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Vliegende Hollander Nieuwsbrief 
 

 
In deze nieuwsbrief: 

 
1. Woord van de Voorzitter Fred Schaaf 
2. Agenda ALV 2022 → Vrijdag 4 Maart 2022, in Loosdrecht of virtueel ! 
3. Verlag Boterletter 
4. Van de wedstrijd Commissaris 

5. Notulen ALV 2021, gehouden 5 maart 2021 
 

1. Van de Voorzitter... 
 

In Memoriam 

In 2021 overleden Henk en Dick Bellinga, broers die een fameus team vormde  in de zestiger en zeventiger 

jaren. Zij zeilden FD voor ‘onze’ tijd, en één van de broers heeft ons nog een keer op Sneek een aantal jaren 

gelden opgezocht en dat was een zeer prettige kennismaking. Dick en Henk waren onze oudste leden, - vóór 

1963 - staat er in de ledenlijst vermeld. 

Als ik aan dit jaarlijkse stukje  begin hoop je  toch een overzicht te kunnen geven van een behoorlijk aantal 
activiteiten van onze klasse. Maar net als in 2020 geplaagd door corona was het behoorlijk stil aan het FD 
front.  Uiteindelijk begonnen wij het jaar wel met een ALV. Wij hadden als bestuur deze later dan gebruikelijk 
gepland  in de stille hoop dat het coronabeleid voldoende afgezwakt zou zijn om een klassieke vergadering te 
houden. Dit lukte duidelijk niet en uiteindelijk werd het een virtuele versie die wel stevig bezocht werd en in 
zijn soort ook heel gezellig was. 
Daarna werd het een lange tijd stil, allerlei geplande evenementen werden stuk voor stuk afgeblazen en pas 
aan het einde van het seizoen was er weer iets mogelijk. De Sneek sluitingswedstrijden waren een 
mogelijkheid geweest,  maar dat kwam niet van de grond. Een paar weken later lukte het wel met NK. 
Oorspronkelijk gepland voor juni bij Makkum op het IJsselmeer, kwamen wij nu terecht op Loosdrecht waar 
onder leiding van de KWVL en bij de Vrijbuiter het NK werd georganiseerd. 
Wat goed te merken was dat iedereen er ontzettend veel zin in had en het was ook op de vrijdagmiddag voor 
het kampioenschap met bijna iedereen al aanwezig, opvallend gezellig op het landje  van de Vrijbuiter. 
Dat begin was in ieder geval prima, maar met de wind op de zaterdag en de zondag was het een stuk minder. 
Zaterdag kwamen er nog 2 spannende potten uit de bus, maar daarna  was het op met de pret. De eindstand 
werd dan ook aan de hand van deze 2 wedstrijden bepaald: Enno en Ard als gebruikelijke winnaars, Bas en 
Appie tweede en Casper en Fred derde. 
Naast het NK gingen een viertal teams  naar het WK in Altea waar Enno en Ard een voortreffelijke vierde plek 
wisten te scoren. Ook waren er weer een paar bezoeken aan Steinhude. 
De deelname van een handvol boten aan de Boterletter sloot dit zeer kalme seizoen af. 
Tijd om een blik te werpen op wat het seizoen 2022 ons kan brengen. 
Allereerst uiteraard de ALV, net als  afgelopen jaar hebben wij die weer laat gepland:  vrijdag 4 maart in 
Loosdrecht bij de Vrijbuiter, mits de Corona maatregelen dit toestaan en anders wordt het virtueel.  
In deze nieuwsbrief staat ook verdere voorlopige wedstrijdkalender. Naast de wedstrijden in Nederland staat 
ons ook een uiterst aantrekkelijk WK op het Gardameer bij Campione te wachten.  
Hopelijk krijgen wij komend seizoen onze eigen wedstrijden weer van de grond en gaan er flink wat 
Nederlandse teams  naar het WK toe.  
 
Fred Schaaf 
 



 
Nederlandse Flying Dutchman Organisatie 
Vliegende Hollander Nieuwsbrief Januari 2022 

 
 

Januari 2022   Page 2 / 6  
 

2. Agenda ALV 4 maart 2022 
 

1. Opening door voorzitter  

2. Ingekomen stukken / voorstellen / mededelingen 

3. Vaststelling notulen ALV 2021 

4. Algemeen jaarverslag 2021  

5. Financieel jaarverslag 2021  

6. Kascommissie (Verslag & Aanstelling) 

7. Vaststellen begroting 2022 

8. Wedstrijdkalender 2022 

9. IFDCO nieuws 

10. Bestuursleden – rooster van aftreden: 

Dennis en Maarten zijn beiden aftredend en ook herkiesbaar 

11. Rondvraag  

 

   
 

   
 
Altea 2022 
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3. Verslag Boterletter 
 

Door Thijs & Dennis – NED 318 
 
Na een jaar afstel door Corona werd in November de Boterletter gevaren. Natuurlijk hoort de FD daar te zijn; 
wij zijn de ‘founding fathers’ van dit evenement. Het valt niet mee om voldoende boten te enthousiasmeren 
voor deze wedstrijd, zelfs niet in een jaar waarin we toch al weinig hebben kunnen varen. Natuurlijk kan het 
koud zijn (en dat was het, vooral op zaterdag) maar daar hebben we goede kleding voor. We hebben met 4 
boten (NED 33 haakte last minute af en Von der Decken zat vast in Zuid Afrika) 3 mooie wedstrijden gevaren. 
Zoals de afgelopen 2 edities verzamelden we bij de WSVR. We hadden van tevoren niets besproken maar 
deze vereniging is erg relaxed en we werden leuk ontvangen. Met een beetje passen meten konden we op 
het terrein terecht, in het clubhuis was er soep en koffie en de douche was warm, what more do you need ? 
Zaterdag was erg fris (1,5 °C) en toen ik in de tweede pot bij de gijp in een forse vlaag met de haak onder de 
giek bleef hangen en we een tijdje hadden gezwommen vonden we het wel mooi geweest. Hypothermie is 
dodelijker dan COVID. Zondag nog één mooie pot gevaren en  toen dipte de wind eruit en konden we op tijd 
inpakken. Het was ondanks de kleine groep een gezellig evenement; Bas had voor alle deelnemers een 
cadeautje mee (dank nogmaals Bas !) en erg leuk ook om Johan en Hieke nog even te zien en spreken. Klaas 
en Pieter hebben het evenement gewonnen. Hopelijk volgend jaar weer en dan met iets meer boten. Zet ‘m 
alvast in de agenda: laatste weekend voor Sinterklaas dus ik denk 3 en 4 December 2022. 

 

 
 

   
 
Boterletter 2022 
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4. Van de Commissaris wedstrijden 

 
Het wedstrijdseizoen 2021 was er één om snel te vergeten. Het WK is gevaren en we hebben ook dit jaar een 
terechte wereldkampioen. De diverse Nederlandse teams deden het wisselend. Weinig wind en een flinke 
deining gecombineerd met nog minder training deden de meeste van ons niet voorin het veld belanden. Als ik 
naar onze eigen resultaten kijk dan is de beste samenvatting: Het was een mooie vakantie! De wedstrijden in 
Nederland bleken ook niet onder een gelukkig gesternte te zijn. Voor het NK konden we op de valreep terecht 
bij de KWVL/ Vrijbuiter. Erg gaaf om iedereen weer te zien. Helaas was er weinig wind en hierdoor konden er 
niet voldoende wedstrijden voor het NK gevaren worden. Goede ontwikkeling was ook dat er een tiener als 
stuurman gevaren heeft. We zijn dit jaar 70 jaar jong dus laten we omkijken naar de “jonkies”. 
 

De kalender voorlopige kalender voor 2022 staat hieronder gepubliceerd. Een telefonische rondgang langs 
diverse leden bracht mij de volgende inzichten: 
 

• Iedereen kijkt er naar uit als er weer zonder restricties gevaren kan worden. De locatie is minder 
relevant. 

• Het sociale aspect / wal gebeuren is zeer gemist de afgelopen 2 jaar. Ik zal hier, in samenwerking met 
anderen invulling aan proberen te geven. Wat mij betreft kijken we ook of we training(en) in het 
voorjaar kunnen organiseren waarbij ook ruimte is voor ontmoeting. Dit lijkt mij een goed moment 
om ook de nieuwe FD zeilers te begroeten. De hulp van de ervaren garde zal de starters snel wegwijs 
maken in de boot zodat het zeilplezier in de FD toeneemt en de stap naar een wedstrijd eenvoudig zal 
zijn. 

 

Het NK staat weer gepland voor de kust van Makkum. Gezien het motto “drie keer is scheepsrecht” zal 
het dit jaar toch moeten lukken…… We zijn nog aan het kijken of er een evenement in het Noorden 
kunnen organiseren. Informatie hierover volgt. 

 

   
 
De teams die meer willen varen verwijs ik graag naar de wedstrijdkalender op de site van de 
Internationale Klasse Organisatie: https://www.sailifdco.com/championships/fd-regattas-2022/ 

 

Feedback en ideeën zijn altijd welkom. 
 

Tot in de draad, Maarten NED33 wedstrijden@sailfd.com 
  

mailto:wedstrijden@sailfd.com
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5. Notulen ALV 2021 → Vrijdag 5 Maart 2021 20:00 uur 
 

Door Corona is onze ALV virtueel gehouden op vrijdag 5 Maart om 20:30 (na 30 minuten virtuele borrel). 

0. Inleiding over hoe we virtueel gaan vergaderen (Dennis) 

1. Opening door voorzitter 

Voorzitter opent vergadering en heet iedereen welkom in deze Virtuele Setting. Fred staat stil bij het 

overlijden van Jupp Wanders, Thijs Rutten en Henk Bellinga. 

Nieuwe leden stellen zich voor in de vergadering: 

Hans van der Laarse (eigenaar NED-17) en  

Martijn Nieuwenhuis (nieuwe eigenaar NED-312) 

Hans Cuijpers is ook lid geworden (maar had afgezegd voor de ALV) 

2. Ingekomen stukken / voorstellen / Mededelingen 

Afmeldingen van leden: Ernst Roemer, Hein Dijksterhuijs, Marc van Bemmel, Johan van Werkhoven, Hans 

Cuijpers, Marc vd Pol 

Ingekomen stukken: Email Enno Kramer over jaarprijs en Pr Bernard prijs 

 

3. Vaststelling notulen ALV 2020 (vergadering januari 2020) 

Notulen worden goedgekeurd. 

4. Algemeen jaarverslag 2020  

Fred blikt terug op een teleurstellend zeil jaar (zie nieuwsbrief 2021) en hoopt op een beter 2021 

5. Financieel jaarverslag 2020  

    

6. Kascommissie (Verslag & Aanstelling) 

Klaas Tilstra en Peter van Loon verlenen decharge. Beide leden zijn bereid om nog een jaartje 

kascommissie te blijven. Dank daarvoor. 
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7. Vaststellen begroting 2021 

 

8. Wedstrijdkalender 2021 

Zie website → onzeker wat er door kan gaan door COVID 

9. IFDCO nieuws 

     

10. Bestuursleden – rooster van aftreden: 

Fred Schaaf en Bas Wullfers zijn beiden aftredend en worden herkozen. 

 

11. Rondvraag  

Geen bijzonderheden 


