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Zeilrace & Rally  
2017 (ZRR) 

Scheveningen – Plymouth 



Scheveningen Zeilrace & Rally:  
Plymouth 

• Zeilen naar de Parel van de Engelse Zuidkust; 

• Uitdagende navigatie, mooie tocht langs kapen en kliffen 

• Rijke historische maritieme haven:   
• Francis Drake versloeg vanuit Plymouth de Spaanse Armada; 

• James Cook vertrok er voor zijn eerste reis met de Endeavour;  

• Darwin zeilde vertrok hier met de Beagle; 

• Chicester liep hier binnen na zijn wereld omzeiling; 

• Zelfs Napoleon heeft Plymouth ‘vereerd’ met een bezoek.  

• Plymouth is finish voor Fastnet Race.  

• ZRR heeft eigen steiger voor de deelnemers in het oudste deel van de 
haven: Sutton Harbour. Vlak bij ‘the Barbican’ met haar                     
levendige kaaien en aan het water gelegen pubs,                                  
restaurants en cafés.  

 
                                                                                                                                   

 



De route 

Gesplitste routes: 
 
• Race:  500 Nm 
 
• Rally:  350 Nm 
 
Aandachtpunten:  
• Shipping-lanes 
• Portland Bill &  
     andere kapen 
• Wolf Rock 

Scheveningen – Plymouth 



Wolf Rock Lighthouse 

LOCATION:  49°56.72′N      05°48.50′W 

 

• Land’s End, Cornwall, England 

 

• It took eight years, from 1861 to 1869, to 

build due to the treacherous weather 

conditions that can occur between 

Cornwall and Scilly. 

 

• Height of tower 41 meters 

 

• Range 23 miles. 

 

• Intensity 17.100 candle power. 

 

• Characteristic: Fl W 15s. 



De race & de toertocht 
Enkele sfeerbeelden uit eerdere Edities van Zeilrace & Rally 



Scheveningen – Plymouth 
En voor de niet zeilers, over de weg (auto, trein) of door de lucht ook een 
prachtige tocht! 



 
 
 
De  
 
 
 
 
 
 
De bestemming 
Plymouth en omgeving  (de Scillies….) 



Deelname staat open voor: 

• Rally (de toertocht): voor gemeten en ongemeten zeiljachten 
vanaf 28 voet; 

• Zeilrace (de wedstrijd):  
• voor ORC (en IRC) gemeten zeiljachten 

• Voor volledig bemande en dual-handed gevaren jachten 

• Veiligheidsbepalingen ISAF offshore cat. 3 met life-raft            
(wedstrijd ook AIS, zie NOR) 

• Start 15 juli 2017, 22 juli 2017 feestelijke afsluiting 

• NOR op website 15-12-2016, inschrijven vanaf 15-12-2016 

• Volg Zeilrace en Rally op:      www.zeilrace-rally.nl  

     Facebook: Zeilrace & Rally 

 



Sponsoren & supporters 


