt de
ambitie hebt om op hoger niveau wedstrijd te zeilen gedurende het hele seizoen.
Om nu toch leden te stimuleren om ook eens aan dit soort wedstrijden deel te nemen hebben wij
het in de Y-Torenrace en Pampus Regatta mogelijk gemaakt om ook mee te doen in de SW-klasse.
Dit is een laagdrempelig ratingsysteem en een stuk eenvoudiger om toch aan zo'n evenement te
kunnen deelnemen zonder direct met alle extra kosten en registraties geconfronteerd te worden.
SW-Rating
Voor de leden die ongecompliceerd willen wedstrijdzeilen, organiseert Zv Het Y ook clubwedstrijden
die gebaseerd zijn op het SW-ratingsysteem. Dit systeem, momenteel onderhouden door Hans
Colenbrander, bevat een database met zo'n beetje alle zeiljachten die ooit in productie zijn geweest.
Deze jachten hebben allen een standaard SW die aangepast kan worden afhankelijk van de zeilen die
je gebruikt, zoals wel of geen spinaker, of overige factoren zoals een vaste motor met wel of geen
beweegbare schroef. Aan de hand van je opgave van deze factoren kan de standaard SW worden
aangepast met het SW-programma. Dit SW-systeem houdt echter geen rekening met verschillende
omstandigheden voor licht of zwaar weer. Het is een gemiddelde rating. Het SW-systeem is dus niet
zo adequaat als het ORC-systeem. Toch kun je op deze manier wel met verschillende boten tegen
elkaar zeilen en je resultaten met elkaar vergelijken. Niet zelden vinden hierover menige discussies
plaats over het wel of niet hebben van een gunstige rating. Bij Het Y organiseren we een
dinsdagavondcompetitie, een wintercompetitie en de 6-uren van Het Y met gebruik van het SWratingsysteem.
Het Zv Het Y Bonus-Malus systeem
Al vele jaren geleden is binnen onze vereniging een systeem ontwikkeld waarbij de rating afhankelijk
gemaakt is van je resultaten. Hierdoor kon de berekende SW-startrating worden verzwaard of
verlicht als je respectievelijk bij de eerste drie of bij de laatste drie eindigt in het veld. In de
afbeelding kun je zien wat er gebeurt als je met je SW van 100 1e wordt. De volgende race wordt je
handicap aangepast naar 99,0. Word je laatste, dan gaat je SW naar 101,0. Voor de 2e en 3e geldt
dan in verhouding een kleinere aanpassing.

Het Zv Het Y Bonus-Malus systeem

Door na elke wedstrijd de SW aan te passen krijg je een vlotte correctie met als resultaat dat
diegenen die vaak vooraan eindigen het steeds moeilijker krijgen en diegenen die vaak onderaan
eindigen het steeds makkelijker krijgen. Het veld kruipt naar elkaar toe en zal op een gegeven
moment iedere deelnemer evenveel kans krijgen om te winnen. Met dit systeem is dus niet altijd de
beste zeiler winnaar, maar wint degene die zichzelf het meest verbeterd. Je zou kunnen zeggen dat
dit meer lijkt op het Golfhandicap systeem waarbij minder goede golfers ook tegen goede golfers
kunnen spelen en toch kunnen winnen. Voor de leden van Het Y blijkt dit systeem goed te werken.
Het moedigt aan wanneer je als beginnende wedstrijdzeiler eens bovenaan staat. Elk jaar zien we
nieuwe deelnemers die nooit eerder wedstrijden hebben gezeild, evenals meer ervaren
wedstrijdzeilers. Dit systeem is dus zeer geschikt voor deelnemers die qua niveau veel van elkaar
verschillen. Tevens wordt voorkomen dat niet telkens dezelfde goede zeilers winnen. De deelnemers
worden verdeeld over een SW-hoog en een SW-laag klasse zodat de velden zoveel mogelijk compact
kunnen blijven. Omdat dit systeem een prestatiegericht systeem is zien we ook dat de discussie over
het hebben van een wel of niet goede rating niet meer zo van belang is. Het gaat nu met name
erover hoe je je resultaat verbeterd en dat je op die manier een betere (wedstrijd)zeiler wordt.
Een laagdrempelig systeem dus waarbij het mogelijk wordt om op een gezellige manier onderling te
wedstrijd te zeilen. Heb je nog nooit meegedaan op de dinsdagavond en zou je dat wel eens willen?
Dan zijn er twee manieren om dat te doen. Ten eerste ben je altijd welkom om op te stappen bij een
van de deelnemers. Er is altijd wel een plek bij iemand aan boord. Een leuke manier om even de kat
uit de boom te kijken en te zien of je het leuk vindt om een wedstrijd te zeilen. Het liefst zien we je
daarna met je eigen boot deelnemen en kun je zelf ervaren hoe het is om te starten, boeien te
ronden, soms met meerdere boten tegelijk en snel je spinaker op te zetten. Natuurlijk is dan ook
enige kennis vereist over de regels voor het wedstrijdzeilen, maar dat is een ander hoofdstuk.
Het allermooist is het natuurlijk om te zien dat deelnemers in de loop van de jaren steeds
competitiever worden, beter gaan zeilen en uiteindelijk ook eens serieus gaan meedoen aan de YTorenrace, de Pampus Regatta en/of andere wedstrijden buiten onze vereniging.
Ben je geïnteresseerd om ook mee te doen met de dinsdagavondcompetitie, dan vind je alle
wedstrijdinformatie op de website: https://www.zvhety.nl/wedstrijden/dinsdagavond
Super als je meedoet. Sowieso een mooi zeilseizoen toegewenst en tot ziens op het water,

Karim Kat, Wedstrijdcommissaris Zv Het Y

