
 
 

 
Beste zeilers, 
 
 
We hebben de Europacup en het ONK net achter de rug. Wat een heerlijke evenementen! 
We kijken er graag nog even met jullie op terug. 
 
 
De Euro 
 
De eerste drie dagen van september was het Braassemermeer het domein van de O-Jollen. 
Met 78 deelnemers uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk een schitterend deelnemersveld. 
De dinsdagochtend was voor het plaatsen van de campers en het in orde maken van de 
boten. De geldende restricties met betrekking tot o.a. afstand houden, waren voor iedereen 
vooraf bekend. Hier werd goed rekening mee gehouden en op deze manier kon het 
evenement van start gaan. Mooi weer, maar helaas heel weinig wind. Van de drie gestarte 
wedstrijd kon er, onder lastige omstandigheden, maar één uitgevaren worden. 

De windvoorspelling voor de woensdag was heel dun. Maar na lang uitstel op de kant, 

heerlijk in de zon, werd er net na vier uur ’s middags uiteindelijk toch nog gestart. Met vier 

lichtweer wedstrijden op zak waren de zeilers en het comité tevreden. Na behandeling van 

de twee ingediende protesten, kon de splitsing voor de gold- en silver-fleet gemaakt 

worden. 

Het weer op donderdag was ook zoals voorspeld was. Bewolkt, regen en een stevige zuid-

zuidwesten wind. Er werd een baan uitgelegd met twee lange kruisrakken. Best zwaar door 

de harde wind, maar een mooie compensatie voor het lichte weer van de eerste twee 

dagen. Om kwart over twaalf werd de derde en laatste wedstrijd van het evenement gestart. 

Heel veel mooie en scherpe starts in deze wedstrijdserie, maar voor de NED 8, was het de 

laatste wedstrijd helaas iets te scherp, met een UFD als gevolg. Met een steeds verder 

toenemende wind, maar gelukkig zonder regen, kon de prijsuitreiking buiten plaatsvinden. 

De Goldfleet werd gewonnen door Onno Yntema (NED 673), op 1 punt gevolgd door Thies 

Bosch (NED 8) en Joop de Jong (NED 532). In de Silverfleet ging de titel naar Mike Huiskamp 

(NED522), met Uwe Michel (GER1472) op een tweede en Jörn Cordbarlag (GER71) op een 

derde plaats. Door medewerking en alertheid van iedereen van de organisatie en alle 

deelnemers is het evenement goed verlopen. 



 

 

 

 



 
 
Het ONK 
 
 
Na vrijdag wisseldag, ging het ONK op zaterdag op de Grevelingen van start. Met 65 
deelnemers (3 inschrijvers zijn afgevallen) uit Belgie, Duitsland, Oostenrijk en Nederland was 
er een sterk bezet veld. En ook hier hebben de deelnemers zich goed gehouden aan de 
preventiemaatregelen.  
Op zaterdag stond er met een dikke 4 Bf. een harde wind en flinke golfslag. Dat kostte zijn 
tol. Naast spierpijn en hier en daar wat krakende gewrichten zijn er ca. 10 jollen omgeslagen. 
Dat is meer dan we gewend zijn, toch? Maar we hebben wel alle 3 manches heerlijk gezeild. 
 
 
Op zondag was het weer fantastisch. Het waaide iets minder hard, 3 a 4 Bf. en met een 
lekker zonnetje erbij, was het  heerlijk zeilen. Na 4 manches hadden we er een lange dag op 
het water op zitten. Het was leuk om die ’s avonds met het gezamenlijke diner af te sluiten. 
De lokale variant op ‘walking dinner’ werd ‘sitting dinner’. Tussen de 6 gangen door kon 
iedereen van tafel wisselen. Het eten was prima, wel blijkt het lastig om dan steeds die 
verdraaide  1.5 meter te bewaren. Maar de sfeer zat er goed in en dat leverde allerlei 
geanimeerde gesprekken op. Sport verbroedert, maar eten ook! 
 
 
Op maandag hebben we 3 manches gevaren, ook weer bij 3 a 4 Bf. met een zonnetje.  De 
weergoden waren ons goed gezind, we hebben alle geplande 10 manches prima kunnen 
varen.  Na het afwikkelen van twee protesten vond de prijsuitreiking plaats. De derde plaats 
was voor Jurgen Alberty (GER 84), de tweede plaats ook hier voor Thies Bosch (NED 8) en de 
eerste plaats ging naar Joop de Jong (NED 532). Bij het uitreiken van de veteranenprijzen is 
helaas iets mis gelopen. Daardoor heeft Henk de Groot geen prijsje ontvangen. We hebben 
dit met Henk meteen opgenomen en hij krijgt alsnog een veteranenprijs. Henk heeft dat 
sportief opgenomen, dank Henk! 
 
 
Bij de afsluiting heeft het organisatiecomité het stokje over gegeven aan Reinout Plaatje. En 
niet zomaar een stokje, een duimstok van 1.5 meter. Vloot Friesland organiseert het ONK 
volgend jaar en Reinout is dan vlootvoogd. We hopen het natuurlijk niet, maar mochten er 
dan nog coronaperikelen spelen, dan heeft vloot Friesland alvast een pasmaatje! 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



Tot slot 
Bij de voorbereiding en vormgeving van beide Kampioenschappen hebben we ons flink  
moeten aanpassen aan coronaperikelen. Dat is jammer, maar het is niet anders. Wij, als 
organisatiecomités zijn dankbaar dat beide kampioenschappen uiteindelijk konden 
doorgaan. Dat was tot een maand van tevoren niet zeker. Gelukkig is het gelopen, zoals het 
is gelopen. Dank voor jullie deelname.  Wij vonden het een feestje om het te organiseren.  
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