
JURYRAPPORT 
BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE SHORTHANDED AWARDS 2019 

Jaarlijks worden twee belangrijke prijzen uitgereikt in het shorthanded zeilen: één 
voor een singlehanded zeiler die een bijzondere prestatie neerzet in binnen en/of 
buitenland. Een tweede award voor doublehanded zeilers die als duo een bijzondere 
prestatie neerzetten in binnen en/of buitenland.  

Door het Corona virus is er dit helaas geen speciale bijeenkomst om de Awards uit te 
reiken. Op het Belgische water mag inmiddels geen recreatievaart plaatsvinden, 
wedstrijden worden afgelast of uitgesteld en bijeenkomsten kunnen niet meer 
plaatsvinden. Veel mensen hebben het zwaar, zowel financieel/zakelijk, als thuis in 
de familiesfeer. Wij wensen iedereen sterkte in deze moeilijke tijd en kunnen alleen 
maar hopen dat we snel weer van de wind en het water kunnen genieten! 

Hoewel we dit jaar geen mooie prijsuitreiking kunnen organiseren, willen we wel de 
winnaars via deze weg feliciteren en aanmoedigen. De winnaars van de Awards 
vielen natuurlijk op vanwege de harde resultaten op de wedstrijdbanen, maar wij als 
jury letten ook op de uitingen die ze teweegbrengen in de media. En om even ‘kort 
om de boei’ te vliegen, viel er één boot afgelopen jaar erg op in het doublehanded 
circuit: Qua resultaat, media en ook qua looks. 

Shorthanded Awards  
Begin 2020 konden zeilers kandidaten voordragen voor zowel de ‘Doublehanded 
Award’ en de ‘Henk Bezemer Trofee’. De jury, bestaande uit Christa ten Brinke, Hans 
Bouscholte, Erik van Vuuren en Sander Bakker, ontving meerdere voordrachten voor 
de Doublehanded Award en slechts enkele voor de Solo Challenge Award.  

In 2018 waren er veel aansprekende internationale wedstrijden, in 2019 waren dit er 
iets minder. Maar toch voldoende om ook buitende landsgrenzen mooie prestaties 
neer te zetten. Op Nationaal niveau is er onder andere dankzij de “stichting 
shorthanded” en de Noordzee Club, al jaren een groot aanbod in wedstrijden: 40mijls 
van Bru, 50mijls, 100mijls, 200mijls solo en diverse doublehanded Verbondsbezem 
wedstrijden. 

Nominaties en Winnaars 
De nominaties die dit jaar binnen kwamen voor de ‘Doublehanded Award’ waren 
voor 99% unaniem. Echter ging er nog wel een zware vergadering aan vooraf 
voordat de jury zelf om was. Voor de ‘Henk Bezemer Trofee’ waren er bitter weinig 
nominaties, de jury hoopt dan ook dat zeilers komend jaar veel gaan zeilen en er 
daaruit weer veel nominaties binnen stromen voor volgend jaar. 

De winnaars van de ‘Doublehanded Award’ 2019 zijn: 
Zeilteam ‘HUBO’ onder leiding van Erik van Vuuren met wisselende bemanning 
bestaand uit: Yvonne Beusker, Jochem Schoorl en Kees van Uffelen. Met hun W36 
HUBO wisten zij o.a. de volgende prestaties neer te zetten: 1e Channel race, 2e 
North Sea Race, 1e Delta weekend, 1e IRC Nationals, 1e van Uden Reco Medemblik, 
1e Yeoman Cup, 10e Fastnet Race. Kortom bijna niet op één vel te beschrijven. 
Aangezien Erik zelf in de jury zit, heeft de rest van de jury hem overruled. Het was 
daarom nog een moeilijk besluit, maar de jury heeft hem duidelijk gemaakt dat hij en 



zijn bemanning deze prijs meer dan verdiend heeft gewonnen dankzij een hele 
waslijst aan mooie resultaten! 

De winnaar van de ‘Henk Bezemer Trofee’ 2019 is: 
Bertram van Linge, die met zijn ‘Yenda’ een J-109, tweede is geworden in de single-
handed class van de ‘AZAB’ (Azores and Back). Hij zeilde in zo’n 18 dagen even op 
en neer naar de Azoren vanuit het Engelse Falmouth. Na een eerdere deelname in 
2015 waar hij 8ste in zijn klasse werd, is de tweede plaats dit jaar een mooie opsteker, 
rest nu nog de eerste plek! Bertram schrijft kleine stukjes over zijn avonturen op zijn 
site: www.bertramvanlinge.nl. Erg leuk om te lezen en vooral inspirerend voor andere 
zeilers.  

Ervan uitgaand dat we volgend jaar weer een “live” bijeenkomst hebben alwaar we 
de prijzen echt overhandigen doen we het is deze tijden maar virtueel, wij feliciteren 
de winnaars en wensen ze nog vele hoogtepunten en overwinningen toe, we hopen 
dat jullie prestaties aanstekelijk werken en veel zeilers mogen gaan inspireren. 

Namens de Jury, 

Sander Bakker (voorzitter) 

 


