Noordzee Club Verenigingsjaarverslag 2019
ALV, Noordzee Club Lezing 2019 en uitreiking Shorthanded Awards
2018
Op 17 maart hielden we de Algemene Ledenvergadering in Rotterdam en
in samenwerking met de Koninklijke Roei & Zeilvereniging “De Maas” en
de Koninklijke Zeil & Roeivereniging uit Muiden organiseerden we de
Noordzee Club lezing 2019 en de Prijsuitreiking van de Shorthanded
Awards.
De ALV was uitzonderlijk goed bezocht mede dankzij het onderwerp van
de aansluitende Noordzee Club lezing 2019. Spreker was Simeon
Tienpont die bevlogen vertelde over zijn initiatief om een Nederlandse
uitdager voor de America’s Cup op het water te brengen. We weten
allemaal hoe dat afgelopen is en wij hopen dat het momentum dat
hiermee gecreëerd is zal blijven bestaan.
Aansluitend vond de prijsuitreiking plaats van de Shorthanded Awards. De
prijzen gingen dit jaar naar Mark Slats voor zijn prestatie in de Golden
Globe Race en naar Chris Revelman en Pascal Bakker voor hun
prestaties in de Round Britain and Ireland Race
Noordzee Club Lunch Pin Mill
Op Hemelvaartsdag lunchen op het terras van de Butt & Oster in Pin Mill
is een van de fijne bijzaken van de jaarlijkse Vuurschepenrace. Ook dit
jaar waren er bijna 250 zeilers die gezellig in het zonnetje genoten van de
gezelligheid die deze door de Noordzee Club georganiseerde lunch
brengt. De verhouding tussen leden en niet leden was deze keer ca.
50/50.
Technische Commissie
Vanuit de technische commissie is de nodige aandacht geweest voor
diverse vraagstukken met betrekking tot controle van ratingcertificaten,
veiligheidsaspecten en advies ter verfijning van de ORC en IRC systeem.
Internationaal wordt kennis gedeeld en komt men vanuit de TC tot
voorstellen (zgn. submissions) die v.w.b. ORC tijdens het jaarlijkse
congres van World Sailing worden besproken.
Vertegenwoordiging bij internationale Congressen
Elk jaar is de Noordzee Club vertegenwoordigd geweest bij de
internationale congressen van het IRC en het ORC. De laatste is altijd
gecombineerd met het congres van World Sailing. Wij doen dat ook als
vertegenwoordiger van Nederland voor het Watersportverbond. 2 Leden
van onze Technische Commissie zijn vertegenwoordigd in het Race

Management Committee van ORC respectievelijk het Offshore Special
Regulations Committee (OSR) van World Sailing. Sedert 2018 is uw
voorzitter lid van het Offshore and Event Committee van het ORC.
De ontwikkelingen voor onze sport worden bepaald door World Sailing,
IRC en ORC. Nederland is in aantallen één van de grootste ORC-landen
en is ook niet onbelangrijk qua IRC-meetbrieven. Daarom is het van groot
belang dat wij als Nederland goed vertegenwoordigd zijn in die fora. De
Technische Commissie en het Bestuur van de Noordzee Club beoordelen
in de voorbereiding voor die congressen de bijdragen van andere landen
en wij als Noordzee Club dienen ook zelf onze bijdragen in en proberen
sturing te geven aan de besluitvorming in de door ons gewenste richting.
Ook dit jaar werden onze bijdragen worden zeer gewaardeerd.
Dag van het Wedstrijdzeilen en Prijsuitreiking Verbondsbezem en
Seizoenprijzen
Ook dit jaar werd de “Dag” in het clubhuis van de WSV
Braassemmermeer goed bezocht door de wedstrijdzeilers en
vertegenwoordigers van de wedstrijd organiserende verenigingen. Het
was mooi om te zien hoe de aanwezigen zeer betrokken waren bij de
opzet van de Verbondsbezemcompetitie en dat dit voor een levendige en
goede discussie zorgde. Veel van de bijdragen van de dag zijn door het
Bestuur verwerkt in de opzet voor 2020.
Na afloop was er onder het genot van een drankje uitgebreid gelegenheid
tot napraten over de “Dag” en vooruitkijken naar de Prijsuitreikingen van
de Verbondsbezem en de seizoenprijzen.
Opzet Verbondsbezem Competitie 2020
De focusgroep die tijdens de Dag van het Wedstrijdzeilen in 2018 is
opgezet heeft in het afgelopen jaar goed werk verricht. In lijn met de wens
voor grotere velden en minder spreiding kwam de focusgroep met het
advies om de competitie voor de Verbondsbezem rond 3 key events op te
zetten zodat de verschillende klassen en regio’s goed aan hun trekken
kunnen blijven komen. Dat advies is breed verspreid, uitgebreid
besproken op de Dag van het Wedstrijdzeilen 2019 en overgenomen door
het bestuur van de Noordzee Club. Voor 2020 is de competitie dan ook
dienovereenkomstig opgezet en we zijn met z’n allen benieuwd naar de
effecten daarvan.
Dit verslag wordt geschreven in tijden van Coronavirus en op dit moment
is het onzeker hoe de rest van 2020 er uit gaat zien. De sport ligt stil, veel
wedstijden en kampioenschappen zijn geannuleerd of uitgesteld en op dit
moment is het ook onzeker of de Olympische Spelen dit jaar nog
doorgang kunnen gaan vinden. We zullen dus moeten afwachten of de

nieuwe opzet gaat werken, mocht alles na de Coronacrisis weer ‘normaal’
worden.
“8 Bells” – Einde van de Wacht
In mei 2019 kwam het slechte bericht van Leo van Raam, dat zijn gevecht
met kanker een nieuwe fase inging. Hij heeft deze wedstrijd helaas niet
kunnen winnen en is op 4 maart 2020 overleden. Leo was jarenlang
voorzitter van de Technische Commissie en zoals wij hem hebben
meegemaakt was hij een man die vriendelijk en positief in het leven stond,
vol van verhalen en anekdotes, veel kennis, waardevolle bijdragen en
altijd goed gemutst. De Noordzee Club is hem veel dank verschuldigd.
Tenslotte
Dit verslag komt dit jaar niet van onze voorzitter Dirk-Jan Zweers. Hij is
helaas door ziekte geveld - geen Corona - en wij wensen hem van deze
plek veel sterkte en beterschap toe.
Peter Tjalma
Voorzitter a.i.

