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Het zit er weer bijna op voor 
2018, de Boterletter komt er 
nog aan en dan kunnen de 
zeilspullen weer even 
opgeborgen worden. 

Al is een enkeling nog ijverig 
aan het pakken voor de WK 
in Nieuw Zeeland begin 
volgend jaar.  
Tijd voor terugblikken en 
nadenken over het komende 
seizoen. Die terugblik wordt 
natuurlijk voor een flink deel 
bepaald door het WK dat wij 
deze zomer bij Medemblik 
hadden. Ik denk dat wij als 
NFDO trots mogen zijn op 
h e t v e r l o o p v a n d i t 
evenement . Pu f fend en 
zwetend heeft iedereen het 
daar goed naar zijn of  haar 
zin gehad. Ondanks de 
sombere windvoorspellingen 
zijn er toch 9 wedstrijden 
gevaren, misschien niet 
allemaal even briljant,  maar 
overall toch van behoorlijk 
niveau. Dat kan je ook wel 

aan de mensen van Hollandia 
overlaten! 
W i j h a d d e n m e t h e t 
organisatiecomité ook stevig 
ingestoken op het sociale aspect 
van het evenement en als je ter 
plekke en na afloop de reacties 
beluisterde zijn wij daar ook 
goed in geslaagd.  
De truc met de paaltjes met 
plaatsnummers werkte ook heel 
goed, met als resultaat een 
soepel werkend boatpark. 
Soepel verliep evenzeer de 
meting, alle boten waren aan 
de hand van een realistisch 
meetschema ruim op tijd 
gemeten en ook in orde 
bevonden. 
Misschien het enige dat een 
beet je tegenviel was het 
deelnemersaantal. Van te voren 
hadden wij toch eigenlijk op 
e e n h o n d e r d t a l b o t e n 
gerekend, het werden er 
uiteindelijk 76. Uiteraard is er 
eindeloos gefilosofeerd waar 
hem dat dan in gezeten heeft, 
maar echt de vinger is daar 
niet achter gekregen. E.a. had 
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Uitnodiging ALV 

18 januari 

locatie GWV De Vrijbuiter 
Oud Loosdrechtsedijk 137 
1231 LT Loosdrecht 

Welkom en borrel 18:00 uur 

Aanvang maaltijd:19:15 uur 

Kosten maaltijd: voor rekening NFDO 

Agenda: 

1. Opening door voorzitter (20:15) 
2. Ingekomen stukken / voorstellen 
3. Vaststelling notulen 
4. terugblik WK2018 
5. Algemeen jaarverslag 2018 
6. Financieel jaarverslag 2018 
7. Kascommissie 
8. Vaststelling begroting 2019 
9. Wedstrijdkalender 2019 
10. HISWA 
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.

NIEUWSBRIEF 
Van de Voorzitter | Uitnodiging ALV | BSR | Gulcher | Secretarieel jaarverslag | 

Wedstrijdkalender

Van de Voorzitter

mailto:penningmeester@sailfd.com
mailto:penningmeester@sailfd.com
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misschien ook nog nadelige 
e c o n o m i s c h e g e v o l g e n 
kunnen hebben, maar dat is 
uiteindelijk niet het geval 
geweest. Het evenement 
wordt met een posi t ie f  
financieel saldo afgesloten. 
Naast het WK waren er 
uiteraard ook de normale 
Nederlandse wedstrijden. Om 
te beginnen natuurlijk een 
zonovergoten en behoorlijk 
winderig  NK bij Medemblik 
waar wij ook een drietal 
sterke Duitse teams en zowaar 
een Brits team mochten 
begroten. 

N a e e n m o o i e s e r i e 
wedstri jden ging geheel 
traditiegetrouw de NED26 
met Enno en Ard aan boord 
met de wimpel aan de haal. 
De beide Loosdrechten waren 
ook goed bezet, vooral de 
Gulcher zal nog lang in het 
geheugen blijven, midden 
oktober en dan met 25 
graden en een lekker windje 
je wedstrijden varen, veel 
beter kan het niet worden. 
Daarnaast hadden wij nog 
een paar kleinere wedstrijden 
en moesten wij helaas een 
enkele wedstrijd afblazen. 

Aardig was ook nog te zien dat 
wij aan het eind van het 
seizoen een drietal vader/zoon 
combinaties aan de start 
hadden: de NED318, NED6  
dan de NED5 gingen alle drie 
als familie ondernemingen over 
het water. Over de 318 
gesproken, goed om te zien dat 
Dennis nu weer in de rondte 
vaart, nu zelf  aan de draad en 
met zoon Tijs aan het stuur. 
Allemaal nog 2018 zaken, 
maar 2019 komt er al weer 
aan, het bestuur is al een heel 
eind met de planning voor 
volgende jaar. In ieder geval 

zeilen wij weer eens een 
k a m p i o e n s c h a p o p 
binnenwater: de Braassem 
wordt daarvoor volgend jaar 
het decor. 
De ALV gaat net als de vorige 
jaren plaatsvinden bij de 
Vrijbuiter in Loosdrecht en wel 
op vrijdag 18 januari, zie 
hiervoor hiernaast. 
Hopelijk tot dan. 

Fred Schaaf  
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Braassem Summer 
Regatta. 

De vierde plaats in het totaal 
klassement van een wedstrijdserie 
geeft het recht om een verslagje te 
schrijven voor de VH en de 
website. Althans, dat is de stelling 
waarmee Carlo B. mij voor een 
voldongen feit plaatste. Over wie 
beslag heeft gelegd op de vierde 
plaats in het algemeen klassement 
van de BSR hoef  ik het dan ook 
n i e t m e e r t e h e bb e n . D e 
randvoorwaarden om lekker te 
ze i len waren guns t ig. Een 
wedstrijd comité wat er zin in had 
en de zeilers gaf  waar ze voor 
w a re n g e k o m e n , n a m e l i j k 
wedstrijdjes varen, en wind  die 
op beide dagen naarmate de dag 
vorderde toenam. De rest moet je 
zelf  doen en aldus geschiedde. 
Met 6 ingeschreven boten niet 
echt een FD armada maar in 
c o m b i n a t i e m e t d e k o r t e 
wedstrijden bleef  het allemaal een 
beetje bij elkaar in de buurt.  

In de NED 19 ondergetekende als 
gelegenheidsbemanning met 
gelegenheidsstuurman Durk S. 
die, in welke omgeving hij ook 
verkeerde, geen moment zijn 
authenticiteit van Fries heeft 
losgelaten en, wanneer hij niet in 
de boot zat, gehuld in een plomp 
bledden bermuda en klepperend 
op klompen, de rust op de keurige 
steigers van WSV de Braassem 
verjoeg. Enigszins gehinderd door 
onze promotionele activiteiten 
aan de wal en het verleiden van 
Yngling dames om over te 
stappen in de FD, we voeren 
tenslotte in de promoboot, was 
het lastig om een inschatting te 
maken hoelang het varen was 
naar het startschip en hoe laat de 
pauze was afgelopen. Echter, 
wanneer we op tijd de startlijn 
doorkruisten konden we aardig 
om de derde plaats mee strijden 
met de NED 355 en NED312.  
Het lezen van de baankaart bleek 
een gedeelde handicap van de 
312 en ondergetekende wat de 
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Gulcher 2018 

Na het  WK in Medemblik,  ons 
eerste  toernooi  samen,  op  een 
dagje Gülcher vorig jaar na was 
dit  ons  tweede  evenement.  Een 
jaar of twee na de geboorte van 
Thijs ben ik gestopt met veel FD 
zeilen,  op  wat  toernooien  met 
Adriaan  Schmal  na  en  vrijwel 
iedere zomer een keer toeren op 
de  Grevelingen,  dichtbij  ons 
thuiswater,  de  Oosterschelde. 
Het is dan ook een feest om met 
je zoon van 16 als stuurman de 
draad weer op te pakken. 

Deze  editie  van  de  Gülcher 
beloofde  een  mooie  te  worden; 
zonnig,  warm  en  voldoende 
wind.  En  dat  werd  het  ook. 
Zeilen op Loosdrecht heeft voor 
mij iets magisch, de sfeer op de 
KWVL, het mooie vlakke water, 
de  rietpollen  en  de  eilanden en 
de  windstroken,  waarover  Peter 
van  Koppen  in  het  verleden  al 
zijn  theoretisch  Magnum  Opus 
schreef  in  een  van  de  VH’s 
(verplichte  literatuur  voor 
Loosdrechtse plassen zeilers).

Zaterdag was zwaar. Vier potten 
varen en na afloop voelde ik me 
compleet leeg gezeild. Thijs ook 
trouwens, dus de leeftijd was het 
niet  😀 .  Zal  wel  gebrek  aan 
routine en conditie (van mij dan, 
niet  van  Thijs)  zijn,  maar  ik 
hoorde  meer  zeilers  over 
vermoeidheid.

Wat  zeilen  op  Loosdrecht  zo 
leuk  maakt  is  dat  de 
omstandigheden  continu 
w i s s e l e n .  N a t u u r l i j k 
tegenstanders  en  positie  in  het 
veld  enzo,  maar  de  windbanen 
en ook vlagen maken het anders 
dan  ander  water.  Even  niet 
opletten en je verliest veel. Even 
wel  opletten  en  je  kunt  veel 

winnen. Hierdoor is je hoofd een 
drukke  processor,  waar  de  hele 
tijd info inkomt die verwerkt moet 
worden  tot  een  verstandig 
vaarplan. 

Daarnaast  moet  de boot  ook nog 
hard en hoog gaan en dat vind ik 
bij  vlagerig weer,  vooral  zondag, 
echt  lastig.  Je  gaat  niet  even 
‘raken’ voor  een  vlaag,  maar  als 
die lang aanhoudt hoe raak je dan 
druk  kwijt.  Wij  hadden  de  mast 
vanaf  het  begin  dus  wel  iets 
geraked  en  voeren  de  lij-ogen 
flush aan het  dek.  Zo heb je een 
snelle  en  eenvoudige  loos 
mogelijkheid  maar  of  dit  nu  de 
verstandigste optie was? Er waren 
veel  boten  die  bij  tijd  en  wijle 
harder  en  hoger  voeren  dan  wij, 
NED 10 en NED 53 bijvoorbeeld. 
Als iemand nog tips heeft..

Enno  en  Ard  waren  niet  bij  te 
houden  (tot  frustratie  van  Thijs), 
en ook Fred en Kasper en Joachim 
van  de  GER-153  hebben  zeer 
constant  en  goed  gevaren. 
Daarachter  was  het  meer 
gelijkwaardig en hebben Thijs en 
ik met enig fortuin onze 4de plek 
pas in de laatste 20 seconden van 
race 7 veiliggesteld, doordat we de 
NED18 overstag konden dwingen 
vlak  voor  de  finish  in  en  bb  sb 
situatie. 

Het  was  een  mooi  weekend,  erg 
leuk om iedereen te  zien en ook 
weer  nieuwe  mensen  te  leren 
kennen. Op naar de Boterletter op 
de Kralingse plas.

Thijs en Dennis NED 318
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De strijd om de eerste en tweede 
plaats was een ander verhaal. De 
duo’s in de NED20 en NED15 
wisselden stuivertje gedurende het 
weekend. De strijd werd op zondag 
in het voordeel van de NED 15 
beslecht in de laatste race inclusief  
magistrale stuurboordstart in de 
laatste race. 

En verder… bleek Koen een ware 
master bbq chef, was het weekend 
uitstekend georganiseerd en zijn de 
laatste punten op de refit van de 
NED 341 gezet 

Ernst Roemer 

http://airmail.calendar/2018-11-24%2012:00:00%20CET
http://airmail.calendar/2018-11-25%2012:00:00%20CET
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DATUM EVENEMENT LOCATIE
FEBRUARI

2 t/m	23 FD Worlds Nelson New Zealand
9 10

16 17

23 24

MAART

2 3
9 10

16 17 Warming	Up Braassemermeer

21 t/m	24 EURO	FLYING	CUP Altea(ESP)

30 31 FD	Cup	Duisburg Duisburg	(Ger)

APRIL
6 7

13 14 TrapezregaJa Steinhude(GER)

20 21 Easter	RegaJa Loosdrecht

27 28

MEI
4 5

11 12 TRAINING-1 Westeinder	/	Braassem

18 19 WZW Westeinder

25 26 FD-fruhlings	regaJa,	 Sempachersee,	zwitserland

30 31 FD-Cup Ammersee / IDM Ammersee (GER)
JUNI

1 2 FD-Cup	Ammersee Ammersee	(GER)

8 9 North	Sea	RegaJa	/	Goudese	Zeilweek Scheveningen	/	Gouda

8 9 Pfingsten	regaJa Steinhude(GER)

15 16 Braassem	Summer	RegaJa Braassemermeer

22 t/m	26 Kieler	Woche Kiel(GER)

29 30 SpringregaJa	Medemblik Medemblik

JULI
6 7

13 14

20 21

27 28 Workum Workum

AUGUSTUS
3 4

10 11

17 18 Herbst	RegaJa Steinhude(GER)

24 25

31 1

SEPTEMBER
6 7 OKK Braassemermeer

14 15 Kehrhaus Regatta Steinhude(GER)
13 t/m	18 European Championships Balatonmeer,	Hongarije

21 22

28 29 Slui[ngswedstrijden Sneek

OKTOBER
5 6

12 13

19 20 Gulcher	 Loosdrecht

26 27 FD-Cup Xanten(GER)

NOVEMBER
2 3

9 10

16 17

23 24

30 1 BoterleJer Kralingen
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2019 INTERNATIONAL FLYING 
DUTCHMAN CLASS

OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP
13 – 20 September 2019
Spartacus Sailing Club

Balatonföldvár, Hungary
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Maps TASMAN
BAY 

NELSON 

NELSON
YACHT
CLUB

Flying Dutchman Sailing World Championships 2019      |      PG 010

Sailing
Area

Approx 1-1.5nm

FD WC 
1992

FD WC 
2008
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Jaarverslag secretaris NFDO – 2018 

Het bestuur is in 2018 vier keer bij elkaar geweest, en zijn er weer vele en diverse 
onderwerpen behandeld en is de organisatie en de verdeling van taken/werkzaamheden van 
het bestuur geïnventariseerd en vastgelegd voor de toekomst.  

Hierbij een kleine greep van wat er in 2018 zoal is voorbij gekomen. 

1. Het beleidsplan loopt en wordt waar mogelijk gevolgd.  

2. WK 2018: Er waren 18 Nederlandse teams van de in totaal 74 teams die het WK in 
Medemblik voeren. Eerste Nederlanders waren Enno en Ard die net buiten het podium 
eindigen. 

3. Er zijn nu 35 geregistreerde meetbrieven. 

4. Dit jaar hebben we een training georganiseerd op het Braassemermeer onder leiding 
van Enno. 

5. In 2018 hebben we twee nieuwsbrieven verstuurd om zo verslagen van de wedstrijden 
etc rond te sturen. 

6. In 2018 zijn we in ledenaantal gestegen. In totaal hebben we nu 85 leden, waarvan 
63 IFDCO leden, 18 NFDO, 4 donateurs en 2 ereleden.  

7. Geen promoteam in 2018. Helaas hebben we voor 2019 ook nog geen geschikt team 
gevonden. Komend jaar zullen we daarom ook weer aanwezig zijn op de HISWA. 

8. Tijdens de HISWA heeft de NED-5 dienst gedaan als promoboot. 

9. Deelnemersaantallen binnenland 2018 

10.Deelnemersaantallen buitenland 2018 

Koen Muilwijk 
Secretaris NFDO 
december 2018 

Paasei 14 boten, gewonnen door Enno en Ard

Goudse Zeilweek 8 boten, gewonnen door Enno en Ard

Braassem Summer regatta 6 boten, gewonnen door Albert en Bas

Gulcher 16 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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Xanten 

We waren er weer: bij de 
S c h i f f e r v e r e i n u n d 
Wasser spor tc lub Vynen 
(SWCV). Met een mooi 
deelnemersveld van 14 boten 
met dit jaar een wat dunne 
Nederlandse deelname: vier 
boten. Op een klein water 

met als grootste attractie en 
uitdaging: de onberekenbare 
vlagen.  
Alhoewel, onberekenbaar? 
Dat deert de goede zeiler 
niet. Je ziet de beste winnen. 
Enno Kramer, ja natuurlijk. 
Met als bemanning René 
Heijnen die dus nu ook 
gedreven en met succes van 
twee walletjes eet: Flying 
Dutchman en Contender. 

Xantener Nordsee, een 
grindgat aan de Rijn. Toen 
we er, vanuit Nederland ooit 
voor het eerst kwamen was er 
net een optreden van de 
plaatselijke fanfare. Met de 

burgemeester erbi j . De 
l e g e n d a r i s c h e E d v a n 
Kreuningen stond naast de 
burgervader, naar de plas 
kijkend vroeg hij aan de  
geachte magistraat: “Oh, is 
dat de ingang van jullie 
Nordsee…?”  

Een mooie plas. 
Af  en toe een koele zon dit 
keer. En verder vlagerig en 
guur. Bleven die Hollanders 
daarom thuis? We zagen de 
veteranen acteren: Kurt 
Prenzler met Wolfgang Hoft., 
Hartmut Wesemüller en 
Jürgen Hobein, Ernst Greten 
en Niklas Kiel. En nog wat 
van d ie weer en wind 
be s t end ige figuren d i e 
minstens zo lang met hun FD 
getrouwd zijn als met hun 
vrouw 

Wedstrijdleider Heinz-Willi 
Heedfeld had, zoals altijd 

zijn zaakjes goed voor elkaar, 
al moest hij op zaterdag 
tijdens de tweede race een 
keer opzij voor een nukkige 
wind die er geen zin meer in 
had. 
De ambiance was er niet  
minder om. Gastvrij als 
altijd. ’s Avonds een prima 
w a r m b u f f e t e n o p 
zondagochtend een gaaf  
ontbijt in het  clubhuis. En ’s 
middags leerden we dat er 
ook weten wat taart bakken 
is. 
En ja, zelf ? Zelf  was ik er 
ook. Best wel emotioneel, na 
e e n r i s k a n t e o p e n 
hartoperatie en begin juni uit 
het ziekenhuis gerold(ja, 
rolstoel).  
    En dan, voor het eerst 
weer, voorzichtig, in het 
wedstrijdveld.  
   Mooie revalidatie!  

Zeilen met hart en ziel, zoals 
dat zo mooi heet. Geen 
therapie die daar tegenop 
kan. 

Met dank aan mantelzorger 
Jupp Wanders die Philipe 
Van den Haute en mij  
w e l w i l l e n d z i j n F D 
beschikbaar stelde. 

Het lukte nog ook, a l 
besloten we om op zondag 
na een  eerste kruisrak de 
b o o t e n m i j n n i e u w e 
runderleren hartklep niet 
verder te testen met de 
venijnige vlagen die als 
donkere strepen de Nordsee 
lieten rimpelen.  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