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DCN Cup 2022



Aanleiding

• Dehlers verspreid over heel Nederland, lastig een ‘wedstrijd’ te 
organiseren

• Er is een groepje dat ’30 mijls’ banen organiseert: ieder moment te 
varen, uitslagen worden online bijgehouden

• In 2021 heeft DCN aangehaakt bij de ’30 mijls banen’, in 2022 
opnieuw
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• IJsselmeer

• Markermeer

• Noordzee – bij Scheveningen

• Haringvliet

• Oosterschelde

Er zijn 5 banen van 30 mijl



IJsselmeer



Markermeer



Noordzee – bij 
Scheveningen



Haringvliet



Oosterschelde



• ga naar: 
https://30mijls.olgc.nl/home

• Kies ‘Inschrijven en registreren’

• Klik op ‘Start Inschrijving’

Aanmelding

https://30mijls.olgc.nl/home


• vul formulier in
(hiernaast klein
stukje van formulier) 

• je staat nu in de lijst ‘wie gaan starten’

• Je krijgt mail met link om later resultaat in te sturen

Aanmelding



Acties voor, tijdens en na je tocht

• vooraf: installeer Navionics
Boating app 
(proef account is 14 dagen geldig)



Acties voor, tijdens en na je tocht

• bij de start: druk in je 
Navionics app op ‘Start’,
om je track op te nemen

• bij finish: druk op ‘Stop’ en
kies ‘Save’

• De track is nu opgeslagen 
op je telefoon/tablet.



Acties voor, tijdens en na je tocht

• Upload je resultaat en maak link:
• Ga in je Navionics app naar ‘menu’

• Ga naar ‘tracks’

• Kies juiste track en kies ‘share’

• Klik op ‘share link’ en kies er voor om een mail naar je zelf te sturen.

• In je mail heb je de link ‘https://boating.page.link/xxx’ (heb je nodig voor 
registratie van je resultaat)



Registratie resultaat

• Volg de link die je hebt ontvangen in de mail na het aanmelden en vul 
het formulier verder in, met je link naar je track en stuur in.

• Zodra je resultaat is ingestuurd, is het direct te zien in de 
klassementen.

• Resultaat staat een week open voor protest.

• Daarna wordt resultaat definitief (D).

• Volgorde op basis van beste gemiddelde snelheid, rekening houdend 
met SW handicap.



Bepaling score voor DCN Cup 2022

• Eigenlijk zijn er 15 klassementen (5 banen en solo/duo/full crew)

• Vergelijking met alle andere (ook niet Dehlers) binnen je klassement 
levert score op:
• van iedere deelnemer (zowel Dehler-zeilers als anderen) wordt alleen het 

beste resultaat meegenomen
• er ontstaat dan een lijst met n resultaten (zowel Dehler-zeilers als anderen)
• voor de lijst wordt een factor f bepaald: f = 100 / n
• als een Dehler-zeiler op plaats p in de lijst staat, dan wordt de score: 

100 – (p × f) + (f / 2)

• Degene met de hoogste score over alle klassementen wint de DCN 
Cup 2022.



Vragen, opmerkingen

• Heb je vragen of hulp nodig, of wil je wat melden, stuur een mailtje 
naar evertvandevrie@gmail.com


