Jaarverslag 2013 Optimist Club Nederland
1.

Bestuur

Het bestuur had in 2013 de volgende samenstelling:
Johanneke Behrend
voorzitter
Véronique Ribbink
secretaris
Sipke Schuurmans
penningmeester tot 6 november 2013
Roeland Houtman
commissaris topsport en talentontwikkeling
Marc van Dongen
commissaris website en externe communicatie
tot 6 november 2013
Bart In der Maur
commissaris wedstrijden en commissaris regio tot 6
november 2013
Remco Meijntjes
commissaris logistiek en evenementen
Arend Bouwer
penningmeester vanaf 6 november 2013
Henk Kraan
commissaris regio vanaf 6 november 2013

2.

Bestuursinvulling

Tijdens de najaarsvergadering op 6 november 2013 traden Sipke Schuurmans en Marc van Dongen af. De
functie van penningmeester werd per ommegaande ingevuld door Arend Bouwer.
Voor de webmaster functie ontstond een vacature. Johanneke Behrend vervult tijdelijk de rol van webmaster. Bart In der Maur vervulde tot 6 november 2013, twee rollen binnen het bestuur. Vanaf 6 november 2013 gaf Bart In der Maur voor de regio functie het stokje over aan Henk Kraan.
Het bestuur spreekt in dit verslag nogmaals haar dank uit aan de afgetreden bestuursleden.
Zij hebben een enorme inzet getoond voor de vereniging.

Doelen van de Optimist Club Nederland

3.

Gedurende 2013 werden evenals de voorafgaande jaren de volgende doelstellingen nagestreeft;

Functioneren als Klassenorganisatie








Ondersteunen bij de organisatie van wedstrijden, met name bij nationale en internationale
evenementen en behartigen van onze belangen
Selecteren voor EK/WK/Regatta team en Delta Lloyd Delta Lloyd Kernploeg en Jeugdploeg
Opstellen en afstemmen jaarprogramma
Kwaliteit en veiligheid bewaken van de zeilwedstrijden
Organiseren trainingen en clinics voor top 40 en enthousiaste zeilers tbv verhogen zeilniveau
van zeilers en trainers van verenigingen
Kennis delen met verenigingen (informeel) en ‘nieuwe’ zeil-ouders
Ons verhaal (Visie/Focus 2013, gepresenteerd ALV maart 2013) delen via sociale media, folders, overleggen, nieuwsbrieven en via onze eigen zeilers

Jaarverslag 2013 Optimist Club Nederland

Pagina 1

4.

Toelichting op onze visie/focus

Wij geloven dat wedstrijdzeilen veel plezier en vele leerzame uitdagingen biedt waardoor dit substantieel positief bijdraagt in de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 8 tot 15 jaar.
 Wedstrijdzeilen in de Optimist biedt veel plezier en leerzame uitdagingen en heeft daardoor
een positieve invloed op de algehele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar.
Wij geloven ook dat hoe hoger het niveau des te mooier de sport in al zijn facetten en des te leerzamer
de uitdagingen.
 Continue ontwikkeling, afstemming en verdere professionaliseren van het wedstrijdzeilen in de
Optimist geeft een positieve impuls aan de sport.

Invulling geven aan onze visie door introductie Regatta team en subsidie verhoging voor
Buitenlandse wedstrijden
Omdat de OCN de ontwikkeling van wedstrijdzeilers belangrijk vindt, introduceerde de OCN afgelopen
jaar het Regatta team . Het doel van dit team is om nog enthousiaster te worden over wedstrijdzeilen,
een internationale ervaring op te doen met een team en begeleid te worden door een OCN Trainer.

Regatta team
De selectie van het OCN Delta Lloyd Regatta team vindt als volgt plaats:
Na de voorjaars selectiewedstrijden. Het Regatta wordt samengesteld uit de 1e 8 zeilers uit de selectiestand die aan het einde van het kalenderjaar de leeftijd van 13 jaar of jonger hebben.
Zeilers die zich selecteren voor een EK of WK kunnen niet meedoen aan het Regatta team.
Zeilers die zich selecteren voor het Regatta team ontvangen en schriftelijke uitnodiging van de OCN die
binnen 7 dagen dient te worden aanvaard. Bij de uitnodiging wordt een trainingsprogramma en een
begroting toegevoegd.
Indien een zeiler besluit de uitnodiging niet te accepteren dan kan de eerstvolgende zeiler in de selectiestand die aan het einde van het jaar 13 jaar of jonger is door de OCN worden uitgenodigd.
In het jaar 2014 stelt de OCN opnieuw een subsidie van Euro 2.500 beschikbaar om de jongere zeilers te
trainen en ervaring op te laten doen in een buitenlands event.
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Subsidie verhoging voor Buitenlandse wedstrijden
Stimuleren van deelname aan internationale door de OCN erkende wedstrijden door
Nederlandse Optimistzeilers die geen lid zijn van de Delta Lloyd Optimisten Delta Lloyd Kernploeg of
Jeugdploeg.
De OCN is van mening dat deelname aan internationale wedstrijden met een sterk
wedstrijdveld en met gekwalificeerde begeleiding zal bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van de Nederlandse Optimistzeilers.
Om die reden stelt de OCN een subsidie beschikbaar van €20,00 per zeilwedstrijddag per
Optimistzeiler indien wordt voldaan aan de hieronder gestelde voorwaarden.
Voorwaarden
Als OCN erkende internationale wedstrijden worden beschouwd, die evenementen
welke vermeld staan op de IODA kalender van internationale wedstrijden exclusief de
wedstrijden in Nederland en België (http://www.optiworld.org/calendar.php);
• De zeiler is lid van de OCN en in het bezit van een startlicentie van het
Watersportverbond (WV);
• De zeiler is geen lid van de Delta Lloyd Kernploeg of Jeugdploeg;
• De zeiler neemt in principe deel aan de OCN selectiewedstrijden;
• De zeiler neemt daadwerkelijk deel aan de wedstrijd en is derhalve terug te vinden in
de wedstrijdresultaten;
• De zeiler zal tijdens de wedstrijd worden begeleid door tenminste één gekwalificeerde
coach. Hieronder wordt verstaan een coach met ruime coachingservaring (dit ter
beoordeling van het OCN-bestuur) die werkt in opdracht van de OCN, het
Watersportverbond, een zeilvereniging of een zelfstandig wedstrijdzeilteam.
Verdere informatie is na te lezen op: www.optimist.nl , http://optimist.nl/ocn/publicaties

Invullen van onze doelstelling, kwaliteitsverhoging van de wedstrijden
Het doel van de aanpassingen : meer zeilen en minder wachten. De wedstrijden zijn iets korter, maar
het is mogelijk door dit format om 4 wedstrijden op een dag te varen bij voldoende wind. Daarnaast
zijn de startgroepen kleiner van 90 naar 70 waardoor de start veelal soepeler verliep. Hierdoor kon goed
door worden gestart, en hoefden de groepen niet op elkaar te wachten.
De wedstrijdbanen en regels bij de aanstaande selectiewedstrijden, United4 en Dutch Youth Regatta
(DYR) worden aangepast. Dit is besloten tijdens de ledenvergadering (ALV) van de Optimisten Club Nederland (OCN) op 13 maart.
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De aanpassingen op een rijtje:
 Maximaal aantal deelnemers gaat van 172 naar 210. Drie startgroepen van maximaal 70 zeilers
 Dagelijkse nieuwe indeling. .
 Er wordt een IODA (International Optimist Dinghy Association ) baan gevaren, zie afbeelding.
De wedstrijden zijn hierdoor iets korter.
 Tijdens de DYR, OCN AB Selectie en de United4 is dit format succesvol gehanteerd. Met onze
Belgische collega's is overleg om ook over te gegaan naar dit format. Helaas hanteerden zij in
2013 nog het vorige format.

5.

Financiële Resultaten

Het jaar 2013 is voor de OCN in financieel opzicht een goed jaar geweest. Een aantal financiële meevallers heeft geresulteerd in een positief resultaat, terwijl een licht negatief resultaat was begroot.
De wedstrijdevenementen werden goed bezocht waardoor extra inkomsten zijn gegenereerd.
De Magic Marine Easter Regatta had een lager deelnemers aantal waardoor we geen extra inkomsten
op dit evenement hadden. In 2013 waren er geen grote onvoorziene uitgaven. Door een jaar langer
dan begroot in de afgeschreven Joker boten te varen, is de begrote post afschrijvingen vrijgevallen ten
gunste van het resultaat. De keuze is gemaakt om voor het seizoen 2014 te investeren in 3 nieuwe VSR
5.2 rubberboten incl. trailers, de 4 oude Jokers zijn hierop ingeruild.
De kosten en subsidie voor de Delta Lloyd Delta Lloyd Kernploeg , Jeugdploeg, Regatta team, het WK en
het EK team waren conform de begroting.
De begrote kosten voor de Regio zijn niet volledig besteed. Een beperkte overschrijding in de posten
communicatie. Onze nieuwe website was iets duurder dan begroot en in 2013 moeten we zelf ons
sponsor materiaal en drukwerk bekostigen.
Door een actiever beleid hebben we afgelopen jaar meer leden gekregen (In 2013 hadden we 336 leden). Niet leden worden niet meer gepubliceerd in de uitslagen van de OCN-selectiestanden. Daarnaast
stelden we lidmaatschap van de OCN verplicht bij de door ons georganiseerde wedstrijden. Alle landelijke wedstrijdzeilers zijn lid geworden van de OCN.
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6.

Sponsors

Ook in 2013 gold dat de vereniging sterk afhankelijk is van sponsoring. Zonder sponsoring is het
niet mogelijk om de ambities van de vereniging op het gebied van topsport en het vergroten en vasthouden van de aantallen optimistzeilers te verwezenlijken.
Het financieel jaarverslag , dat gepresenteerd wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering maart
2014, verantwoordt in detail de besteding van de sponsorgelden. Zonder deze inkomsten zouden inspanningen met betrekking tot de Delta Lloyd Kern- en Jeugdploeg, het organiseren van clinics, de
landelijke Combifinale, deelname aan en organisatie van wedstrijden in het geheel niet mogelijk zijn.
Namens de Optimistklasse dankt het bestuur alle sponsors voor de ondersteuning die de vereniging in
2013 weer mocht genieten.

Delta Lloyd wederom sponsor van de OCN
In 2013 continueerde Delta Lloyd het contract als hoofdsponsor en zijn Optiparts en Magic Marine als
partners de vereniging blijven ondersteunen. Daarnaast kent de vereniging een groot aantal
suppliers die een financiële bijdrage leveren of de vereniging anderszins ondersteunen. Het
bestuur streeft er bewust naar om de bijdragen van suppliers uit te breiden middels het plaatsen van
banners op de website.

Sponsoruitingen
In 2013 heeft het bestuur actief invulling gegeven aan haar algemene sponsor-verplichtingen. Dit blijkt
onder andere door uitingen op de website, het onderhouden van contacten met journalisten, het organiseren van wedstrijden onder de naam van de sponsor (Delta Lloyd Selectie Wedstrijden, Magic Marine
Easter Regatta, Optiparts NK Team Zeilen) en het verspreiden van sponsorstickers ten behoeve van
clinics en combiwedstrijden. Daarnaast ontvingen alle nieuwe leden in 2013 een tonnetje met sticker
met alle belangrijke sponsoren en suppliers voor op het water. In verband met de eerder genoemde
doelstelling om de continuïteit te waarborgen blijft sponsoring continue een aandachtspunt van het
bestuur voor de toekomst.
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7.

Communicatie

Website
Tijdens de algemene leden vergadering in het voorjaar kondigden we aan dat we onze zichtbaarheid als
OCN wilden vergroten. Communicatie is hierbij essentieel. Communicatie op platfora, sneller en dynamischer, zichtbaarder voor grotere groepen
Onze eigen site toegankelijker maken. Om die reden hebben we een nieuwe site in samenwerking met
Mediaweb gebouwd.

Na de ALV in het najaar introduceerden we onze nieuwe website. Website en Facebook het belangrijkste medium voor het algemene contact met de leden. De site vormt een platform waarop de vereniging zich kan presenteren; nieuws voor en door zeilers plaatst, berichten uit de regio deelt, wedstrijd
verslagen deelt alsmede ook een manier waarop zij haar sponsoruitingen kan doen.
Ook dit jaar het de OCN heeft zich als doel gesteld om voortdurend nieuwe items te plaatsen, waarbij
ook duidelijk werd dat de geïntegreerde facebook in 2013 definitief haar waarde heeft bewezen. Met
name thuisblijvers en geïnteresseerden blijven zo op de hoogte van de verrichtingen van optimistzeilers op reis.
Naast de website blijft e-mail een belangrijk medium om groepen binnen de vereniging te informeren over deelactiviteiten.
In samenwerking met Dinghy Coach / Sport Vid werd in 2013 weer filmmateriaal gemaakt voor de zeilers in de Delta Lloyd Kern- en Jeugdploeg. Toegang is voor de zeilers gratis.

Wedstrijdkalender
In 2013 heeft OCN in samenwerking met alle regiocommissarissen en de organiserende zeilverenigingen
de combi wedstrijdkalender op posterformaat verstuurd naar alle OCN leden en donateurs en naar verenigingen in het land. De kalender geeft een duidelijk overzicht van de regionale, landelijke en internationale wedstrijden die voor OCN leden geschikt kunnen zijn.
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8.

Materiaal

Eind 2013 besloot de OCN om 3 nieuwe VSR rubberboten aan te schaffen. De rubberboten waren toe
aan vernieuwing maar ook vindt de OCN het belangrijk dat de trainers kunnen werken met materiaal
waardoor hun gezondheid niet in gevaar komt.
De levering van de nieuwe VSR rubberboten via Ron Meijer Marine Services vindt plaats in het voorjaar
2014, voor aanvang nieuwe zeilseizoen. Beveiliging van boten en trailers met goede sloten blijft aandachtspunt. Daarnaast blijkt dat het belangrijk blijft om met aandacht met alle spullen om te gaan teneinde deze in goede staat en compleet te houden. Om die reden krijgen alle ouders een uitleg over het
vervoersreglement (zie onder Over de OCN, vervoersreglement).

9.

Topzeilen / Delta Lloyd Kernploeg / Jeugdploeg

In 2013 ging een aanmerkelijk deel van de middelen, financiën en trainingsactiviteiten van de vereniging
naar de Delta Lloyd Delta Lloyd Kernploeg , Jeugdploeg en het nieuwe Regatta team.
De basis voor het topzeilbeleid werd in 2007 gelegd in het Masterplan. Het beleid evalueerde echter
verder onder verantwoordelijkheid van de commissaris topsport en talentontwikkeling, en wordt breed
gedragen en uitgedragen door de Delta Lloyd Kernploeg coach Pim Stumpel die het tot zijn taak
maakte dit ook weer met succes te delen met de overige OCN trainers. Het beleid kenmerkte
zich door activiteiten te organiseren die pasten in de lange termijn doelstelling om talentvolle
zeilers te trainen en te coachen tot een succesvolle deelname aan een EK of WK enerzijds en een bredere groep jonge enthousiaste zeilers op te leiden tot succesvolle wedstrijdzeilers anderzijds.
In 2013 werden de teams voornamelijk begeleid door de vaste coaches Pim Stumpel en Roelof Bouwmeester als Delta Lloyd Kernploeg trainers en Jochem Bart Haakman als jeugdploegtrainer.
In 2013 was de doelstelling voor de Delta Lloyd Kernploeg om aansluiting te houden met de internationale wedstrijdtop. Dit heeft vorm gekregen door veel internationale wedstrijden te bezoeken, een clinic te
organiseren voor de Nederlandse topzeilers met internationale trainers en doelbewust niet alleen de
zeilers mee te laten draaien op internationaal niveau, maar ook onze trainers samen te laten werken
met gerenommeerde internationale trainers. Ook past hierin het beleid om internationale topzeilers mee te laten trainen met de Delta Lloyd Kernploeg om zo het niveau van onze nationale zeilers te verbeteren.
Van belang is het te vermelden dat het goede netwerk dat Pim Stumpel en de andere coaches vormen met hun binnen- en buitenlandse collega trainers hiertoe zeer heeft bijgedragen.
Nederlandse zeilers hebben in 2013 onder andere in Palamós, Kiel, in Workum tijdens de Dutch Youth
Regatta, en in Bodrun hun krachten kunnen meten met buitenlandse topzeilers.

EK en WK
In 2013 werden zowel het EK als het WK in de zomer gehouden. Na de voorjaarsselectie selecteerde de
OCN het WK, EK en Regatta team. Alle teams begonnen direct met een intensief trainingsprogramma
ter voorbereiding van de evenementen. Daarbij lag de nadruk onder meer op speed in specifieke condities, internationale competitie, skills en teambuilding. Ook werd er veel aandacht besteed aan starts
en het eerste kruisrak.
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EK Hongarije
Tijdens het EK in Balatonfoldvar, Hongarije waren de omstandigheden zoals verwacht : zeer weinig
wind en vlak water. Veel dagen bestonden uit wachten op een beetje wind. Er werden in totaal 9 races
gevaren door de jongens, en 10 races door de meisjes. Het Nederlandse team boekte vooral bij de meisjes mooie resultaten. In de landenranking behaalde Nederland een derde plaats.
IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP Meisjes:
1:
Mara Turin (SLO, 2e maal Europees Kampioen)
3:
Eefje Nissen
9:
Laila van der Meer
16: Manon van Dijk

IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP Jongens:
TEO Ryan Yee Kang, (SIN)
1:
10: Stijn Paardenkooper (titelverdediger)
50: Thomas Westerhof
61: Jelmer Velds
74: Brahma Behrend
111: Piet Hein Kraan
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WK, Italië
Het WK 2013 werd in Italië gezeild. Zoals altijd kwamen onze zeilers ook hier goede en minder goede
weersomstandigheden tegen, met name de windshifts waren zeer lastig.

IODA WORLDS CHAMPIONSHIP
1:
Loy Jia Yi (SIN)
9:
Olin Houtman
16:
Scipio Houtman
46:
Stijn Paardekooper
66:
Esmee van Drielen
83:
Scott Meijntjes
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Samenstelling Delta Lloyd Kernploeg 2012/2013
De nieuwe Delta Lloyd Delta Lloyd Kernploeg 2012-2013 wordt gevormd door:
Scipio Houtman, Olin Houtman, Stijn Paardenkoper, Esmee van Drielen, Scott Meijntjes, Eefje Nissen,
Jelmer Velds, Dylan Spelde, Douwe Velds, Brahma Behrend, Jelle de Haas, Piet-Hein Kraan, Gerben
Jaspers, Finn Holtrop, Annabelle Westerhof en Robin Becker.
Deelnemers aan de Jeugdploeg 2012-2013 zijn:
De Jeugdploeg bestond uit 6 zeilers geselecteerd op basis van de najaarsselectiestand
2011 en uit geboortejaar 2000 of jonger. Deze ploeg werd aangevuld met twee talentvolle zeilers
Laila van der Meer, George in der Maur, Thomas Westerhof, Manon van Dijk, Teun in der
Maur, Florine Bramervaer, Lars Postma en Ole Nissen.

Trainingstraject Delta Lloyd Kern- en jeugdploeg
Ook in 2013 vond weer de jaarlijkse fittest plaats waarin condities werden gecheckt en nader werd
ingegaan op preventie van blessures. In februari reisde een grote groep zeilers met hun ouders/begeleiders naar Palamòs in Spanje voor de KABB Trophy. De bijbehorende internationale clinic
werd niet meer gevolgd, maar in eigen beheer uitgevoerd.
Vervolgens vonden de voorjaarsselectiewedstrijden plaats, welke ter kwalificatie dienden voor de WK
en EK selectie en het nieuwe Regatta team. Een trainingsprogramma voor de gehele ploeg werd opgesteld, waardoor enerzijds de continuïteit voor de zeilers werd gewaarborgd en anderzijds al werd
getraind ter voorbereiding voor de WK en EK en Regatta team.
Het najaar stond wederom in het teken van begeleiding bij een drietal selectiewedstrijden ter kwalificatie van de kern- en jeugdploeg 2014. Waartoe de United4 in Workum, de Roompot en het OCN Selectieweekend op de Braassem selectief waren.
In 2013 namen de OCN ploegen ook weer deel aan het door het Verbond georganiseerde topzeilkamp in
Balk.
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Het landelijke wedstrijdseizoen 201 3
Easter Regatta 29 maart t/m 1 april 2013, Braassemermeer
De start van het zeilseizoen begon met de Easter Regatta op de Braassem. De vaste uitgangspunten
waren wederom: een goede wedstrijdorganisatie, goede zeilers en zeer uitdagende weersomstandigheden. Het vroor in de ochtend, en het was bitterkoud. Na iedere wedstrijd kwamen de Optimist
zeilers op de kant. Desalniettemin werden er 8 wedstrijden gezeild. Veiligheid stond bovenaan voor de
zeilers.

Optispring 13 en 14 april te Marina Port Zélande
Dit jaar was de Optispring wederom een Nederlandse selectiewedstrijd en werd er gevaren op de
Grevelingen waar wij te gast waren bij de Belgische Optimist associatie. Zij vormde de aftrap van het
selectieseizoen. De weersomstandigheden waren per fect, alhoewel het water nog heel koud
was en de zeilers verplicht met een droogpak moesten zeilen. De rescues hadden de o pdracht om iedereen die om sloeg niet langer dan 1 minuut in het water alleen te laten.

United4, 6 en 7 april te Medemblik
Deze wedstrijd werd afgelast door de United 4 in verband met de winterse omstandigheden.

United4, 27 en 28 april te Workum
Deze wedstrijd was de laatste voorjaarswedstrijd en de voorjaarsselectiestand werd bekend gemaakt.
Deze voorjaarsstand is bepalend voor de uitzending naar WK, EK en Regattateam (zie elders in dit verslag). Olin Houtman werd overall eerste gedurende het voorjaar.

Dutch Youth Regatta 17 tot en met 20 mei te Workum
Ook in 2013 was er weer sprake van een grote belangstelling voor deze wedstrijd. Er deden 436 optimist zeilers mee, zeven startgroepen. Er werd niet meer met een aparte Benjamin baan gewerkt. Wel
werd er in de uitslagen onderscheid gemaakt, de beste Nederlandse zeiler van 12 jaar of jonger was
Eliott Savelon, hij eindigde op de 17e plaats bij de Benjamins. Uitslagen overall: 1e Damian Suri (SUI), 2e
Scipio Houtman (NED) en 3e Lennert Steelandt (BEL).
De Goldfleet werd gedomineerd door buitenlandse zeilers, dat iets zegt over het hoge niveau van de
deelnemende zeilers.
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Landelijke Delta Lloyd Combifinale, 15 september te Hoorn
Op 15 september werd nu al weer voor de vijfde keer de landelijke Delta Lloyd Combifinale verzeild. Dit
evenement werd wederom uitstekend georganiseerd door WSV Hoorn en de opkomst onder de optimisten zowel A, B en C zeilers was groot.
In de optimist A Ryan Haitsma landelijk kampioen van de combi A zeilers. In de combi B finale veroverde
Ties Wybinga een eerste plek en bij de C zeilers behaalde Bas Kooijman de overwinning.

United 4, 7 en 8 september te Workum
In het najaar begon de najaarsselectie met een United 4 wedstrijd in Workum;
1steLennert Steelandt (BEL) 2de Laila van der Meer (NED) en 3de Stijn Paardekooper (NED).

United 4, 28 en 29 september, de Roompot
De United 4 Roompot telde dit jaar niet mee in het overal selectieklassement. Als vervanging werd gezorgd voor een extra OCN selectiewedstrijd in Port Zelande op de Grevelingen. 1ste dit evenement
werd Olin Houtman, 2e werd Lennert Steelandt (BEL) en 3e Stijn Paardekooper .
In 2013 kenden de United4 wedstrijden weer enorme deelnemersaantallen maar waren de wachtlijsten
niet meer aanwezig door het verhogen van het aantal deelnemers naar 210 zeilers. De United 4 bleef
voorzien in kwalitatief goede wedstrijden waarbij internationale jonge zeilers elkaar op het water
ontmoeten. Op deze manier legt United4 de grondslag voor het wedstrijdzeilen in Nederland voor de
toekomst. Het OCN bestuur is namens de zeilers dankbaar voor alle inspanningen van de organisatie.

Delta Lloyd AB Selectie, 5 en 6 oktober 2013
In 2013 waren de weersomstandigheden tijdens het selectie weekend minder. De wind liet het
afweten, waardoor de tweede dag niet gezeild is. Er zijn slechts 3 wedstrijden in vrij licht weer gezeild.
Uitslagen, 1e werd Lennert Steelandt (BEL), 2e Pim Schep (NED) en 3e Teun In der Maur (NED).
Aan het einde van het weekend kon de voorlopige Delta Lloyd Kernploeg bekend gemaakt worden.
De Jeugdploeg werd in de dagen daarna definitief gemaakt. Zie blz. 15 voor de teamsamenstelling.
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Optiparts NK Teamzeilen, 16 t/m 18 augustus 2013
I n 2 0 1 3 wer d h e t NK team zei le n georganiseerd waar het winnende team de officiële titel Nederlands Kampioen mee naar huis nam. De blauwe wimpel werd hier gekaapt door het Nederlandse
EK team. Met als tweede het Nederlandse WK team en als derde het Team Random van de
Vrijbuiter. Voorafgaand aan het NK teamzeilen was een clinic georganiseerd om het teamzeilen goed te
begrijpen. Clinic en evenement waren zeer goed bezocht, in 2014 hopen we nog op een uitbreiding van
deelnemers.

BMW Opti Team Cup, 26 tot en met 29 oktober te Berlijn
Na afloop van het teamzeiltoernooi in Haarlem is het EK team uitgenodigd om naar de BMW Opti
Team Cup in Berlijn te gaan. Dit team, bestaande uit Laila van der Meer, Olin Houtman, Piet Hein
Kraan, Manon van Dijk en Teun in der Maur.

De Nederlanders werden uiteindelijk 4e .
Boterletter wedstrijden, 1 en 2 december te Rotterdam
De Boterletter op Kralingen – de laatste wedstrijd van het jaar - was op zaterdag 1 en zondag 2 december weer goed bezet. Deze traditionele afsluiter werd weer goed bezocht door jong en oud. De
uitslagen voor de Optimisten waren als volgt; 1e plaats Stijn Paardekooper, 2e plaats Teun In der
Maur, en een 3e plek voor Jelmer Velds.

Jaarverslag 2013 Optimist Club Nederland

Pagina 13

10. Samenwerking met Watersportverbond
De goede samenwerking tussen OCN en het Watersportverbond kreeg in 2013 haar vervolg. Ook dit jaar
was het een genoegen om met het Watersportverbond samen deel uit te maken van het geheel dat de
Nederlandse wedstrijdsport vormt. In 2013 kon OCN weer rekenen op een subsidie en ondersteuning
van het verbond. Daarnaast werd weer deelgenomen aan het topzeilkamp in Balk.

11. Samenwerking met de regio's
De regionale combiwedstrijden vormen het platform waar de jonge verenigingszeilers hun eerste
stapjes zetten in de wedstrijdzeilsport. In eerste instantie op het vertrouwde vaarwater van hun
thuisclub en wanneer het ambitieniveau stijgt door op regionaal niveau de competitie aan te gaan met
andere jeugdzeilers. Ook in 2013 bleek dit een goede formule waar grote aantallen jeugdzeilers aan de
start komen. Amsterdam blijft de grootste combiregio met de meeste zeilers. Duidelijk is dat de
kinderen die nog geen selectiewedstrijden zeilen, met enorm veel plezier en veel fanatisme deze
wedstrijden beoefenen. Het combizeilen, vormt een onmisbaar voorportaal van het landelijk
selectiecircuit en vormt het begin van iedere wedstrijdzeilcarrière in de optimist. Totaal hebben in 2013
weer meer Optimistzeilers meegedaan aan het combizeilen dan in 2012.
Dit jaar heeft de OCN tijdens de Easter en de OCN AB Selectie het landelijk regio-overleg georganiseerd
voor overleg met en afstemming tussen de regio’s. Iedere regio heeft zo zijn eigen uitdagingen: veel
instroom, weinig instroom, weinig doorstroom van C naar B en B naar A, veel niveauverschil binnen de
C, opvolgingsperikelen, populariteitsverschillen tussen de zeillocaties, etc.

In samenwerking met voormalig OCN-trainer Han Beverwijk is wederom een OCN-doordeweek-clinic
georganiseerd. Met Han in de uitvoerende rol, de OCN in de faciliterende rol en goede omstandigheden
hebben de zeilertjes veel geleerd en plezier gehad; een succes dus.
In 2013 is voor de zesde keer de Delta Lloyd combi finale georganiseerd door WSV Hoorn, in
samenwerking met de OCN. Het was wederom een groot succes met mooi weer, en grote aantallen. Een prachtig evenement , georganiseerd door een professioneel team o.l.v. Ivonne Kirschbaum, dat
we koesteren en ondersteunen.
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12. Tenslotte de nieuwe samenstelling Delta Lloyd Kernploeg
en Jeugdploeg:
Delta Lloyd Kernploeg 2013-2014
Olin Houtman,Stijn Paardekooper, Laila van der Meer, Scott Meijntjes, Piet-Hein Kraan, Jelmer Velds
Thomas Westerhof, Douwe Velds, Finn Holtrop, Manon van Dijk, Annabelle Westerhof, Teun in der
Maur, Juan Camacho Soares, Pim Jager, Ryan Haitsma en Jelle Lourens

Jeugdploeg 2013-2014:
Eliott Savelon,,Bjarne Bouwer, Pim Schep, Zeger den Boestert, Marleen Kraan, Alba Camacho Soares,
Floris Castelein en Daan Costermans
Deze nieuwe topploegen gingen in de herfstvakantie naar Balk waar zij samen met de gehele Nederlandse jeugd top het toptrainingskamp van het Watersportverbond konden meemaken en waar zij
gezamenlijk konden trainen en zich konden richten op kennismaken met elkaar en met de trainers.

13. Slotwoord
Het bestuur heeft ook in 2013 in haar beleid gefocust op continuïteit en ontwikkeling van de zeilers.
Behalve bestendig beleid is het succes van de vereniging natuurlijk in belangrijke mate afhankelijk van
de zeilers, de vele vrijwilligers, de betrokkenheid van ouders en de ondersteuning door sponsors.
Dank gaat dan ook uit naar hen, en wij spreken in vertrouwen de verwachting uit dat zij in 2014 weer
zullen bijdragen aan het gezamenlijke succes van de Optimist klasse en de vereniging.
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