De IOU jaar ranking 2020
Alle Corona perikelen hebben ook de
samenstelling van de jaar ranglijst beïnvloed.
We begonnen het jaar met een
wedstrijdkalender van 17 ranglijstwedstrijden,
waarvan je maximaal 16 wedstrijden zou
kunnen varen ( de Braassem Summer Regatta
en de IOM zouden samenvallen). Daarvan
tellen traditiegetrouw de beste 5 resultaten
van iedere zeiler voor de jaar ranking.
Ten gevolge van de eerste Corona piek werd
er tot in juli niet gezeild en heeft het bestuur
op 20 juli de gewijzigde wedstrijdkalender
gepubliceerd. Deze bestond uit 10
ranglijstwedstrijden, waarvan je maximaal 8
wedstrijden zou kunnen varen (IDM/ ONK
Sprint en Zilveren Spiegel/IOM vielen samen).

Het bestuur heeft toen besloten om de beste
4 resultaten (4 op 8) van iedere zeiler voor de
jaar ranking te tellen.
Ten gevolge van de tweede Corona piek
werden de laatste 2 wedstrijden van het
seizoen, de Biercup op de Belter en de Finale
in Nieuwkoop, afgelast. Daarmee werd het
aantal wedstrijden dat je maximaal zou
kunnen zeilen teruggebracht van 8 naar 6. De
afspraken m.b.t. de samenstelling van de jaar
ranking is niet gewijzigd (resp. kon niet meer
gewijzigd worden, het waren immers de
laatste twee wedstrijden van de kalender),
zodat 4 van de 6 wedstrijden de ranking
bepalen (‘4 op 6’). De top 5 voor alle
klassementen vind je hieronder:

Hulde aan de winnaars: Thies (3X), Ton, Timo, Ed van der Steene (ons nieuwe lid in Rotterdam, over
uit de Finn) en vloot Friesland, en complimenten aan alle zeilers in deze ranking!
Spijtig genoeg hebben we geen waardige prijsuitreiking kunnen organiseren op de Finale, we zullen
zien bij welke gelegenheid we hier passend aandacht aan kunnen geven.
De ‘4 op 6’ grondslag voor de ranking in dit
bijzondere jaar is best ‘bijzonder’. Vandaar dat
we als gedachtenexperiment en louter ter
informatie ook de jaar ranking op basis van de
3 beste resultaten (‘3 op 6’) vermelden:
De wijzigingen zijn in geel gemarkeerd en de
conclusie is dat de winnaars niet zouden
wijzigen en, dat buiten het Young Rider
klassement, ook de top 3 niet zou wijzigen.

Extra hulde voor de winnaars en een speciale
vermelding voor de resultaten van Vincent van
Leeuwen (Young Rider) en Jan Willem van den
Hondel (Overall en Master).
We denken met deze analyse over een
bijzonder jaar aan ieder recht te doen en
hopen dat we in 2021 weer gewoon de beste
5 van 16 (maximaal) te varen wedstrijden
kunnen tellen!

