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Met de Boterletter werd het 
seizoen 2019 afgesloten. Een 
zevental FD’s draaide haar 
baantjes te midden van een 
i m m e n s e h o e v e e l h e i d 
jeugdbootjes en beleefde met 
het zonnetje erbij nog een 
mooie zondag in december. 
Onze trouwe Duitse gast 
Joachim Setzenpfandt was 
ook van de partij, hij werd 
tweede en de familie van 
Iersel won de pot. 

Als wij terugkijken op het 
s e i z o e n 2 0 1 9 s p r i n g t 
natuurlijk als eerste het 
Nederlands kampioenschap 
in het oog.  Eén dag stevige 
beuk waarbij maar een 
beperkt aantal bootjes de drie 
wedstrijden volmaakte en een 
tweetal dagen daarna met 
l i c h t e r e m a a r w e l 
voor tdurend wi s se lende 
omstandigheden, zorgden 
v o o r e e n b e h o o r l i j k 
afwisselende serie. Lang niet 
alle eentjes gingen naar de 
NED 26, maar uiteindelijk 
werden Enno en Ard weer 
zeer verdiend kampioen. 
Alleen bleef  dit jaar hun 
proeve van bekwaamheid in 
de zwemsport achterwege. 

Naast het NK werden er 
natuurlijk een aantal andere 
wedstrijden gevaren: de beide 
Loosdrecht en deden het weer 
goed en stonden zoals bijna 
a l t i j d weer g aran t voor 
spannende wedstrijden. 
D a a r n a a s t h a d d e n w i j 
bijvoorbeeld weer een leuke 
serie op de Westeinder die het 
weekend daarvoor vooraf  was 
gegaan door een goed bezochte 
training. Een prima formule 
die wij volgend jaar ook weer 
gaan toepassen. 
Het EK in september op het 
Balaton meer in Hongarije 
werd helaas slechts door twee 
Nederlandse teams bezocht. 
Enno en Ard scoorden daar 
een nette vierde totaalplek 
tijdens een goed georganiseerd 
evenement. Naast het zeilen 
was er ook de nodige aandacht 
voor de verkiezing van een 
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Uitnodiging ALV 

31 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 2019 
6. Financieel jaarverslag 2019 
7. Kascommissie 
8. Vaststelling begroting 2020 
9. Wedstrijdkalender 2020 
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.
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nieuwe president voor de 
IFDCO. Na van te voren en 
t e r p l e k k e h e t n o d i g e 
g e h a r r e w a r o v e r d e 
verkiezingssystematiek werd 
Peter van Koppen verkozen 
tot de nieuw president. 
Zijn taak als treasurer wordt 
d o o r e e n T s j e c h 
overgenomen. 
Overigens lijkt het er op, 
kijkend naar het App verkeer 
van de afgelopen weken, dat 
volgend jaar het WK bij Altea 
in Spanje beter bezocht gaat 
worden door NED FD’s. 
De NFDO was dit jaar ook 
weer op de Hiswa actief. Op 
een krappe stand hebben wij 
n a a s t d e g e b r u i k e l i j k 
gesprekken met (zeer) oud FD 
zeilers ons best gedaan om 
mensen onze klasse  in te 
krijgen, wat zowaar ook 
enigermate lukte. 
Daarnaast hebben wij op de 
vrijdagmiddag een borrel 
georganiseerd d ie goed 
bezocht werd. De  promoboot 
bleek ook prima als bar 
geschikt. Volgend jaar gaan 
wij dit zeker weer herhalen, 
d u s s c h r i j f  d e H i s w a  
vrijdagmiddag maar vast in 
de agenda. 
Die krappe stand van dit jaar 
m o e t k o m e n d s e i z o e n 
veranderen in een ruimere 
p l e k i n e e n s o o r t 
wedstrijdpaviljoen.  E.a. moet 
nog verder vorm krijgen, 
maar hopelijk levert dit voor 
alle betrokken klassen een 
betere exposure en een 
s t i m u l a n s v o o r d e 
zeilwedstrijdsport op. 
Wij mochten dit jaar ook een 
aantal nieuwe FD teams 
verwelkomen. Specifiek op 
het Paterswoldse meer in 
Groningen is de FD weer 
actief, zie ook het stuk van 
Ronald hierover. 
In deze nieuwsbrief  staan ook 

de stukken voor de komende 
ALV. Vast onderdeel hierbij is 
n a t u u r l i j k h e t p u n t 
bestuursleden. Hierbij zal naar 
voren komen dat Koen en 
Carlo gaan aftreden na een 
behoorlijk aantal jaren van 
trouwe dienst. Mannen, wij 
gaan jullie op de komende 
A LV n a t u u r l i j k n e t j e s 
u i t zwaa ien , maar a l va s t 
hartelijk bedankt voor de 
betoonde inzet! 

Waar mensen a fzwaa ien 
moeten er ook weer mensen 
terugkomen en gelukkig lukt 
dat ook: wij hebben Dennis van 
Iersel en Maarten Bausch 
b e r e i d  g e v o n d e n d e 
opengevallen plekken in te 

nemen. 
Ik hoop jullie in groten getale 
weer te mogen begroeten bij de 
komende ALV. Klein maar 
misschien niet oninteressant 
detail: net als vorig jaar wordt 
de maaltijd vooraf  aan de ALV 
weer gratis aangeboden. 

Fred Schaaf	
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FD-klasse leeft op 
op het 
Paterswoldsemeer 

Er stond eens een eenzame FD 
op het Paterswoldsemeer. 
Een houten Bob Hoare van 
Rik Appelo. 
Die tijdens het oud-hout 
evenement tegen een paar 
soortgenoten kon zeilen, 
dat was het begin van FD-
sympathisanten die hun hoop 
vestigden op een 
opleving van de klasse om zo 
vaker competitief  te kunnen 
zeilen. 
Voor de FD is het 
Paterswoldsemeer toch een 
soort thuiswater door de 
verbinding met Jaap Helder en 
Helder’s scheepswerf. 

Het Paterswoldsemeer is sinds 
jaar en dag het domein van: 
Lasers, Sailhorses 
en Polyvalken. 
Door de, negatieve, 
ontwikkelingen in de Sailhorse 
klasse en het 
enthousiasme van een aantal 
van die zeilers voor de FD is 
onze klasse gaan 
leven bij vwDTP. Het is gaan 
leven dat er nu 2 Lindsay’s 
staan (Ned-96, 
NED-21) en de promoboot 
(NED-19) 
En opeens is er buzz rond onze 
geliefde race-machine. En 
staan er meer 
zeilers op die er aan denken 
om in te stappen. 
We gaan het meemaken. 

Peter Overduin is de nieuwe 
eigenaar van de NED-96 en is 
iedere wedstrijd 
van de avond competitie 
aanwezig en bezig om zijn 
FD_skills op niveau te 
krijgen. 
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EK Hongarije 

Afgelopen september was het 
E K F D v e r z e i l d v a n u i t 
Balatonföldvár, op het grootste 
meer van Europa. Het Balaton 
meer. Met goede herinneringen 
aan het vorige grote evenement 
op deze locatie  zijn we vol goede 
moed r i ch t ing Hong ar i j e 
gereden. Ondanks de geringe 
deelname uit de “grote” FD 
landen stonden er toch ruim 60 
boten op de inschrijflijst. De 
deelnemers uit 17 verschillende 
landen hebben kunnen genieten 
van een super georganiseerd 
e v e n e m e n t . H e t m o o i e 
nazomerweer, het goede eten en 
d e p r i m a 
kampeeromstandigheden naast 
de club verzachtte de moeilijke 
windshifts. Wat dat betreft 
hebben de thuisblijvers wel heel 
wat gemist. Tanja had met haar 
meetteam het inmeten weer 
goed voor elkaar. Dit liep weer 
uitermate soepel door. 

De Bojsen-Moller Neefjes lieten 
de eerste dag zien dat een pauze 
van 25 jaar geen belemmering is 
om na de eerste dag boven aan 
te staan. Na dinsdag konden de 
jassen uit de kast komen, van 25 
naar 15 graden, maar nog steeds 
mooi weer. Een potje 25 kn 
wind, met nog steeds de zelfde 
shifts en onverwachte (30 knopen 
+) vlagen gaf  wel een zette 
iedereen weer even op scherp. 
Onze start was dramatisch en we 
kwamen als dertigste bij de 
bovenboei maar omdat bijna 
niemand behalve de eerste drie 
d u r f d e n t e s p i n n a k e r e n , 
scheurden we met maar zeer 
marginale controle onder het 
halve veld door en bij de gijpboei 
lagen we alweer vierde! Bij de 
b e n e d e n b o e i d e rd e. Ve e l 

zwempartijen en schades ook deze 
wedstrijd. Het was ook meteen de 
enige wedstrijd met wind.  

In de middag kunnen we alweer 
langs het finishschip om daar onze 
lichtweer genua  te halen voor een 
lichtweer potje. Uiteindelijk 
hadden we 9 wedstrijden in de 
meest uiteenlopende en soms ook 
rare condities. Als je bijvoorbeeld 
110 meter voor de finish 100 
meter recht voor ligt op de boot 
achter je denk je toch redelijk safe 
te zijn; niet in Balaton dus, met 
een 45 graad opsteker en meer 
wind varen ze je gewoon voorbij! 
Hun 70  zeilde uiteindelijk 
s o e v e r e i n n a a r d e 
e i n d ove r w i n n i n g. Vo o r d e  
Borowski’s waren dit hun absoluut 
favoriete omstandigheden en dat 
bleek ook. Met hun 25+ jaar oude 
boot meer dan verdiend 2de en de  

Bojsen Mollers  completeerden het 
podium.  Al met al een fantastisch 
georganiseerd evenement met een 
terechte winnaar. (eerste thuistitel 
voor de Hongaren). Zo goed al het 
vorige keer bij ons liep op Balaton 
(toen het een week lang pokkeweer 
was), zo hadden we het nu vrij 
vaak net niet helemaal. Voor ons 
was een 4de het maximaal 
haalbare. Fred en Casper zeilde 
naar een 40ste plek. 

Nederlandse Flying Dutchman Organisatie 3

Koen en Laurens Pepping is het 
andere team dat, ondersteund 
met de klasse 
boot, ingestapt is en vol 
enthousiasme aan een nieuw 
zeil-avontuur beginnen. 
Aangevuld met de NED-21 
mogen we dus nu meedoen aan 
de clubwedstrijden. 

Vol enthousiasme zijn we bezig 
om nog meer vwDTP-zeilers te 
enthousiasmeren 
en nemen we die zo vaak en veel 
als mogelijk is mee tijdens 
trainingen en 
wedstrijden. 
We zijn zo enthousiast bezig en 
krijgen ontzettend veel respons 
vanuit de 
club, dat ons doel is om in 2020 
vijf  FD’s aan de start te hebben. 
Aan de 
huidige Fd-ers zal het niet liggen 
om dit van de grond te krijgen. 

De FD komt dus weer thuis! 
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WEDSTRIJD KALENDER NFDO 
DATUM Klassement EVENEMENT LOCATIE

21 22 JAARPRIJS Warming	Up Braassemermeer

21 22 23 EUROCUP EURO	FLYING	CUP Altea(ESP)

28 29 FD	Cup	Duisburg Duisburg	(Ger)

APRIL
11 12 13 eurocup Easter	RegaGa Loosdrecht

18 19 TrapezregaGa Steinhude(GER)

MEI
9 10 Training TRAINING-1 Westeinder	/	Braassem

16 17 JAARPRIJS WZW Westeinder

21 22 23 EUROCUP FD-Cup	Ammersee	 Ammersee	(GER)

30 31 1 JAARPRIJS North Sea Regatta Scheveningen

30 31 Pfingsten regatta Steinhude(GER)

JUNI
6 7 JAARPRIJS SpringregaGa	Medemblik Medemblik

13 14 JAARPRIJS Braassem	Summer	RegaGa Braassemermeer

19 20 21 NK Makkum WV	Makkum

JULI
4 5 JAARPRIJS Vrijbuiter weekend Loosdrecht

25 26 Workum Workum

AUGUSTUS
15 16 Herbst	RegaGa Steinhude(GER)

SEPTEMBER
10 t/m 18 WORLDS FD	Worlds Altea, Spanje

12 13 Kehrhaus Regatta Steinhude(GER)

26 27 JAARPRIJS SluiUngswedstrijden Sneek

OKTOBER
10 11 JAARPRIJS Gulcher	 Loosdrecht

17 18 LeuchGurm	Pokal Steinhude(GER)

24 25 FD-Cup Xanten(GER)

NOVEMBER
28 29 JAARPRIJS BoterleGer Kralingen
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Jaarverslag secretaris NFDO – 2019 

Het bestuur is in 2019 drie 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 2019 zoal is voorbij gekomen. 

1. Het beleidsplan loopt en wordt waar mogelijk gevolgd.  

2. Een NK gevaren met 15 deelnemers op het Braassemermeer 

3. Er zijn nu 35 geregistreerde meetbrieven. 

4. Dit jaar hebben we een training georganiseerd op het Westeinder. 

5. Deze nieuwsbrief  is de enige nieuwsbrief  van dit jaar.  

6. In 2019 is het ledenaantal gelijk gebleven. In totaal hebben we nu 85 leden, waarvan 63 IFDCO leden, 18 
NFDO, 4 donateurs en 2 ereleden.  

7. Geen promoteam in 2019. Helaas hebben we voor 2020 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-30 dienst gedaan als promoboot.  

9. Deelnemersaantallen binnenland 2019 

10. Deelnemersaantallen buitenland 2019 

Koen Muilwijk 
Secretaris NFDO 
december 2019 

Paasei 13 boten, gewonnen door Klaas en Pieter

WZW 10 boten, gewonnen door Klaas en Pieter

North Sea Regatta 7 boten, gewonnen door Enno en Ard

BSR 5 boten, gewonnen door Albert en Bas

Spring Regatta 9 boten, gewonnen door Enno en Ard

Gulcher 13 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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Prettige feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
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