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1. Van de voorzitter 

Met de Boterletter op de Kralingse plas kwam er een zeer fris eind aan het seizoen 2022. 
Na twee coronajaren mocht er in 2022 eindelijk weer gezeild worden en kon er weer een 
klassieke ALV gehouden worden. Die ALV was goed bezocht en was zoals gebruikelijk super 
gezellig. 

Bij de wedstrijden kon je wel zien dat bij de FD en ook bij andere meermansklassen de 
coronaperiode er wel ingehakt had. De beide Loosdrechtwedstrijden, Pasen en de Gulcher, 
waren behoorlijk bezocht. maar een paar andere wedstrijden, waaronder het NK, kenden kleine 
deelnemersaantallen of moesten soms afgeblazen worden. 

 

Foto’s Gulcher Loosdrecht van Studio Kastermans Blaricum / www.tkfoto.nl 

Het NK werd overigens voor de eerste maal in de FD klasse bij Makkum gevaren. Iedereen was 
hier enthousiast over: goed wedstrijdwater, prima banen en een uitstekende ambiance op de 
kant. Zeker voor herhaling vatbaar. Zoals gebruikelijk werden Enno en Ard weer kampioen. 

Een opsteker was zonder meer de viering van het 70jarig bestaan van de FD klasse op Reeuwijk. 
Hans Peter, Sjors en Erik hadden voor ons een prima dag georganiseerd die tegelijk ook als 
opstapdag fungeerde. Dit laatste pakte echt bijzonder goed uit. De elf FD’s die door de leden 
waren meegebracht plus een paar boten van nieuwkomers in de klasse voeren urenlang met 
allerlei opstappers/nieuwkomers in de klasse rond. Het is vaak echt lastig om mensen te 
bereiken die misschien wel interesse in de FD hebben of er net eentje gekocht hebben, maar die 
voor de klasseorganisatie nog onbekend zijn. Dat lukte op dat Reeuwijkweekend wonderwel. 
Hopelijk houden wij hier als FD klasse weer een aantal enthousiaste zeilers aan over. 
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De WK was dit jaar op het Gardameer bij Campione in Italië. De Nederlandse FD vloot was met 
6 boten goed vertegenwoordigd. Het evenement werd georganiseerd vanuit het nieuwe 
zeilwedstrijdcentrum van Campione. De spectaculaire en mooie omgeving en de prima sfeer 
brachten de stemming er onder de deelnemers goed in. Wat zeker ook aan die sfeer bijdroeg 
was de goede catering en het mooie wedstrijdwater. 
Iets minder geslaagd waren de starttijden: tweemaal ’s ochtends om zeven en eenmaal om acht 
uur start om zoveel mogelijk wedstrijden met noordenwind te varen. Een noordenwind die voor 
aardig wat theater en ook schade bij het te water laten zorgde. De helling lag onbeschut pal in 
de golfrichting, zodat daar een complete branding ontstond. Zie dan maar eens je bootje heel te 
water te krijgen! 
Wat mij betreft is dat ook een punt waar volgende WK’s aan moeten voldoen: een mogelijkheid 
om je boot onder alle omstandigheden veilig te water te kunnen laten. Qua resultaat kwam 
onze ploeg er magertjes uit, Enno en Ard waren met een negende totaalplek nog het beste. De 
rest kwam ook mede dankzij het nodige mastenmalheur op het tweede blaadje terecht. 
Organisatorisch veranderde er in 2022 ook weer wat: Sjors kwam het bestuur versterken en 
pakte zijn PR taak samen met Rowena meteen goed op door de website grondig te vernieuwen. 
Die ziet er weer fris en up to date uit. 

 

Foto's ONK Makkum 

Onze promoboot de NED-19 is verkocht aan Robert en Philipe die hiermee volgend jaar op het 
water komen. Als vervanging hebben wij de NED-311 van Louk gekocht, een stevig en goed 
onderhouden schip dat uitstekend geschikt is als klasseboot. Louk moet helaas vanwege 
medische redenen stoppen met FD zeilen. 

Op vrijdag 27 januari 2023 gaan wij vooraf gegaan door een maaltijd onze ALV weer houden bij 
de Vrijbuiter in Oud Loosdrecht (zie hiervoor ook de stukken in onze nieuwsbrief). De ALV start 
rond 20:30. 
De ALV is voor mij ook het moment om het stokje door te geven, het wordt dat tijd dat iemand 
anders het overneemt. Maarten Bausch heeft zich hiervoor kandidaat gesteld. 

Tot op de ALV 
Fred Schaaf 
 

2. Agenda ALV 27 januari 2023 

1. Opening door voorzitter  
2. Ingekomen stukken / voorstellen / mededelingen  
3. Vaststelling notulen ALV 2022 
4. Algemeen jaarverslag 2022  
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5. Financieel jaarverslag 2022  
6. Kascommissie (Verslag & Aanstelling)  
7. Vaststellen begroting 2023  
8. Wedstrijdkalender 2023  
9. IFDCO nieuws  
10. Bestuursleden - rooster van aftreden: Fred is aftredend. Maarten wil graag zijn rol 

overnemen en stelt zich verkiesbaar. De functie van wedstrijdcommissaris komt dan 
beschikbaar en daarvoor vragen we een nieuw bestuurslid. Bas is aftredend en 
herkiesbaar. 

11. Rondvraag 
 

3. Terugblik WK 2022 Campione del Garda 

Het wereldkampioenschap in je klasse is toch elk jaar het grote avontuur waar iedereen naar 
uitkijkt. Het grote avontuur, grote vloten en mooie locaties. In september 2022 was dat op het 
Gardameer bij Campione. Misschien wel één van de meest geliefde zeilwateren ter wereld. En 
daar mag je dan onder de rotsen je boot optuigen. Maar liefst 7 Nederlandse teams beleefden 
dit mooie evenement. In totaal waren er 68 deelnemers. 

 

Prachtige setting onder de rotsen bij Campione 

Bij een WK hoort een ander ritme dan bij een gewoon wedstrijdweekend. Meestal 2 wedstrijden 
per dag. Je bent in de buurt en je boot is al helemaal opgetuigd. Je hebt wat meer tijd om lekker 
uit te slapen en om nog wat te klussen of rustig een bakje koffie te doen. Nou in Campione niet. 
Vanwege de wisselende omstandigheden moest er dinsdag ’s morgens 8:00 gestart worden en 
later in de week werd het zelfs 7:00. Dat begint op werken te lijken:-)  Maar wat een prachtige 
zeilfoto’s levert dat op. 

 

Champagnezeilen op het Gardameer 

Groot water en veel wind betekent ook vaak brokken. In de FD klasse moet je soms hard werken 
om het materiaal weer in orde te krijgen voor de volgende race. Zowel Matthy en Steven als 
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Martin en Rowena hadden schade aan hun mast. Dat is een domper, maar dan zie je de enorme 
veerkracht van de Nederlandse FD-ploeg. Een grote chapeau voor de prestatie om de volgende 
dag gewoon weer aan de start te verschijnen.  

 

NED 348 en NED 6 werken hard om de schade aan hun mast te herstellen 

Elk evenement heeft zijn eigen uitdagingen. In Campione was de trailerhelling niet in orde. 
Daar zou de IFDCO meer eisen aan moeten stellen. Op sommige dagen was het lagerwal met 
flinke chop. Van de helling  naar het wateroppervlak was het nog een flinke drop door de lage 
waterstand. 

 

Ondanks vele handen lukt het niet zonder schade de boten uit het water te halen 

En als je dan de hele week hebt gestreden dan staan altijd op het podium de HUN 70 en de DEN 
21. Maar wacht! Wie staan daar in het midden? Nieuwe wereldkampioen Kay en Kai in de GER 
88 zijn al jaren fanatiek aan het bouwen aan een steeds stabielere vorm. Zij wonnen dit jaar ook 
al op Kiel en deze wereldtitel is hen van harte gegund! 

 

Kay en Kai in de GER 88 zijn Wereldkampioen in 2022 

Ik heb zelf Campione helaas moeten missen. Dit verslag is samengesteld uit de berichtjes van 
de Nederlandse deelnemers. Volgend jaar in Polen wacht ons een heel nieuw avontuur op de 
Baltische zee. Ik doe er alles aan om daar weer bij te zijn ;-) 

Sjors 
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4. Verslag Wedstrijdzeilen 2022 van Maarten 

Het jaar 2022 was voor het wedstrijdzeilen weer eens een “normaal” jaar. Geen COVID 
restricties waardoor alle evenementen doorgang konden vinden.  De geplande 
wedstrijdkalender had 8 wedstrijden in Nederland staan. Uiteindelijk zijn er daarvan 6 gevaren. 
Er stonden 2 evenementen in het buitenland vermeld waarvan het WK in ItaIië goed is bezocht. 
Het voorjaarsevenement in Steinhude is niet gevaren door Nederlanders. Wel zijn er 2 boten 
naar Kiel afgereisd voor het vieren van het 50 Jahre Olympia evenement. De ranglijst voor de 
beste stuurman/vrouw en bemanning zal op de ALV gepresenteerd worden. 

2022 was een jaar met divers water en diverse windcondities. Er zijn geen evenementen 
geweest waar niet gevaren kon worden omdat de omstandigheden tegenzaten. Zowel op de 
plassen, Garda als voor Scheveningen was er voldoende wind. Scheveningen was wat mij betreft 
de lastigste locatie dit jaar als je kijkt naar de omstandigheden. De stevige wind uit de 
westelijke richtingen maakte het met de golven lastig voor de plassen zeilers onder ons. Ook 
het WK op het Gardameer was qua omstandigheden voldoende afwisselend. De wind stelde niet 
teleur. De relatief lage waterstand maakte het launchen en landen vanaf de helling soms de 
grootste uitdaging van de dag. Maar hier liet zich het kameraadschap van de klasse zien. Ik werd 
met mijn 81 jarige stuurman opgevangen door 14 mensen. Helaas ook enkele schades op Garda 
door de omstandigheden. Genua blokken die de mast in schoten door de harde wind en golven 
maar ook een roer dat de ramp niet overleefde.  

 

North Sea Regatta 

Wat mij betreft is 2022 ook het jaar van de samenwerking en onderlinge vriendschap. Er werd 
actief gezocht naar stuurman/bemanning combinaties om boten toch op het water te krijgen bij 
wedstrijden. Meer boten is altijd beter en je leert ook nog van elkaar. Meer dan eens stelde ons 
dat ook in staat om het minimum aantal boten te halen. Belangrijk voor de hele groep dus. Ook 
was er meer dan eens samenwerking bij het repareren voor masten of boten. Het is goed om te 
zien dat we een klasse zijn die voor elkaar klaar staat als het even tegen zit.  Ik denk dat dit een 
belangrijke pijler is onder het wedstrijdvaren in de FD. Elkaar helpen om een tegenslag te 
overkomen zodat er weer gestart kan worden. 

Vooruit kijkend is de ons grootste obstakel het aantal boten aan de start. Laten we elkaar 
proberen te vinden om diegene die willen zeilen met elkaar het water op te krijgen. Met zeven 
boten op het WK in Italië doet mij denken dat we aan de volgende wedergeboorte van de klasse 
staan. De kalender voor volgend jaar is in de maak. Natuurlijk zijn er de vaste items. Mijn 
belangrijkste doel is om een ONK te organiseren waarvoor we met voldoende boten aan de start 
kunnen verschijnen zodat er weer een wimpel vergeven kan worden. Daar hebben we ook 
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buitenlandse zeilers voor nodig. Het klinkt simpel maar hier geldt wel het de ongeschreven 
regel: “Van Heen en Terug”. Dus als wij graag willen dat zij komen moeten wij ook eens ons 
paspoort pakken voor een weekend en de grens overgaan. Ik hoor graag of we met een aantal 
boten 1 evenement kiezen of dat we dat los van elkaar beslissen. Gooi de spreekwoordelijke bal 
deze winter eens over de overloop en kijk wat je met je team wil en kan. 

Ik kijk uit naar jullie reacties of anders tot op de startlijn. 

Uw Wedstrijd. Cie, Maarten NED33/USA3 

 

Foto's WK Gardameer 

 

Uitnodiging ALV 

Uitnodiging; vrijdag 27 januari 2023 om 20:30 is onze ALV bij de Vrijbuiter in Oud Loosdrecht. 
Voorafgaand daaraan is er een verzorgde maaltijd waarvoor je je binnenkort kunt opgeven. Hou 
daarvoor nog even de website www.sailfd.com en/of de appgroep in de gaten. 

http://www.sailfd.com/

