Waarom moet je 420 gaan varen?

De voordelen van een 420 op een rijtje
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In een 420 kun je door samenwerken elkaars performance verbeteren waarbij je elkaars sterke
punten nog meer kunt verbeteren en aandachtspunten kunt compenseren.
In een 420 ben je als beide zeilers actief bij het maken en uitvoeren van het tactisch plan; de stuur
heeft een grote rol voor de wind, de bemanning juist aan de wind. Bij halve wind komt het op
beiden aan. Zo is er dus een gelijke rolverdeling en leert een zeiler ook alle finesses die voor elke
boot daarna, inclusief eenmansboten van belang zijn.
De 420 is een ideale boot als je fysiek gewicht tekort komt om een eenmansboot onder alle
omstandigheden te kunnen varen. Het gezamenlijk benodigd gewicht voor een 420 varieert tussen
90kg en 140kg.
De 420 is erg goed te trimmen, ook nog op het water. Hiermee kun je zelfs bij een laag gewicht
van de zeilers toch nog bij harde windcondities varen.
Een 420 planeert al snel. Er is niet spectaculairder dan met halve wind onder spinnaker en vol in
de trapeze over het water te racen.
De 420 is de meest ideale en meest sterke basis voor alle mogelijke boten na je 420-carriere.
De 420 biedt de mogelijkheid om zeil- en boot/trim techniek tot in de finesses te leren kennen en
daarmee de meest brede en sterke basis te leggen om daarna 470, 49-er of welke andere boot
dan ook, inclusief eenmansboten en jachten te kunnen varen.
De internationale top in 49-er heeft allemaal als basis de 420 gehad.
De 420 is bovendien een zeer goede basis voor de Olympische doublehanded klassen,
bijvoorbeeld 470, 49er FX en Nacra 17.
De 420 biedt kostenvoordelen en logistieke voordelen, handig voor de ouders. Het kunnen delen
van kosten maakt de 420 in de aanschaf veel aantrekkelijker dan een bekende eenmansboot en
andere tweemansboten. Bovendien zijn 420’s zeer courant met een levendige vraag vanuit het
buitenland.
De 420 kent een breed internationaal veld tijdens landelijke evenementen als United 4 en DYR
(30 of meer boten aan startlijn, dus al snel ontmoet je wel 60 zeilers!).
Bij de 420 is er veel aandacht en toptraining/coaching vanuit het Watersportverbond.
De 420 kent een nauwe en constructieve samenwerking tussen de klasseorganisatie en
Watersportverbond.

