ORC-Certificaat 2021 rating opties. Wat is nieuw?
Door Ab Pasman
Het certificaat heeft een totaal nieuwe lay-out gekregen. Inmiddels heeft iedere
eigenaar dat kunnen zien. De ratings zijn op één pagina samengebracht. Zie
afbeelding hieronder. Boven de streep de basis opties op ieder certificaat in elk
land gelijk en onder de streep aanvullende opties lokaal per land te kiezen. Bij de
rating opties zijn er ook inhoudelijk wijzigingen. Daaraan besteden we in dit
artikel aandacht.

Linksboven op het certificaat staat de moeder van alle opties: de door het VPP
berekende bootsnelheden matrix uitgedrukt als “Time Allowance” of “Time on
Distance (ToD)” in sec/mijl. Dit geeft de tijd in seconden aan dat een schip nodig
heeft om een perfecte cirkel met een omtrek van 1 mijl te varen. Deze tijd
omvat dus alle windrichtingen. Verder boven de streep twee “Selected Courses”
en twee “Single Number (SN)” ratings.

Onder de streep staan de negen NED Custom Scoring opties. Deze omvatten de
zes bekende Triple Numbers (TN) en drie SN varianten. Wat is nieuw, wat is
aangepast en waarom?
Triple Numbers
De wijziging in de Triple Numbers zal niet ongemerkt zijn gebleven. Het schip in
het voorbeeld had bijvoorbeeld in 2020 een TN Windward/Leeward Medium van
0,9841. In 2021 is dit getal 0,8750. Dat is een forse verandering, maar effect op
de uitslag heeft het gelukkig niet. De onderlinge verhoudingen tussen schepen
zijn namelijk gelijk gebleven. Omrekening van ToD naar een dimensie-loze tijd
correctie factor (TCF) gaat volgens TCF = conversie factor / ToD. In het verleden
werd voor sommige ratings 600 als conversie factor gekozen en voor andere
675. ORC heeft dit nu gestandaardiseerd op 600. Voor de TN TCFs betekent dit
dat ze allemaal 600/675 maal kleiner zijn geworden. De factor was namelijk 675.
ToT Windward/Leeward

Ook deze is volgens hetzelfde patroon gestandaardiseerd. Nu ook geconverteerd
600 (was 675). Daarnaast is de gemiddelde wind waarmee deze rating rekent in
lijn gebracht met de andere ratings. Betekent iets meer wind, nog wel rond de
12 knopen, maar iets anders opgebouwd. Beide aanpassingen samen leiden
ertoe dat de ToT W/L TCF in 2021 nog iets meer dan 600/675 maal kleiner is.
Hier is het effect per boot wel verschillend maar met geringe invloed op de
uitslag.
All Purpose

Derde verandering is de invoering van een nieuwe scoringoptie: All Purpose. Te
vergelijken met de GPH, maar berekent voor gemiddeld 2 knopen meer wind.
GPH ging uit van gemiddeld 10 knopen, bij All Purpose is dit 12 knopen. Op de
ToD heeft dit een groot effect. Voor een 36 voeter met een GPH van 625
sec/mijl is de All Purpose 560 sec/mijl. Omgerekend naar snelheid (3600/ToD)
komt dit neer op een gemiddelde snelheid van 5,75 knopen, terwijl de All
Purpose uitgaat van 6,4 knopen. Voor onze weeromstandigheden alleszins
realistisch. Het toepassen van All Purpose in plaats van GPH heeft serieus effect
op de uitslag.

Welke keuze maakt een wedstrijdleiding?
Afhankelijk van de gewenste eenvoud, de duur van de wedstrijd en het type
baan heeft een wedstrijdorganisatie nu de keuze uit 5 single numbers opties (2
rechts boven de streep en 3 onder de streep) en de 2 Triple Number typen
(Coastal en Windward/Leeward).
De eerste keuze zal zijn Single of Triple Number. Wil je eenvoud of is de
windverwachting onvoorspelbaar (bijvoorbeeld doordat het een lange race is)
dan gebruik je Single Number. Is het daarentegen een korte race met stabiele
wind en wil je meer nauwkeurigheid, dan kies je voor Triple Number. Binnen
Triple Number heb je daarnaast nog de keuze uit twee baanopties:
Windward/Leeward of Coastal. Kies voor Coastal bij alle banen anders dan zuiver
W/L.
De nieuwe Single Numbers “Predominantly Upwind” en “Predominantly
Downwind” zijn zeer specifiek en bedoeld voor lange afstandsraces met
overwegend tegen- of meewind. Dit is bijvoorbeeld toepasbaar met een race die
voornamelijk één kant op gaat en waarvan de koers binnen een redelijke
bandbreedte van de heersende windrichting is. Denk bijvoorbeeld aan de
Scheveningen500 of de Colin Archer. De keuze voor Single Number W/L is
duidelijk, maar wanneer dan Coastal of wanneer All Purpose? Daarvoor is geen
harde grens aan te geven, maar behulpzaam kan zijn door te kijken naar het
aandeel reach rakken:
•
•
•

helemaal geen reach rakken dan is W/L de optie,
bij relatief veel reach rakken is All Purpose het best toepasbaar,
alles daar tussen is Coastal.

Voorbeelden:
•
•
•

Bij de 24 Uurs is het de kunst van het vinden van maximaal aantal reach
rakken, dus dat is All Purpose.
Een dag wedstrijd IJsselmeer of Oosterschelde langs boeien uitgelegd met
extra up/down lussen is Coastal.
Het varen van een rechthoek of nagenoeg rondje is weer All Purpose.
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