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Van de 
Voorzitter 

Als ik terugkijk op het 
seizoen 2017 is dat met 
enigszins gemengde 
gevoelens. Los van het 
directe zeilgebeuren was 
daar natuurlijk het 
overlijden van twee zeer 
actieve en gewaardeerde 
leden uit onze FD 

community: Maarten Soederhuizen en Theo Rutte. 
Wij hebben als klasse denk ik op waardige wijze 
bijgedragen aan een passend afscheid van deze twee 
zeilvrienden. Wij zullen ons hen nog lang herinneren. 
Het zeilseizoen startte droog binnen de poorten van het 
RAI gebouw waar de FD op een mooie stand een vijftal 
dagen goed in beeld was. Een flink stel vrijwilligers 
maakte dit weer mede mogelijk, dank hiervoor allemaal! 
Op het water was het beeld wat wisselend. Wij hadden 
een tweetal goed bezochte Loosdrecht series, waar ook 
een aantal mooie wedstrijden zijn gezeild. 
Het kampioenschap telde een redelijke Nederlandse 
deelname, maar helaas een te gering aantal 
buitenlandse deelnemers. Het werd weer een echt beuk 
kampioenschap, met op de vrijdag ook de nodige 
schade. Uiteindelijk wonnen Enno Kramer en 
Christopher Zingerle overtuigend de titel. 
Zeven Nederlandse teams  beleefden een schitterend 
WK in Scarlino in Italië, waar ook soms verrassend weer 
en paar Nederlandse oudgedienden opdoken. Hopelijk 
zien wij hen volgend seizoen ook weer terug! 

Ook werd traditiegetrouw weer een aantal wedstrijden 
in Duitsland bezocht. In Steinhude (2x) en in Xanten 
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Geboorte 

     Pip Geelkerken 
     8 juli 2017 

Mare Spitzen      Mischa Schaaf 
13 augustus 2017    10 september 2017 

Wij wensen de ouders van Pip, Mare 
en Mischa alle liefde en geluk toe. 

HISWA 

De NFDO staat weer op de HISWA van 
7 t/m 11 maart. Wij zoeken nog 
vrijwilligers voor standbemanning. 
Meld je bij secretaris@sailfd.com 

WK 2018 

Om het WK in Medemblik tot een 
groot succes te maken zijn wij op zoek 
naar mensen die willen ondersteunen 
tijdens dit evenement. In de meetlijn 
willen we graag ondersteuning om dit 
zo vlekkeloos mogelijk te laten 
verlopen. 
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waren een aantal NED FD’s actief. Ook daar hebben wij 
weer mooie wedstrijden met sterke velden gevaren. 
Jammer dat het de laatste jaren Steinhude steeds weer 
van 1 dag varen moet komen. Het altijd weer prima 
verzorgde sociale aspect ter plekke vergoedt veel. 

De kleinere wedstrijden in Nederland liepen niet even 
voorspoedig, een paar daarvan moesten wij door 
gebrek aan deelname cancelen. Een te goed gevulde 
ziekenboeg, de bekende bemanningsproblemen en een 
wat lastige plek voor het NK en WK op de kalender 
hebben hier zeker aan bijgedragen. Ik hoop dat alle 
geblesseerden volgend seizoen weer van de partij zijn.  
De wedstrijdkalender voor 2018 ziet er harmonischer uit 
en wij hebben natuurlijk het WK ook als trekker. Goede 
redenen om positief naar het volgende seizoen te kijken. 
Volgend seizoen staat natuurlijk in het teken van het WK 
op Medemblik. Eind juli gaan wij hopelijk met een stevig 
aantal boten een mooi evenement beleven. 
Na enige peiling van de meningen staat nu het NK eind 
juni op de kalender, nu wat verder van de Kieler Woche 
af, zodat de Duitsers deze mooie voorbereiding op het 
WK ook in flinke getale gaan bezoeken. 

Wij hebben International Paint (Akzo Nobel) als 
hoofdsponsor voor het WK weten aan te trekken. Het 
wordt dan ook het International Paint FD World 
Championship. De afspraken met Hollandia zijn 
inmiddels gemaakt, de Notice of Race waar dit allemaal 
in terug te vinden is, staat al enige tijd op de site. 

Er is nog een boel te doen en wij gaan er ook echt van 
uit dat de leden hieraan ook hun steentje zullen 
bijdragen. Een aantal mensen heeft hun medewerking al 
toegezegd en wij gaan rond de ALV nog meer mensen 
proberen te werven. 

Iedereen een spetterend 2018 toegewenst. 

Hopelijk tot ziens op de ALV 

Fred Schaaf 
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Uitnodiging ALV 

26 januari 
locatie GWV De Vrijbuiter 
Oud Loosdrechtsedijk 137 
1231 LT Loosdrecht 

Aanvang: 18:00 uur 

Aanvang maaltijd: 19:15 uur 

kosten maaltijd:  € 17,50 

 Agenda  

  1. Opening door voorzitter  (±20:15) 
  2. Ingekomen stukken / voorstellen  
  3. Vaststelling notulen 
  4. Algemeen jaarverslag 2017 
  5. Financieel jaarverslag 2017  
  6. Kascommissie 
  7. Vaststellen begroting 2018  
  8. Wedstrijdkalender 2018 
  9. HISWA 
10. WK 2018 
11. IFDCO 
12. Bestuursleden & Functionarissen 
13. Uitreiking jaarprijs 
14. Rondvraag 

Voor deelname aan de maaltijd, 
graag melden per email aan Bas 
Wulffers 
penningmeester@sailfd.com.  

Geef gelijk je voorkeur voor vis of 
vlees door.

mailto:penningmeester@sailfd.com
mailto:penningmeester@sailfd.com
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Secretarieel jaarverslag 
Het bestuur is in 2017 vijf keer bij elkaar geweest. Bij de vergaderingen zijn er weer vele en diverse 
onderwerpen behandeld en is de organisatie. Daarnaast is de verdeling van taken/werkzaamheden van 
het bestuur geïnventariseerd en vastgelegd voor de toekomst.  

Hierbij een kleine greep van wat er in 2017 zoal is voorbij gekomen. 

1. Het beleidsplan loopt en wordt waar mogelijk gevolgd.  

2. WK 2017: Er waren 7 Nederlandse teams van de in totaal 102 teams die het WK in Italië voeren. 
Eerste Nederlanders waren Bas van der Pol en Niels  Kamphuis die een negende plek weten te 
behalen. 

3. Er zijn nu 35 geregistreerde meetbrieven. 

4. Dit jaar hebben we een training georganiseerd op het Alkmaardermeer onder leiding van Enno 
met een mooie opkomst en stijle leercurve. Helaas is een tweede training niet van de grond 
gekomen. 

5. In 2017 zijn er geen officiële VH’s uitgebracht. Wij zijn voornemens nieuwsbrieven te gaan 
versturen om zo verslagen van de wedstrijden en ander nieuws rond te sturen.  

6. In 2017 is het ledenaantal wederom gedaald. 

7. Geen promoteam in 2017. Helaas hebben we voor 2018 ook nog geen geschikt team 
gevonden. Het promoteam van 2016 heeft in 2017 de NED 341 overgenomen. Komend jaar 
zullen we weer aanwezig zijn op de HISWA voor de promotie. 

8. Deelnemersaantallen binnenland 2017 

9. Deelnemersaantallen buitenland 2017 

Koen Muilwijk 
Secretaris NFDO 
december 2017 

Paasei 15 boten, gewonnen door Enno en Ard

Spring Cup 17 boten, gewonnen door Enno en Ard

NSR 6 boten, gewonnen door Enno en Ard

OKK Hoorn 16 boten, gewonnen door Enno en Christopher

Workum 11 boten, gewonnen door Klaas en Pieter

Gulcher 21 boten, gewonnen door Enno en Ard

Duisburg 10 boten, 1 Nederlander

Trapez regatta 59 boten, 6 Nederlanders

Xanten 11 boten, 4 Nederlanders

Kehraus 31 boten, 3 Nederlanders
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Wedstrijdkalender 2018 
Datum Evenement Locatie

17 - 18 maart Warming Up Braassemermeer

31 maart - 2 april Easter Egg Loosdrecht

19 - 21 mei North Sea Regatta Scheveningen

9 - 10 juni Braassem Summer Regatta Braassemermeer

29 juni - 1 juli ONK Medemblik

20 - 28 juli WK Medemblik

8 - 9 september Workum Workum

22 - 23 september Sluitingswedstrijden Sneek

13 - 14 oktober Gulcher Memorial Loosdrecht

1 - 2 december Boterletter Kralingse plassen
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