Weg wijs met het wedstrijd zeilen MM klasse Deel 1
Ik heb met Jan afgesproken een aantal tips te geven over het wedstrijd zeilen met de MM
klasse
Er is al een uitleg geven hoe ik mijn zeilen heb staan op mijn boot maar toch wil ik op een
paar punten wijzen
1 Zorg dat je roer in de midden staat als de zender in zijn midden stand staat ik heb bij een
paar zeilers gezien dat dit niet is gedaan ze komen bij mij en zeggen mijn boot loeft zo op kijk
je naar het roet toet niet in de midden
2 Kijk of je tussen fok niet te dicht heb staan tissen de 3 / 4 cm uit de midden

Op de foto zie je 2 schepen bij Te 1 staat het achterlijk van de fok veel te los je kunt dan
minder hoog zeilen en je heb geen controle op de fok hij gaat wapperen als je iets hoger zeilt
Bij Te 2 zie hoe de fok moet staan net aan zeilt beter en hoger aan de wind
Jammer genoeg zie ik dit toch veel bij ons het is even precies afstellen met geduld

Op deze foto zie je het nog beter je kan met deze afstelling van de fok niet hoog zeilen

Hier zie je hoe het er bij moet staan aan de wind ik heb wat rode lijnen op het zeil gezet

Ik begin bij de start voor bepaalde zeilers is dit het moeilijks maar volgens mij is het gewoon
geduld hebben en alles blijven over zien dat is het belangrijkste

Ik ga een aantal voorbeelden geven voor een start wij gebruiken de 1 min regel voor ons is
dat ruim voldoende
1 Kijk waar de wind vandaan komt deze staat nooit recht op de startlijn
2 2 als hij meer van sb komt gaat je aan de sb zijde starten van de 2 boeien als hij van
bb komt gaat je aan de bb zijde starten maar houd rekening mee als je over sb start
moet je de zeilets voorrang geven over BB zijde

Hier op de foto zie je dat een paar zeilers boven over Sb starten de wind is iets gedraaid
maar je moet wel zorgen dat je vrij blijft van de andere zeilers
Dus als je start zorg dat je met snelheid bij de lijn bent en probeer altijd de bovenste boot te
zijn dan kan je altijd over stag uit het de groep zeilen

