De balans van dit bijzondere jaar kan
worden opgemaakt!
Het is een kort maar toch nog mooi wedstrijdseizoen
geworden !
Alles en iedereen was klaar om van het
seizoen 2020 een succes te maken.
nieuwe vlootvoogden (friesland en
Rotterdam) stonden te trappelen, de
kalender was klaar en in Friesland en bij
de Braassem waren de trainingen
geregeld.
Totdat een griepje zich aandiende in
China. Waar we eerst nog even dachten
dat dat wel op een zelfde manier als SARS
of MERS in voorgaande jaren. Helaas
weten we inmiddels wel beter en zal 2020
om heel veel redenen als een bijzonder
jaar de boeken in gaan.
Toch willen we nog even terugblikken op
alles wat er wél gebeurd in onze
olympiajol klasse.
Want we hebben meer kunnen varen dan
menig andere klasse. We hebben 86
Nederlandse deelnemers gehad die één
of meerdere van de zeven wedstrijden in
zes weekenden mee streden. Immers de
ONK Sprint en IDM vielen dit jaar
ongelukkigerwijs binnen hetzelfde
weekend. In totaal waren er 115
deelnemers aan de Nederlandse ranglijst
serie
Tevens werd een er een
hoop getraind, onderlinge
wedstrijdjes, woensdag
avond strijden en
Tussendoor vonden
diverse vloten ook nog
mogelijkheden om te gaan
zeilen. Zo staken er op
een mooie zaterdag
zomaar een stuk of 15

jollen het ijsselmeer over om in
Medemblik hun botenham op te eten.
Elf man voeren vijf van de zes series (Joop,
Onno, Sybrand, Luut, Fedde, Henk de G,
Bart, Mark, Jan T, Max en Hans). En drie
man (Arno, Jan van A en Thies) haalden de
maximale score. Zestien mannen pakten
vier wedstrijden mee waaronder twee
Duitsers en onze zuiderbuur met de
Hollandse voornaam.
Hoewel de officiële
wedstrijden één
voor één
sneuvelden was er
in Friesland een
dorpje te vinden
waar ze zich daar
niks van aan
trokken; in Oudega
kon de oermens
Hans het niet laten
om toch nog even
de paling uit de
rookkast te trekken
en een (laatste?) palingtocht te
organiseren. Weliswaar in klein comité
maar niet zonder de onvergetelijke
gerookte palingen.
De ZZ Cup blies de Ranglijst eindsprint na
de eerste Corona golf nieuw leven in: 43
deelnemers maar liefst en de top drie
bleek al sterk voorspellende werking te
hebben voor de overall Jaarranglijst: Thies
voor Joop en Onno. Daarna kwam
de Goldcup op het Slotermeer. Man! Wat
een wind! Maar het ONK 2021
wedstrijdwater werd stevig ingezeild met
29 boten. Onno voor Thies en Sybrand.

Daarna de EURO op de Braassem: mooi kampioenschap werd dat! 67 Olympiajollers hebben
er van genoten. Europees Kampioen werd Onno voor Thies en Joop.
Direct door naar
de ONK op de
Grevelingen: daar ook
weer een prachtige strijd
met 65 deelnemers en
Joop de Jong als winnaar
van zijn eerste Olympiajol
kampioenschap voor
Thies en de GER 84 met
Jürgen aan de helmstok
als derde.

Vervolgens door naar de IDM met 61 Ojolle. Thies werd daar Duits kampioen voor
Wolfgang Hofener en Goran Freise. Thies
Bosch werd daarmee de derde
Nederlander die zich én ONK én EURO én
IDM kampioen kan noemen.
Recordhouder is Stefan en Jan ten Hoeve
bracht het vorig jaar tot stand. Leuk detail:
alle drie waren trouwens lid van Vloot
Spiegel toen ze hun trilogie voltooiden.
Tegelijkertijd werd op Langweer gestreden
in een veld van 37 boten waar Joop
ook ONK Sprint kampioen werd voor
Onno en Jan Willem. Met de dubbelslag
die hij daarmee slaat lost hij Thies af die
dat kunstje vorig jaar deed.

De ranglijst reeks
werd helaas vroeg
afgesloten. En wel
met de Zilveren
Spiegel op de
Spiegelplas met
slechts 17 bootjes. Winst was voor Thies
voor Joop en Fedde.
Er waren maar liefst 45,6 deelnemers per
wedstrijdserie! Dat is natuurlijk een
prachtige en uniek record, ook binnen
onze klasse. Maar door de zware weging
van de grote wedstrijden (ONK, EURO,
IDM) natuurlijk ook een kleine
vertekening. Want normaal hebben we
meer dan 115 Nederlandse deelnemers
die minimaal één ranglijst wedstrijdvaren
en dit jaar waren dat er dus zo’n dertig
minder.

Enfin: de Jaarprijs is voor Thies Bosch,
Joop de Jong eindigt mede door 2
kampioenschappen op 2 en geniet daar
getuige onderstaande foto duidelijk van
en Onno Yntema op 3.

De ranglijst is dit jaar weer uitstekend
bijgehouden door Paul
Rouffaer.

Daarvoor wederom grote dank! De link
naar het excelletje is hier: Ranglijst links.
Daar kunt U de eigen plek bezien dan wel
de rest van de top tien en verder. De beste
Duitser trouwens was Jürgen: hij werd
vierde.
Een goed bewaard geheim is dat de
Jaarprijs Wisseltrofee, na vier jaar geleden
zoek te zijn geraakt, dit jaar weer kan
worden uitgereikt. Wanneer we ten minste
dit jaar wel een IOU jaarvergadering fysiek
kunnen houden. De eerder aangehaalde
mastenbouwer uit Friesland heeft
aangeboden zijn creativiteit hiervoor te
willen inzetten!
Concluderend: het was een bijzonder
jaar. Niet een jaar om snel te vergeten,
dat zal ook niet lukken. Maar toch hebben
we mooie series gevaren nadat we de
HISWA op de tweede dag dicht moesten
gooien en het hele zeiljaar er zeer somber
uit begon te zien.

De IOU en een paar actieve
vlootvoogden staken er een hoop
energie in. Dat geld zeker voor Vloot Zuid
en Theo en Gerard die de grote
wedstrijden voor hun rekening namen.
Mooie velden en toch tevreden
zeilgezichten was het resultaat. Dank aan
al die mensen uit onze eigen vloot die het
mogelijk hebben gemaakt.

En natuurlijk speciale en grote dank
aan al die vrijwilligers, van
wedstrijdleider tot parkeerplaats afzetter,
van biertapper tot rescue bemanning:
zonder jullie varen wij niet! We kunnen
jullie, zeker in dit speciale jaar niet genoeg
bedanken.
Nu moeten we hopen op een ‘normaal’
Ranglijst jaar 2021. Dat moeten we
natuurlijk allemaal eerst nog zien. Wat we
zeker weten is dat de IOU
Wedstrijdcommissaris met de
Vlootvoogden deze weken al weer aan de
gang is om een concept jaarkalender 2021
voor te bereiden. En dan maar 'fingers
crossed' dat we die ook normaal kunnen
uitvoeren. Want natuurlijk: in deze Corona
periode uit ons leven moet gezondheid en
gezond verstand voorop blijven staan.
De enige punt op de nabije horizon die nu
nog staat zijn de Openings Sprint
Wedstrijden, traditiegetrouw de eerste
zondag in het nieuwe jaar. U kunt zich al
inschrijven voor deze knusse serie met
erwtensoep op de Spiegelplas! We bezien
de weken ervoor of de Corona situatie dan
weer regatta vriendelijk is...
Verder rest:

én blijf zeilen!!

