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Programma “Kruis van Heeg 2.0” 2021 
 
Vrijdagavond 27 augustus: 
 
Briefing en aanmelding  
In het WSH Watersportcentrum, It Sylhûs, Pharshoeke 101, 8621 BW Heeg van 19:30-22:00 uur 
Informatie, aanmelding deelnemers, banenkaarten, zeilnummers (borgsom € 10,00)  
Bekendmaking klasse-indeling, starttijden, uitleg route, enz. 
Ca. 21:00 uur wordt een centrale briefing gehouden met uitleg van de wedstrijden en de route. 
 
Er kan worden deelgenomen in de volgende klassen: 
- Ronde/platbodems tot 6 m 
- Ronde/platbodems van 6 tot 13 m  
- Kajuitjachten ongemeten (sw t/m 100) 
- Kajuitjachten ongemeten (sw t/m 110)  
- Kajuitjachten ongemeten (sw v.a. 111)     
- Fox klasse  
- Tirion klasse   
- Open jachten  
- Open jachten gemeten  
 
Wedstrijdbaan, klassenindeling en startschema: 

De wedstrijdbaan is enigszins aangepast en ook de klasse indeling en starttijden zijn niet volgens een vast 
schema. Ook kunnen er desnoods combinatie klassen gevormd worden. Hierdoor kunnen deze pas op 
vrijdagavond bekend gemaakt worden.  

Inschrijfgeld*:  
- Kajuitjachten en Ronde/platbodems vanaf 6 m: € 25,00 
- Open boten en Ronde/platbodems tot 6 m: € 20,00       

* WSH leden genieten € 1,50 reductie 
 
Zaterdag 28 augustus:  
 
- Start ochtendwedstrijd vanaf 9:00 uur; 
- Vanaf ongeveer 11:30 uur lunchpauze met o.a. visroken bij het WSH Watersportcentrum 
- Start middagwedstrijd vanaf 13:25 uur; 
- Schippersmaaltijd (chinees buffet) vanaf 19:00 uur (kosten 15,00 pp)  
- Videofilmvertoning van de gehouden wedstrijden vanaf 20:00 uur; 
- Prijsuitreiking vanaf 20.30 uur. 
 
Nadere informatie:    
Wedstrijdleider Rob van Roessel email:  roessel001@hetnet.nl  
Tijdens de wedstrijden:     06-51270118 
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Schippersmaaltijd  
De wedstrijdcommissie nodigt de deelnemende schippers en hun bemanning uit om tegen een bijdrage 
van € 15,00 pp. een heerlijke schippersmaaltijd in de vorm van een Chinees Buffet te nuttigen. Eventuele 
wensen m.b.t. allergieën of vegetarisch zijn mogelijk, maar dat dient u minimaal 1 week van tevoren bij ons 
aan te vragen.  
 
De schippersmaaltijd wordt georganiseerd in het WSH Watersportcentrum ‘It Sylhûs’. De prijsuitreiking en 
de film van de wedstrijden vinden hier ook plaats zodat u niets hoeft te missen. 
 
Ligplaatsen 
Aan de deelnemers van het “Kruis van Heeg” worden van vrijdag tot zondag ligplaatsen tegen een 
schappelijk tarief ter beschikking gesteld in en door Passantenhaven Heegerwâl. Deze is naast ons 
Watersportcentrum gelegen, direct aan het Heegermeer en nabij de dorpskern van Heeg. Indien u als 
deelnemer gebruik wilt maken van een ligplaats tegen gereduceerd tarief, laat dan de havenmeester even 
weten dat u deelnemer bent en toon hem op verzoek uw inschrijfformulier. 
 
Volgschepen dienen het normale haventarief te voldoen. In het dorp is overnachten aan de kades niet 
toegestaan. 
 
Inschrijven kan op de volgende manieren: 
 
 Via inschrijfformulier website: www.wsheeg.nl 
 En … uiteraard op vrijdagavond… 
 
Wedstrijdbaan: 

De commissie heeft keuze uit verschillende wedstrijdbanen die gezeild kunnen worden. De te kiezen baan 
is afhankelijk van de windrichting en zal op zaterdagmorgen op het startschip aangegeven worden. Indien 
de windrichting verandert kan er bij de middagwedstrijd voor een andere wedstrijdbaan gekozen worden. 
(zie hiervoor ook het getoonde bord op het startschip) 

Medio augustus worden de wedstrijdbepalingen op de site geplaatst. 

De huidige wedstrijd banenkaarten worden aangepast wat inhoudt dat de oude banenkaarten niet meer 
gebruikt kunnen worden. Tegen inlevering van uw oude gesealde banenkaarten ontvangt u gratis een 
nieuwe set gesealde banenkaarten. 

Bij de wedstrijdpapieren zitten ook de banenkaarten, echter niet geseald. 

Gesealde banenkaarten zijn te koop per set voor € 5,00. 
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Hier vindt u ons: 
 
 Watersportcentrum WSH/SFT ‘It Sylhûs’ 
 Pharshoeke 101 
 8621 CW  Heeg 

 

 

 

 

Plattegrond met de route en de plaats van ons watersportcentrum: 

 


