
 

 

Nog niet beantwoorde Q&A Webinar 2 maart 
 
Bij een aantal antwoorden wordt verwezen naar documenten op de ORC site. Deze staan 
hieronder opgesomd en zullen alleen in naam worden opgenomen in de antwoorden: 

• ORC Rules 2021: https://orc.org/rules/ORC Rating Systems 2021.pdf  

• IMS 2021: https://orc.org/rules/IMS 2021.pdf  

• VPP Documentatie: https://orc.org/rules/ORC VPP Documentation 2020.pdf  
 
Q01: Kan de hellinghoek een maat zijn om over te gaan naar een kleinere/grotere jib? 
Zeker. In de output van het VPP wordt de hellinghoek berekend en wordt aangegeven 
met welke reeffactor er wordt gewerkt. Zie de laatste kolom in onderstaand voorbeeld 
(20kts upwind): 

 
De software optimaliseert te zeiltrim parameters “Reef” en “Flat” om te komen tot een 
zo hoog mogelijke snelheid bij iedere Windhoek.  
Quote uit de VPP documentatie: 

 
 
Q02: Hoe kan de VPP berekenen hoe hard je vaart bij meer wind dan waarbij je het 
volle tuig (grootste zeilen) kunt gebruiken? 
Zie antwoord Q01. 
 
Q03: Ik zie een verschil tussen measured SA vs Rated bij mijn grootzeil. Hoe kan dat? 
Bij het berekenen van de oppervlakte wordt er rekening gehouden met het verschil 
tussen een recht achterlijk (measured) en een iets uitgebouwd achterlijk (rated). Deze 
zogenaamde “roach” wordt opgeteld bij de netto oppervlakte. 
 
Q04: Wat kost een ORC International meting? 
Op de pagina 
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumenta
tie staat een kostenoverzicht: 
https://www.watersportverbond.nl/media/3cdbf4cv/klassen-actief-in-nl8.xlsx  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met rating@watersportverbond.nl  
 
Q05: Op mijn certificaat staat de midden onderstaande tabel (rated boat velocities) 
niet. Bij scoring options? 
Op het meegestuurde testcertificaat (http://noordzeeclub.nl/NEDC3247_Test.html ) 
staat op pagina twee onderaan een rij met knoppen. Als je daar op NED klikt dan 
verschijnen ze. Bij het echte certificaat dat je ontvangt is dit uiteraard gewoon zichtbaar. 
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Q06: Is het bemanningsgewicht in je naakte lijf? Of in full weather gear? 
In ORC Rules 2021 staat in regel 200.1 

 
Het wegen van bemanning gebeurt in lichte kleding. Je ziet meestal dat ze dan een korte 
broek en een shirt dragen. Dus vraag ieder bemanningslid om dat gewicht en kijk eens 
waar je op uit komt. 
 
Q07: Is er ergens een lijst mbt cruiser / racer en wat er aan boord moet of mag? 
In IMS 2021 staat dit beschreven in Appendix 1 (pagina 28 e.v.) 
 
Q08:  Wordt het zeilmateriaal ook meegenomen? 
Jazeker, er wordt onderscheid gemaakt oudere en nieuwere technieken qua doek.  
In de VPP documentatie staat: 

 
Er wordt dus een bonus gegeven in de berekening. 
 
Q09: Wordt in ORC een boegspriet belast? 
Een boegspriet wordt meegenomen in het VPP en wanneer het leidt tot een hogere 
snelheid in bepaalde condities, dan komt dit tot uiting in de rating. 
 
Q10: Is een buitenboordmotor verplicht? Of is dat afhankelijk van de omstandigheden 
waar onder gevaren wordt cq afhankelijk van de specifieke wedstrijdbepalingen. Fors 
punt van discussie tijdens de wedstrijden. (er zijn meetbrieven in omloop waarin 
gemeten is zonder motor) 
Het aan boord hebben van een buitenboordmotor is geen verplichting vanuit ORC. In de 
Offshore Special Regulations (veiligheidsregels van World Sailing) staat bij Categorie 3 
(regel 3.28.1 b) dat een motor verplicht is en welke snelheid (1.8 x √LWL) je moet 
kunnen halen en voor welke duur (5 uur). Bij Categorie 4 – Appendix B staat geen eis ten 
aanzien van het aan boord zijn van een (buitenboord)motor. De keuze voor 
veiligheidscategorie wordt gemaakt door de organiserende autoriteit. 
 
Het kan wel zo zijn dat er voor het water waarop je vaart wel een eis bestaat dat je een 
gebruiksklare motor aan boord hebt (bijvoorbeeld bij Breskens)! Dat gaat dan weer 
boven de OSR regel. Het is wel goed als de organiserende autoriteit hier dan 
duidelijkheid over geeft in de NoR, maar ook als dat niet is gebeurd moet een eigenaar 
zich nog steeds aan de wet houden. 
 
In IMS 2021 staat beschreven dat als een boot gemeten wordt met een 
buitenboordmotor, dat deze dan op de plek moet zitten waar deze tijdens een race ook 
zal zitten. Dat mag aan de spiegel zijn maar ook binnen achter de mast. Wanneer de 
boot echter gemeten is mét motor aan boord, dan moet deze ook tijdens iedere race 
aan boord zijn op de gemeten locatie. Je mag de boot dus laten meten zonder motor en 
dan hoeft deze ook niet aan boord te zijn indien de wedstrijd of het water dit niet 
vereist. 
 
Q11: Bij triple systeem heeft een grote genua toch geen invloed? 
Zie ook het antwoord bij Q01. Als in de Medium range je wisselt naar een kleinere genua 
en het VPP rekent nog wel met de grote genua, dan is je verwachte snelheid mogelijk 
hoger dan je kan varen met de kleinere genua. 
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