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Bert Piels 

Nog een paar weken en dan gaan
we weer op vakantie. Het weer is
onstuimig op het moment dat ik
dit schrijf; in heel Europa komen
zwaren regenbuien voor; Parijs en
veel andere steden hebben last
van extreem veel regenwater.
Voorafgaand aan een zware
regenbui is er meestal weinig
wind, en dat is voor een vereni-
ging niet al te best, zeker als die
vereniging zeilwedstrijden organi-
seert. Het voorseizoen was ook
zeer variabel. Tijdens het Rondje

om Noord-Holland was het zon-
overgoten lekker weer, terwijl we
bij de Engelandtocht 2016
extreem lage temperaturen had-
den. Ik ben met René van Dam en
Kitty op hun First 35 meegegaan
om naar the UK te zeilen, maar
dat werd België, en ik heb het
daarbij bar koud gehad. De groep
was ook in stukjes uiteen gevallen
en dat kan nooit de bedoeling zijn
van een groepsreis. Overal langs
de Hollandse en Belgische kust
lagen leden van de R&ZV Naarden
op beter weer te wachten. Met 3
graden s' nachts en overdag een
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Logboek voorzitter (9)

Bjert Pielstrûm en Kitty met blauw oog. (de fokkeschoot had haar mishandeld)
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maximum van 8 graden was het
geen pretje. Het woei Bft.6 of meer
uit het NW en de voorspellingen
waren ook beroerd, dus we zijn later
weggegaan en op donderdagavond
waren wij al weer thuis. Maar vol-
gend jaar hebben we weer een kans,
om met de R&ZV Naarden naar
Engeland te gaan.

De zeilwedstrijden van onze vereni-
ging worden drukker bezocht dan
sinds vele jaren; we hebben voor de
Woensdagavonden de 52ste inschrij-
ving gehad. En voor de
Gooimeercup waren er meer dan
110 schepen ingeschreven. Dit heeft
tot gevolg dat de bar op
Woensdagavond een topomzet
draait. Het pinnen en de bierkaarten
hebben de snelheid van het serveren
verhoogd, maar de piekbelasting
nog niet binnen aanvaardbare snel-
heid van uitserveren gebracht.
Jørgen en zijn staf zoeken naar
nieuwe mogelijkheden om meer

druk op het vat te krijgen. Het
meeste wordt dan ook pas gereali-
seerd in het nieuwe onderkomen
begin November 2016 op de loca-
tie aan de voorkant van het
havengebouw. De verbouwing
gaat dan ook plaats vinden, zodra
het vaarseizoen voorbij is en we
alle tijd hebben om een aanvang
met de verhuizing te maken. We
hebben inmiddels de oude bar en
wat meubilair van het restaurant
boven overgenomen. Daarbij is
ook een kleine zwaardtafel inbe-
grepen. De langwerpige zwaardta-
fel zal niet meeverhuizen, evenals
het grote zwaard aan de muur. De
verhuiscommissie is nog naar een
gepaste nieuwe plaats voor beide
zwaarden op zoek. Ook hebben
wij een espressomachine met kof-
fiemolen gekocht om bij evene-
menten van de vereniging een
heerlijke bak koffie te kunnen
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schenken. Bij lezingen en bij grote
drukte zullen wij onze oude kof-
fiemachine blijven gebruiken. 

Zoals bekend heeft Eric Zuidmeer
het stokje van de verenigingsfi-
nanciën met een positief saldo
overgedragen. Dit biedt goede
mogelijkheden om
de verhuizing te
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kunnen bekostigen. Voor het
lopend seizoen hoeft u dan ook
niet bang te zijn dat uw ver-
eniging financieel in zwaar weer
terecht komt. Met zoveel wed-

We hebben dit seizoen, een Radler koelkast met 2 smaken Radler Bier 0.0%
en gekoelde Amstel Radler glazen. Voor de prijs van normaal bier.



V e r e n i g i n g n i e u w s

7

wedstrijden staan nog wel in de
Grommer maar onze wedstrijdzeil-
ers laten zich vooral informeren via
de Nieuwsbrieven van de
Wedstrijdcommissie en een
Reminder op Facebook. In de toe-
komst zal de Grommer misschien
alleen nog maar digitaal worden
uitgegeven. Zover is het echter nog
niet en zolang wij nog leden heb-
ben die aan een gedrukt exemplaar
veel waarde hechten, drukken wij
de Grommer nog. 

Mijn eigen watersport gerelateerde
activiteiten zijn dat wij mee zijn
geweest met de openingstocht naar
Hoorn, waar wij met 20 leden van
de R&ZVNaarden een bezoek aan

strijdzeilers in ons midden draait
onze bar alle verliezen van ope-
ningstochten of andere vereni-
gingsactiviteiten vermoedelijk
weer glad. En wat een grote druk
op ons uitgaven vormde, was de
Grommer. Met nettokosten van
meer dan
€ 5.000 per jaar was het niet
meer goed haalbaar om zoveel
Grommers te drukken en uit te
geven. Hoe spijtig dit ook is,
andere tijden hebben nu eenmaal
een andere benadering, zeker ook
in de communicatie met de leden.
De nieuwsbrieven en Facebook
hebben een heleboel kernactivitei-
ten van de Grommer overgeno-
men. Aankondigingen van zeil-
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De Wedstrijcommissie 2016
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Engeland-/Belgiëtocht en uiter-
aard is TW ook weer aan het deel-
nemen aan de WAC. Ons nieuwe
bemanningslid Ellen heeft haar
draai al redelijk gevonden; Eva is
nu met zwangerschapsverlof, en
Marlon heeft een stageplek als
HIO (Huisarts In Opleiding) met
avonddiensten, waardoor zij dus
even niet kan meevaren met TW.
De Genua2 die wij gekocht heb-
ben doet zijn werk goed: de eerste
de beste wedstrijd, waarbij wij
ons nieuwe voorzeil gebruikten,
werden we prompt eerste in de
SW-A.

De start van het seizoen was
groots. De eerste WAC-wedstrijd
waren er 44 boten aan de start.
Ongekend, met een andere in-
deling: de Saffiers zijn in de SW-A
terug en de open boten en 2
Waarschepen zijn naar de
Sportbotenklasse SW-B verhuisd.
De SW-B heeft een paar nieuwe
deelnemers, waaronder de
Sixstijn, een X-79, leuk voor de
andere X-79 zeilers. Bij de SW-A
doen de nieuwkomers Klaver 4 en
de Jeanne het erg goed. Zij zijn
erg enthousiast en zijn bijna iede-
re woensdagavond van de partij.

De Fram stond met haar beman-
ning in Zilt. 

het Westfriesmuseum hebben
gebracht en daarna gezamenlijk
in de Oude Waeg hebben gedi-
neerd. Zoals al gememoreerd ben
ik ook mee geweest met de
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Openingstocht 2016

Uitzwaai-WAC 2016 Eva
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Wij hebben ons ingeschreven voor
de EDR (EemDeltaRace), en ik
heb weer de eer om met 3 vrou-
wen als bemanning te mogen
wedstrijdzeilen, en zij zijn er klaar
voor. 

Ik hoop u te zien binnen de
R&ZVNaarden of te ontmoeten op
het water.
En vergeet de BBQ niet na afloop
van de EDR, waar ook de familie
welkom is, zelfs schoonmoeders.

Een heel goed zeilseizoen toege-
wenst,
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Jørgen en Katja in de clubhuis shirts.

Marlon a.k. Huisarts
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Floris Cornelissen

Team Fram maakt debuut in de
ORC klasse

Afgelopen winter lieten we onze
Friendship 28 meten. Met het
Watersportverbond hadden we als
wedstrijdcommissie een mooie
deal waardoor je voor een appel
en een ei (en 25 euro) een
volledige meetbrief had kreeg.
Vanaf nu zijn wij ook gewoon een
nummer, namelijk NED8708. En
onder dat nummer schreven wij
ons in voor de Almere Regatta.
Een van de wedstrijden waar ook

de wat grotere en serieuzere zeil-
teams aan meedoen. En één van
de wedstrijden die meetellen voor
het Nederlands Kampioenschap.

Ondanks dat we best goed gaan in
de woensdagavond competitie,
zeg ik tegen de bemanning dat we
ons geen illusies moeten maken.
Ik verwacht dat we helemaal zoek
worden gevaren. Want de Almere
Regatta is een andere league en
dat blijkt al bij de Notice of Race. 

Onze boot moet voldoen aan de
ISAF Offshore Special Regulations.
Een document vol voorwaarden
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Racen met de grote jongens
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en veiligheidseisen. Een tweede
puts aan boord bijvoorbeeld, maar
ook de minimale diameter van je
voorluik staat beschreven. Ik ga er
gemakshalve vanuit dat mijn
voorluik voldoet, maar zorg wel
nog even voor een tweede puts. Ik
moet dus een paar dingen aan
boord hebben volgens dit ‘wet-
boek’, maar als ik wil winnen
moet ik vooral heel veel van
boord halen. Natuurlijk gaat de
watertank leeg en halen we bijna
alles van boord dat niet nodig is.
Maar de besteklade blijft zitten
inclusief bestek. En dat is niet bij
alle boten zo. Ook onze dikke gas-
tank wordt niet vervangen door
een lichtgewicht campingtankje
van het formaat aansteker. Nee,
zó fanatiek zijn we nog niet.

Wat ook gaaf is, is dat je tussen
boten staat die allang hun sporen
hebben verdiend in het ORC-cir-
cuit. Als ik mij vrijdagavond meld
bij het regatta office, zie ik de
Italia 9.98 van Bach Yachting
Racing Team liggen. Ze zijn niet
alleen Nederlands Kampioen ORC
2, maar willen een serieuze gooi
naar het podium doen tijdens het
WK ORCi in Kopenhagen deze
zomer. We varen weliswaar in een
andere klasse, maar het geeft aan

dat dit niet je standaard woensda-
gavondwedstrijd is.

Fram valt onder de ORC 4. Dat is
de klasse met de hoogste handi-
cap. Die mogen dus het langst
over de wedstrijd doen. Natuurlijk
ga je direct je concurrenten
bestuderen. We zien een bekende;
de Pura Vida, een Pion, waar ik
nog nooit van gewonnen heb.
Verder vaart de Kick in onze
klasse. Deze boot komt ook van
het Gooimeer en was in 2014 nog
Nederlands kampioen ORC 4.
Pittige concurrentie dus.

Maar de zwaarste concurrent kom
ik zaterdagochtend tegen onder-
weg naar de schippersbriefing.
Met onder andere een 2e plaats
op een WK ORCi, meerdere NK
titels en nog wat knappe presta-
ties in grote boten is zijn zeil-cv
op z’n zachtst gezegd indruk-
wekkend. Ik heb het over Erik van
Vuuren, die nu de gele NED8283
schippert. Erik van Vuuren gaf
afgelopen winter nog een heel
interessante lezing over wedstrijd-
zeilen en tactiek op onze verenig-
ing. Als ik vraag in welke klasse
hij vaart antwoordt hij grijnzend:
“In jouw klasse.” 
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‘Geen illusies, het wordt vooral
genieten’, herhaal ik in gedachten.
We varen op tijd uit en oefenen
nog even. Een goede voorberei-
ding is zeker in deze sport het
halve werk. We starten samen met
de ORC 3 klasse waarin onder
andere favoriet White Hawk zeilt.
Toevallig zeilt één van hun oude
bemanningsleden met ons mee.
Als we terug in de haven erachter
komen dat we de White Hawk die
dag twee keer verslagen hebben
zijn we best trots. Maar als we
zien dat we de tweede race een
tweede plaats pakken en zelfs van
Erik van Vuuren hebben gewon-
nen, zijn we euforisch! 
’s Avonds merk je ook dat dit een
andere divisie is binnen het wed-
strijdzeilen. Anders dan bijvoor-
beeld de Pampus Regatta of de

14
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24-uurs zeilrace. Elk team lijkt
wel zijn eigen ‘clubtenue’ te
hebben. Maar veel opvallender is
dat het om negen uur ’s avonds al
bijna uitgestorven is. Het over-
grote deel is al naar huis of naar
de boot om morgen weer uit-
gerust en fit te zijn. Fanatieke pro-
fessionals feesten niet. 

De races van zaterdag smaken
naar meer en we dromen zelfs een
beetje van een vierde plek. Of
derde. Waarom ook niet? ’s
Zondags is het ‘Medium Wind’
volgens het startschip. Maar
vooral bij de bovenboei waait het
flink door. En schieten de vlagen
ruimschoots over de 14 knopen.
We starten mooi, maar leggen het
nu echt af tegen de Kick en Pura
Vida. Om nog maar te zwijgen
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over Erik en zijn Waarschip
700LD. We worden zoek gevaren
en onze droombeelden moeten
weer even plaats maken voor de
realiteit. De laatste race zitten we
eindelijk in de groove maar
moeten we staken door schade
aan de wantputting. We stoppen
direct, zekeren onze mast en
melden ons over de marifoon af
bij de wedstrijdleiding. 

Natuurlijk is dat even balen. Ik
troost me met de gedachte dat
Roy Heiner ooit vertelde dat na
elke race je boot bijna uit elkaar
moet vallen. Anders is je boot te
zwaar gebouwd of heb jij niet
hard genoeg gepusht. Ik krijg er
een kleine glimlach van op het
gezicht. Want we hebben hard
gestreden, de boot en elkaar
gepusht. 

Én weer heel veel geleerd. 
Zowel de White Hawk (ORC 3)
als Erik van Vuuren (ORC 4) wor-
den eerste. Wij eindigen op een
vijfde plaats, maar hebben van
beiden een keer gewonnen. En
dat is cool. Onze kennismaking
met de Almere Regatta en de ORC
beviel goed. Sterker nog, stiekem
denken we al aan een serieuze
deelname aan het ORC 4 kampi-
oenschap in 2017. En is het WK
ORCi in 2018 niet in
Scheveningen? Tot dan!

Crew: Hennie Hoenselaar, Willem-
Jan Landman (zaterdag), Lodewijk
Cornelissen (zondag) Jan-Jaap
Spijkerman en Floris Cornelissen

Kijk voor o.a. de video van deze race
op www.teamfram.nl
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A different cookie.

Een verslag van de Bulletproof Boys
vanuit de kuip.Sjoerd v. Wayenburg

Na een lang seizoen banen varen
en een winterserie op het
Gooimeer, werd het tijd voor wat
afwisseling. Een mooie lange baan
wedstrijd…, open water…, naar
Engeland..? Zo ontstond het idee
om ons in te schrijven voor de
Vuurschepenrace en de North Sea
Race tijdens de North Sea
Regatta. Een wedstrijd van
Scheveningen naar Harwich, een
dag rust en dan weer terug via

een bovenboei bij Lowestoft. De
Bulletproof van Jørgen Schrier,
een mooie Dehler 31, werd
aangemeld en ingeschreven in de
ORC4 klasse met Leo Loman,
Frans Driessen en Sjoerd van
Wayenburg als crew naast Jørgen.

Nu konden de voorbereidingen
beginnen! Eerst de meetbrief
updaten. Gelukkig was er vanuit
onze club al het initiatief voor een
groepsmeting. Gelijk een mooie
gelegenheid om de boot eens leeg
te halen. Overtallige ballast heb-
ben we tenslotte niet nodig. Ik
heb nooit geweten dat er zo veel

16
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De Vuurschepenrace en de
North Sea Race.
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zooi in een boot kan gaan! Zelfs
Jørgen was verrast wat er alle-
maal uit zijn boot kwam. Het
heeft gelukkig mogen baten want
zijn nieuwe rating was aanzienlijk
gunstiger dan wij hadden
gedacht. 

Nu nog de veiligheidskeuring
doorkomen. Category 3 met life
raft, daar komt wel wat bij kijken!
We zijn inventief te werk gegaan
en hebben binnen ons ‘zeil’
netwerk gezocht naar de ontbre-
kende onderdelen. Een life raft uit
Arnhem, reddingsboei van de
Fram, vuurpijlen uit de Blue Box
en een handmarifoon uit de
Bellini! Toch kwamen we bij de
eerste keuring nog 10 punten te
kort. Herkeuring op de ochtend
van de race! Spannend! Gelukkig
niets wat we niet konden oplossen
dus uiteindelijk toch geslaagd en
klaar voor de start!

Met de zon al zakkend naar het
westen, voeren wij de haven van
Scheveningen uit. Toch allemaal
wel een beetje onder de indruk
van de racemonsters om ons
heen, met als absoluut
hoogtepunt de VO 70 Sanya die
ook meedeed. Als enige ORC4
deelnemer werden wij toegevoegd

aan de ORC 3 groep en mochten
wij starten in de tweede start na
de Double handed boten. Op een
wedstrijd van +120 mijlen had-
den wij geen behoefte aan een
loefduelletje op de startlijn en
zochten daarom de vrije wind aan
het pin-end. Dit werkte perfect
want we hadden een hele mooie
en schone start. En nu op weg
naar Harwich! 

Met het oog op onze concurrentie
in de ORC 3 klasse, viel het ons
meteen op dat wij ze best aardig
konden bijbenen. Met een licht
wisselende bries hielden wij ons
vast aan de rumblijn om via de
kortste weg over te steken. Op
zich een goede strategie ondanks
dat wij op de vroege woens-
dagochtend in een wind-loos gat
terecht kwamen. Later bleek dat
enkele mijlen noordelijk van ons

17
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de bries was blijven staan.
Gelukkig trok vlak voor de
Engelse kust de wind weer aan en
konden we, gedeeltelijk onder spi,
met een mooie snelheid zeilen
naar de finishlijn, die wij om 10
uur ‘s avonds Nederlandse tijd
overstaken. Als hekkensluiters
voor wat betreft line honneurs,
kregen we een warm welkom van
de havenmeester van de Royal
Harwich Yacht Club en een echte
Engelse pint van de organiserende
leden van de North Sea Regatta.

Na een welverdiende nachtrust en
een frisse douche in het prachtig
vernieuwde clubhuis van RHYC,
hebben wij onszelf getrakteerd op
een English Breakfast inclusief
baked beans! Tijdens het ontbijt
kwamen wij er achter dat wij op
handicap een eervolle derde

plaats hadden behaald. Iets
waarover wij uiteraard in onze
nopjes waren! Met opgeheven
hoofd en de borst naar voren
vertrokken wij dan ook te voet
naar de ‘Butt en Oyster' pub in
Pinn Mill voor de jaarlijkse lunch
aangeboden door de Noordzee
Club aan alle wedstrijdzeilers.
Onze vermoeidheid moet nog
zichtbaar zijn geweest want
meteen werd ons een lift aangebo-
den door een vriendelijke
Engelsman die ons keurig naar
Pinn Mill bracht. Altijd interessant
om een ‘local’ te spreken. We kre-
gen te horen dat de terugwed-
strijd, die overigens wordt geor-
ganiseerd door RORC, een ver-
plichte kwalificatiewedstrijd is
voor de Fastnet Race. Zo, dachten
wij direct, die hebben wij dan ook
meteen binnen!

18
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De lunch in Pin Mill was de
moeite waard: een authentiek
Engelse herberg, aan de oever van
de River Orwell met 100 fanatieke
wedstrijdzeilers. Het was net de
woensdagavondborrel in het
Behouden Huys…, maar dan
anders. 
Terug in de tuin van de RHYC
werd het tijd voor de prijsuitreik-
ing van de Vuurschepenrace
gevolgd door het happy hour.
Frans Sluyters van de stichting
North Sea Regatta, nam op
ludieke wijze het woord en bijna
iedereen werd op de korrel
genomen, zo ook de Bulletproof!
Hij deed dit echter op ontzettend
komische wijze waarbij Frans
Driessen meteen inspiratie opdeed
voor zijn wekelijkse woensdag-
avond ceremonie. We zijn
benieuwd!
Traditiegetrouw hadden wij van
onze voorzitter een wimpel en

stropdas van de R&ZV Naarden
meegekregen om zo ons visite-
kaartje bij de RHYC in
Woolverstone achter te laten. Het
leek ons een mooie gelegenheid
om deze aan de 81 jarige haven-
meester Geoff te overhandigen.
De wimpel vond hij aardig, maar
bij het zien van de stropdas keek
hij ons met grote blije ogen aan
en zij hij bijna overmand door
emoties: ‘do you know, I collect
ties!’. Vijf minuten later stond hij
weer voor ons met een prachtige
Royal Harwich Yacht Club wim-
pel. Die komt straks mooi te
hangen in ons nieuwe clubhuis
dachten we meteen.
Vrijdagochtend vroeg uit de veren
om als eerste de haven uit te
varen richting het startveld. We
moeten tenslotte als kleinste deel-
nemer wel een beetje indruk
maken! En dat lukte, want

19
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iedereen werd meteen onrustig en
al gauw volgde een hele sliert van
wedstrijdboten over de River
Orwell. 
Eén gezamenlijke start, dat is wel
gaaf! We dachten nog even om
voor de sport de Sanya op de 
startlijn eruit te loeven, maar
hebben toch maar voor een vrije
startpositie gekozen. Op de lijn bij
het startschot, met vrije wind
weg, weer een heel mooie start. 
Het voordeel duurde tot ergens
laat in de middag want toen kre-
gen we stroom tegen en viel de
wind helemaal weg. De mark ter
hoogte van Lowestoft heet Smith’s
Knoll Buoy. Ik kan u melden dat
we die boei behoorlijk hebben

vervloekt! Het heeft ons wel 12
uur gekost om dat ding uitein-
delijk te ronden om vervolgens
pas echt aan de oversteek te
beginnen terug richting
Scheveningen. Gelukkig trok de
wind daarna weer wat aan en
konden we ons verlies een beetje
rechtzetten. Op zee hadden we
overigens geen gebrek aan
gezelschap. Een zeehond die ons
kwam uitzwaaien voor de Engelse
kust, een setje kleine dolfijnen
tussen de shipping-lanes en een
duif die een paar uur met ons mee
voer om te rusten tijdens zijn
channel-crossing.

Twintig mijl voor de Hollandse
kust kreeg Jørgen weer bereik op
zijn smartphone. Voor hem een
grote opluchting en hij was gelijk
weer in de stemming. Daarop
zagen wij tot onze verbazing dat
wij virtueel op de eerste plek
lagen! Iedereen had dus te kam-
pen gehad met de grilligheid van

20
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het tij en de wind. De gemoederen
stegen boven de mast uit. Stel je
voor dat de Bulletproof in haar
eerste crossing zomaar zou win-
nen. Wat zouden ze daar in
Naarden wel niet van zeggen! 
Helaas was het optimisme van
korte duur want een paar uur

later draaide de wind pal oost
recht op onze neus. Laveren tot de
boeironding bij Katwijk. Stroom
zijwaarts. Dit kost veel. Om zes
uur de volgende ochtend doken
wij pas de haven van
Scheveningen binnen en waren
wij, na 43 uur varen, eindelijk
gefinished. Drie uur te laat voor
de overwinning.

Enigszins zuur maar toch wel
tevreden meerde de Bulletproof
weer af aan de zee-kade van
Scheveningen. Wat een tocht, en
wat een ervaring! Deze race is ‘a
different cookie’. Maar één ding is
zeker, volgend jaar weer, en dan
gaan we voor de prijzen!!
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Voorzitter: Bert Piels
Ransuil 5, 3435 GM  Nieuwegein           (06) 515 326 03

Penningmeester: Hans Spee
Nachtegaal 36, 3962TM  Wijk bij Duurstede (06) 295 85 626

Secretaris: Ad Middelkoop 
Smaragd 37, 3641 XK  Mijdrecht (06) 235 37 720

COMMISSIES en WERKGROEPEN (voorzitters cursief)
Clubhuiscommissie Jørgen Schrier, Wim Piet van Erven Dorens,

Iet Kuhn-Dura, Katja Hof, Bram de Ridder,
Deborah.

Jeugdcommissie Victor van Gool, Mick Hoogeveen,
Michiel Mak, Kamiel Zijderveld, Olga Wilson, 
Jan Mannaerts.

Kascommissie Pierre Bijvoet, Sander Kreukniet, Wim Nierman.

Ledenadministratie Hans Spee.

Redactie de Grommer Sander Kreukniet, Bert Piels.

Wedstrijdcommissie Floris Cornelissen, Bernard Holsboer, 
Dingeman Boogert, Sjoerd van Wayenburg,
Frans Driessen, Bert Piels. 

Zeilcommissie Thea Stam, Jos Fischer, Cuno Duursma,
Richard Menting, Atie van der Scheur, 
Hans Rademaker.

Zeeroeicommissie      Joop Croonen, Otto van der Wal, Vacature.

CWO-gemachtigde Victor van Gool.

Redacteur website Rob van den Akker.

Website www.rzvnaarden.nl
Email   info@rzvnaarden.nl
Facebook  RZV Naarden

Zie de ledenlijst voor adressen en telefoonnummers.

BESTUUR
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Voor betaalbare nieuwe jachtzeilen vraag een offerte aan.

info@mariannedenhartog.nl




