Verenigingsjaarverslag van de Noordzee Club 2016

Het bevorderen van het wedstrijdzeilen op zee en op open water en
het behartigen van de belangen van de leden en eigenaren van
scherpe kajuitjachten heeft ook in 2016 de vereniging meer dan bezig
gehouden.
Het bestuur kwam negenmaal bij elkaar en vergaderde eenmaal samen
met de Technische Commissie. De samenstelling van het bestuur
veranderde door de komst van Peter Tjalma als nieuwe
penningmeester, Erik van Vuuren als nieuwe wedstrijd coördinator en
Raymond Roesink als bestuurslid communicatie.
In de digitale wereld van nu heeft de Noordzee Club een zeer
informatieve website waar veel informatie over verschillende
onderwerpen te vinden is. De website ontwikkelt zich dan ook steeds
meer tot kennisbank. Ook al wordt ons glossy tijdschrift van vroeger
door velen gemist, de website wordt zeer veel geraadpleegd en is ook
voor nieuwkomers van groot belang. (www.noordzeeclub.nl )
Dit jaar werd voor de tweede keer de dag voor de verenigingen en de
dag voor de meetbriefhouders gecombineerd tot een bijeenkomst, nl.
de dag van het wedstrijdzeilen. Door de inzet van velen zijn marifoon
protocol, NoR en SI voor de verenigingen geoptimaliseerd, hetgeen de
kwaliteit en veiligheid van wedstrijden ten goede komt. Verschillende
bestuursleden hebben de verenigingen met raad en daad gesteund en
dat wil het bestuur in de toekomst nog beter organiseren. In 2016
hebben we actief ondersteund bij bijvoorbeeld de NSR, het
Deltaweekend en de Flevorace. Verder ondersteunen we het
Markermeer overleg. Het is heel positief dat de controleurs , ook door
de zeilers, steeds meer beschouwd worden als onderdeel van een
evenement. Het bestuur ziet dit ook als een conditio sine qua non voor
goede en eerlijke wedstrijden onder handicap systemen.
Voor de Commodores Cup lukte het helaas niet een Nederlands team
te organiseren, maar in een Benelux team werd een goed alternatief
gevonden . Samen met het Franse team van Dunkerque Plaisance en
de Belgische Moana heeft Team Elke een pracht prestatie geleverd met
hun tweede plaats in het landen klassement.
Ook was er een zeer groot succes voor het team van Bach Yachting die
wereldkampioen werden tijdens het ORC i in Kopenhagen. In de
technische voorbereiding is hierbij nauw samengewerkt door het
team, het Noordzee Club bestuur, de technische commissie en het
rating office.
De offshore wedstrijden te weten de Vuurschepenrace en de Northsea
race waren wederom een groot succes. Het blijven koude wedstrijden ,
doch de traditionele lunch in Pinn Mill georganiseerd door de Noordzee
clu , vergoedde veel. Op een prachtige zonnige rustdag wisten maar
liefst 175 zeilers de weg naar de Butt & Oyster te vinden .

Het lustrum van de Noordzee Club werd gevierd in oktober in
Scheveningen. Het aantal boten dat meedeed aan de wedstrijden viel
wat tegen, doch de lustrum borrel georganiseerd met geweldige hulp
van Jachtclub Scheveningen was volle bak en zeer gezellig. Een aantal
trouwe leden werden nog eens extra in het zonnetje gezet door
voorzitter Jan Geert Boeve waarna ons erelid Cor Dekking nog een
geweldige speech gaf ,waaruit bleek dat er door de jaren toch niet zo
veel is veranderd!
In november werden in het Huis van de Sport de prijzenwinnaars van
de ORC en IRC klassementen gehuldigd en tevens werden er een
aantal bijzondere prijzen uitgereikt. Stilgestaan werd bij het overlijden
van Henk Bezemer. Vvoor zijn grote verdienste voor de zeilsport is
een bestaande prijs naar hem vernoemd en het was geweldig dat
Mevrouw Bezemer aanwezig was en deze wisselprijs als eerste in
ontvangst wilde nemen.
Al een aantal jaren wordt er door een aantal mensen achter de
schermen gewerkt om het WK ORCi naar Scheveningen te halen. In
Barcelona werd op imponerende wijze het Nederlandse bid
gepresenteerd en het is fantastisch dat dit initiatief tot gevolg heeft dat
het WK ORCi voor de kust van Scheveningen verzeild wordt. Het
wordt niet alleen een WK ORCi maar zelfs een gecombineerd WK ORCi/
IRC.
Yvonne Beusker van de organisatie gaf tijdens de dag van het
wedstrijdzeilen een vlammend betoog over en door de samenwerking
van de Gemeente Den Haag, het KNWV en Jachtclub Scheveningen
belooft dit evenement een groot succes te worden , ook voor de
zeilsport in het algemeen.
Bovenstaande zijn een aantal hoogtepunten en wetenswaardigheden
van het afgelopen verenigingsjaar. Op de website kunt U zich verder
informeren.
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