Scheveningen500 Student League:
Dé ultieme zeezeilervaring
De Scheveningen500 is een tweejaarlijks georganiseerde zeezeilwedstrijd met als vertrekpunt
Scheveningen en een eindbestemming buiten Nederland.
De Student League is een unieke klasse in de Nederlandse zeilwereld. Als student krijg je
op een fantastische wijze de gelegenheid om kennis te maken met alle aspecten van het
zeezeilen. Je krijgt samen met vier tot zes leeftijdsgenoten de verantwoordelijkheid over
een schip waarmee een zeezeilwedstrijd gevaren wordt over 400 mijl. De eigenaar gaat
mee, leert de studenten de fijne kneepjes van het vak en houdt een oogje in het zeil.

Wat biedt de Student league?
Je krijgt de kans om met leeftijdsgenoten zelfstandig te varen en grote
verantwoordelijkheid voor elkaar en schip te dragen.
In de voorbereiding zijn er al leuke samenkomsten en leerzame weekenden; je gaat
namelijk trainen voor de wedstrijd zodat je weet wat je aan elkaar hebt. Verder zijn er
borrels zowel vooraf als op de plaats van bestemming en niet te vergeten een uitgebreid
diner tijdens de prijsuitreiking.
Het blijft een wedstrijd; wie gaat er door tot het gaatje om de boot goed te laten lopen?
De race doet een beroep op jouw uithoudingsvermogen met uiteindelijk de ultieme
ontlading wanneer het schip de finishlijn doorkruist.
Je leert jezelf kennen; kun jij omgaan met afwijkende plannen? Kun jij verantwoordelijke
keuzes maken? Improviseer jij een nieuwe route wanneer de wind draait?
Dit is dé manier om veel zeemijlen te kunnen maken op een goedkope manier,
afhankelijk van de afspraken met de schipper kun je rekenen op ongeveer 400 euro per
persoon voor de deelname.
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Borrel bij aankomst in St. Malo 2019

Actief zeilen en trimmen om de race te winnen!

Praktische informatie
De start van Scheveningen500 2021 is zaterdag 17 juli. De bestemming is Plymouth.
Er is een voorbereidende bijeenkomst op 7 februari in de vorm van een zoomcall tussen
14.00 en 15.30 uur waarin het bestuur informatie geeft over de race en ook over de student
league. Ook zullen er studenten aanwezig zijn die wat vertellen over hun ervaring tijdens de
vorige editie.
Aanmelden als student kan zowel als individu of als een groep. Het bestuur van de
Scheveningen500 begeleidt in het koppelen van schippers met studenten. Het handigst is
om een team te vormen van 4 studenten en wanneer je gekoppeld bent aan een schipper,
indien nodig extra deelnemers er bij te vragen. Stuur voor aanmelding een email naar het
bestuur. communicatie@zeilrace-rally.nl
Wanneer er een match is tussen studenten en schipper, ga je aan de slag om samen
echt een team te vormen. Je gaat elkaar beter leren kennen, leren zeilen met elkaar en
afspraken maken hoe jullie de boot non-stop gaan laten varen. Zo zijn er ook eisen voor
de voorbereiding en kan de schipper ook hulp gebruiken met het race-klaar maken van de
boot.

Start bij de pier van Scheveningen

Route 2021

De meest recente informatie over de race vind je op onze website en volg ons ook op
Facebook en Instagram om up to date te blijven van alle communicatie.
https://zeilrace-rally.nl/
Doelstelling stichting Zeilrace & Rally
Goed zeemanschap, sportief varen, elkaar helpen, onderweg genieten
en samen veilig aankomen zijn de waarden, die wij met ons Evenement
proberen te bevorderen.

