Jaarverslag 2011 Optimist Club Nederland

Bestuur
Het bestuur had in 2011 de volgende samenstelling:
Paul Vrijenhoek
Jan Boers
Huub Lambriex
Sjoerd Latenstein van Voorst
Idelette van Beurden
Hans Meijer
Andrea Duyvestijn
Marc van Dongen
Sipke Schuurmans
Erik Hoek

voorzitter
penningmeester tot 9-3
commissaris topsport en talentontwikkeling tot 9-11
secretaris
commissaris website en externe communicatie tot
9-11
commissaris wedstrijden
commissaris organisatie evenementen en sponsoring
tot 9-11
commissaris website en externe communicatie met
ingang van 9-11
penningmeester met ingang van 9-11
als penningmeester aangetreden op 9-3 en
afgetreden in verband met emigratie op 9-11

Bestuur en vereniging
In 2011 werd het OCN bestuur versterkt met twee nieuwe commissarissen; de heer Marc
van Dongen als commissaris website en externe communicatie en de heer Sipke
Schuurmans als penningmeester. Hiermee kwam het aantal bestuursleden na mutaties
op een oneven aantal van 5 waarmee nipt werd voldaan aan de statutaire vereiste een
oneven aantal van minstens 5 bestuursleden door de algemene ledenvergadering te laten
benoemen. Het bestuur spreekt in dit verslag nogmaals haar dank uit aan de afgetreden
bestuursleden. Zij hebben een enorme inzet getoond voor de vereniging. Eind 2011
bestonden binnen het bestuur vacatures voor de functie commissaris breedtesport en
voor commissaris topsport en talentontwikkeling. Inmiddels is sinds het voorjaar van
2010 de vacature van bestuurslid breedtesport niet vervuld en wordt deze functie door
de heer Paul Vrijenhoek waargenomen. Hoewel het waarborgen van continuïteit een rode
draad vormt in het beleid van het bestuur, blijkt duidelijk dat dit voortdurend aandacht
vraagt. Dit teneinde het vereiste aantal bestuursleden op peil te houden en alle functies
te vervullen.
Gedurende 2011 werden behalve het waarborgen van continuïteit nog steeds de
volgende doelstellingen nagestreeft;




Het aantal wedstrijdzeilende Optimisten vasthouden en vergroten;
Aansluiting houden met de Wereld- en Europese top;
Wedstrijdzeilers ondersteunen, zodat zij het maximale uit hun Optimist periode
kunnen halen.
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Daarnaast handelt zij vanuit de volgende missie en visie welke gelden als leidraad;
Missie
Het Optimist wedstrijdzeilen steeds verder ontwikkelen voor elk niveau door plezier,
trainen en winnen. Hierdoor de basis geven aan toekomstig wedstrijdzeilend Nederland
en mee blijven meedoen met de top van de wereld.
Visie
Het Optimist wedstrijdzeilen biedt een leuke en leerzame omgeving voor de kinderen van
8 tot en met 15 jaar, waarin deze zich in de brede zin kunnen ontwikkelen.
Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar om te vergaderen en had regelmatig overleg
met andere klasse organisaties, het verbond, de OCN trainers en sponsoren. Tweemaal
per jaar werd een overleg georganiseerd met de regiocommissarissen.
Daarnaast is het voor het bestuur van groot belang om voortdurend te overleggen met
haar leden en ouders van aspirant leden; de zeilers. Wij willen dan ook die groep
bedanken voor haar waardevolle opmerkingen en commentaren, alsmede al het werk wat
door hen werd verzet om alle activiteiten mogelijk te maken. Doordat de vereniging
bestaat rondom jonge kinderen is zij met name afhankelijk van inspanningen van ouders
om succesvol te kunnen zijn.
Inkomsten en uitgaven
Voor het financieel jaar 2011 werd door het bestuur een klein negatief
exploitatieresultaat begroot. Dit werd veroorzaakt, doordat een deel van de
sponsorinkomsten dat in 2009 verloren ging nog niet is terugverworven. Doordat in de
voorgaande jaren voldoende reserve was ontstaan, en desondanks in 2010 weer een
positief resultaat werd geboekt, kon een negatief resultaat begroot worden welke werd
aangenomen door de algemene vergadering. Voornamelijk als gevolg van de
verminderde uitgaven op regiogebonden activiteiten / breedtesport werd in 2011 een
ongeveer neutraal resultaat geboekt. De uiteindelijke exploitatie valt dus iets positiever
uit dan de begroting. Het bestuur heeft zich ook als opdracht gegeven het negatief
resultaat zo beperkt mogelijk te houden, hetgeen goed is gelukt. Voor gedetailleerde
informatie verwijzen wij naar het financieel jaarverslag van de penningmeester, hetgeen
tijdens de voorjaarsvergadering mondeling zal worden besproken en toegelicht.
In 2011 is weer gebruik gemaakt van een extern administratiekantoor voor het
verzorgen van de boekingen en de ledenadministratie.
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Sponsors
Ook in 2011 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 verantwoordt in
detail de besteding van de sponsorgelden.
Zonder deze inkomsten zouden inspanningen
met betrekking tot de Jeugd- en Kernploeg,
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 haar sponsors voor de ondersteuning die zij
in 2011 weer mocht genieten.
In 2011 bleef Delta Lloyd hoofdsponsor en zijn Optiparts en Magic Marine als partners de
vereniging blijven ondersteunen. Daarnaast kent de vereniging een groot aantal suppliers
welke 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.
In 2011 heeft het bestuur actief invulling gegeven aan haar algemene
sponsorverplichtingen. 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 en het verspreiden van sponsorstickers ten behoeve van
combiwedstrijden. Daarnaast ontvingen alle nieuwe leden in 2011 een miniatuur Delta
Lloyd VOR boot of een tas en hebben wij tijdens evenementen actief de boeien van de
sponsor gebruikt.
In verband met de eerder genoemde doelstelling om de continuïteit te waarborgen is
sponsoring eens te meer een belangrijk aandachtspunt van het bestuur voor de
toekomst.
Communicatie
Website
In 2011 bleef de website www.optimist.nl het belangrijkste medium voor het algemene
contact met de leden. En vormt ook een platform waarop zij zich kan presenteren
alsmede een manier waarop zij haar sponsoruitingen kan doen. De commissaris externe
communicatie heeft zich als doel gesteld om voortdurend nieuwe items te plaatsen,
waarbij ook duidelijk werd dat de geïntegreerde facebook en twitter faciliteit in 2011
definitief haar waarde heeft bewezen. Met name thuisblijvers en geïnteresseerden bleven
soms zelfs van uur tot uur op de hoogte van de verrichtingen van optimistzeilers op reis.
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Naast de website blijft e-mail een belangrijk medium om groepen binnen de vereniging te
informeren over deelactiviteiten.
Ook werd in 2011 veel meer filmmateriaal gemaakt en geplaatst op de website.
Wedstrijdkalender
In 2011 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 welke voor OCN
leden geschikt kunnen zijn en dicteert derhalve in veel zeilende gezinnen de agenda voor
wat betreft het zeilseizoen.
Materiaal
Behalve de voor training en begeleiding onmisbare rubberboten heeft de vereniging
inmiddels ook veel materiaal zoals boeien,
ankers en lijnen in beheer. Eind 2010 al werd
besloten om een materiaaltrailer aan te
schaffen teneinde deze zaken centraal op te
kunnen slaan en makkelijk te kunnen
vervoeren naar evenementen. In 2011 lag veel
nadruk op het behoud en goed beheer van alle
materialen. Beveiliging van boten en trailers
met goede sloten maakt hier onderdeel van
uit. Daarnaast blijkt dat het belangrijk blijft om
met aandacht met alle spullen om te gaan
teneinde deze in goede staat en compleet te
houden.
Topzeilen / Kernploeg / Jeugdploeg
In 2011 ging een aanmerkelijk deel van de middelen, financiën en trainingsactiviteiten
van de vereniging naar de Jeugd- en Kernploeg.
De basis voor het topzeilbeleid werd in 2007 gelegd in het Masterplan. Het beleid
evalueerde echter verder onder verantwoordelijkheid van Huub Lambriex, en wordt nu
breed gedragen en uitgedragen door de kernploegcoach 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 2011 werden de teams voornamelijk begeleid door de vaste coaches Pim Stumpel en
Michaël Pirenne als kernploegtrainers en Bart Verschoor als jeugdploegtrainer. Daarnaast
maakte de inzet van aansprekende gasttrainers dat zeilers voortdurend uitdaging en
motivatie konden blijven vinden in hun intensieve trainingsprogramma.
In 2011 bestond de doelstelling voor de 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
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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 Kernploeg om zo het niveau van onze nationale zeilers te
verbeteren. Van belang is het te vermelden dat het goede netwerk wat Pim Stumpel en
de andere coaches vormen met hun binnen- en buitenlandse collega trainers hiertoe zeer
heeft bijgedragen.
Nederlandse zeilers hebben in 2011 onder andere in Palamos, Kiel, de Dutch Youth
Regatta, en Palma hun krachten kunnen meten met buitenlandse topzeilers.
Ook in 2011 werd het WK niet tijdens de zomervakantie gehouden, maar tijdens de
kerstperiode aan het einde van het jaar. Dit bracht met zich mee dat na de
voorjaarsselectie, toen de EK en WK teams waren geselecteerd, het EK team en WK team
in eerste instantie samen trainden tot het EK, en daarna in afgeslankte vorm het EK team
met de WK ploeg kon trainen. Nadat de nieuwe Jeugd- Kernploeg in oktober bekend
werd, werd de nadruk voor het WK team steeds meer gericht op teamvorming en
onderlinge samenwerking. Het WK team heeft in haar samenstelling als groep van vijf
zeilers, haar coach en haar teamcaptain, een intensief programma gevolgd, waarbij
internationale wedstrijden en buitenlandse clinics werden gevaren zonder andere Jeugdof Kernploeg zeilers, waarbij regelmatig samenwerking werd gezocht met buitenlandse
WK zeilers.
Het EK in Tavira (POR) werd onder prachtige, maar uitdagende omstandigheden gezeild.
De Nederlandse zeilers hebben daar een goed resultaat neergezet. Doordat een aantal
landen hadden besloten om niet deel te nemen aan het WK in Nieuw Zeeland troffen
onze zeilers in Tavira ook een aantal eerste landenteams tegenover zich.

IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP TAVIRA
Meisjes:
1:
Francesca Bergamo (ITA)
28:
Sterre Vrijenhoek
50:
Esmeé van Drielen
80:
Véronique de By
Jongens
1:
Luis Cabrera (ESP)
19:
Scipio Houtman
45:
Lars Duyvestijn
71:
Shivam Ramdas
117: Jelle de Boer

Het WK 2011 werd in Nieuw Zeeland gezeild. Een verre reis naar een prachtig land met
geweldige zeilomstandigheden onder een zomerse zon. Natuurlijk kan geen enkele
locatie dergelijke verwachtingen geheel waarmaken. Zoals altijd kwamen onze zeilers
ook hier goede en minder goede omstandigheden tegen.
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Met de 2e plaats voor Bart Lambriex, een achtste plaats in het Landenklassement,
daarmee beste Europese land, en een 5e plaats bij het teamzeilen, heeft het Nederlandse
team een topprestatie neergezet!
Resultaten
IODA WORLDS CHAMPIONSHIP NAPIER
1:
Kimberly Lim (SIN)
2:
26:
67:
117:
149:

Bart Lambriex
Philip Meijer
Joris Latenstein van Voorst
Demi van der Meer
Xander van Beurden

Samenstelling Kernploeg 2011
De Kernploeg 2011 bestond uit 16 zeilers geselecteerd op basis van de selectiestand over
2010.
De navolgende kinderen maakten uiteindelijk deel uit van deze ploeg:
Bart Lambriex, Xander van Beurden, Philip Meijer, Rick Kampschreur, Lars Duyvestijn,
Demi vd Meer, Sterre Vrijenhoek, Shivam Ramdas, Joris Latenstein, Veronique de By,
Jeroen Dubbeld, Scipio Houtman, Cas van Dongen, Gerben Jaspers, Jelle de Haas, Jelle
de Boer.
Samenstelling Jeugdploeg 2011
De Jeugdploeg bestond uit 6 zeilers geselecteerd op basis van de najaars-selectiestand
2010 en uit geboortejaar 1998 of jonger. Deze ploeg werd aangevuld met twee
talentvolle zeilers.
Finn Holtrop, Stijn Paardekooper, Naut Kaptijn, Casper Hoek, Cornelia Everwijn, Titouan
Savelon, Dylan Spelde, Esmee Van Drielen maakten deel uit van deze ploeg.
Trainingstraject kern- en jeugdploeg
Ook in 2011 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 ploeg. Een trainingsprogramma voor de gehele ploeg werd opgesteld,
waardoor enerzijds de continuïteit voor de zeilers werd gewaarborgd en anderzijds ter
voorbereiding voor de WK en EK.
Het najaar stond wederom in het teken van begeleiding bij een drietal
selectiewedstrijden ter kwalificatie van de kern- en jeugdploeg 2012. Waartoe een
tweetal United4 wedstrijden en een OCN Selectieweekend selectief waren.
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In 2011 namen de OCN ploegen ook weer deel aan het door het Verbond georganiseerde
topzeilkamp in Balk.
Het landelijke wedstrijdseizoen 2011
Optispring 9 en 10 april te Port Zeelande
Dit jaar was de Optispring wel weer een Nederlandse selectiewedstrijd en werd er
gevaren op de Grevelingen terwijl wij te gast waren bij de Belgische Optimist associatie.
Zij vormde de aftrap van het selectieseizoen. De uitslagen waren als volgt: 1 ste Bart
Lambriex, 2de Miel Verstraete BEL en 3de Victor Migraine FRA.
United4, 16 en 17 april te Medemblik
Het tweede landelijke optimist selectieweekend was 16 en 17 april tijdens de United4
wedstrijd, georganiseerd te Medemblik. De prijzen werden als volgt verdeeld: 1 ste Bart
Lambriex, 2de Miel Verstraete en 3de Philip Meijer.
Easter Regatta
Daarna werd vervolgd met de Easter regatta op de Braassem. Pasen viel in 2011 op 24
en 25 april en dit was het warmste paasweekeinde sinds 1949. Met temperaturen boven
de 25 graden in de aprilmaand kon sowieso gesproken worden van een succesvol
weekeinde. De vaste uitgangspunten; een goede wedstrijdorganisatie, goede zeilers en
uitdagende
weersomstandigheden
moesten
worden
bijgesteld.
Uitdagende
weersomstandigheden werden zomerse omstandigheden. Er kwamen uiteindelijk 225
zeilers uit 11 landen aan de start. De slotstand: 1ste Bart Lambriex, 2de Scipio Houtman
en 3de Stijn Paardekooper.
United4, 30 april en 1 mei te Workum
De tweede United 4 wedstrijd in Workum kende de volgende slotstand: 1ste Maité Carlier,
2de Xander van Beurden en 3de Daan Vandormael.
Deze wedstrijd was tevens de laatste
voorjaarswedstrijd.
De
totale
voorjaarsstand is dan ook bepalend voor
de uitzending naar WK en EK (zie elders
in dit verslag). Bart Lambriex werd
overall eerste gedurende het voorjaar en
ontving de voorjaarsbokaal.
Ook werd gedurende het weekend
afscheid genomen van de landelijke
optimist zeilers die deze klasse gingen
verlaten. Zij kregen dit jaar een
miniatuur optimist met hun eigen
nummer en naam in het zeil.

Dutch Youth Regatta 2 tot en met 5 juni te Workum
In 2010 bestond voor het eerst een terugloop in deelnemers en werd het maximum
aantal inschrijvingen niet bereikt. In 2011 echter werden voor wat betreft de optimist de
maximale aantallen weer makkelijk gehaald.
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De Goldfleet werd gedomineerd door buitenlandse zeilers, wat iets zegt over het hoge
niveau van de deelnemende zeilers. 1ste Kimberly LiM SIN 2de Yokoyama Yukie SIN en 3de
Bart Lambriex.
United4, 10 en 11 september te Workum
In het najaar gingen we weer verder met een United 4 wedstrijd in Workum; 1ste Bart
Lambriex 2de Richard Schuurmans en 3de Scipio Houtman.
Landelijke combifinale te Hoorn
Op 18 september 2011 werd nu voor de
vierde 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 werd Eric-Jan Westerhof
landelijke kampioen van de combi A
zeilers, tweede werd Guido Buwalda en op
een derde plek eindigde Vasco Akkerman.
In de combi B finale veroverde Thomas
Westerhof een eerste plek, gevolgd door Annabelle Westerhof en daarna Sven Buikema.
Bij de C zeilers behaalde Svea Karsenbarg de overwinning, werd Ties Jelles tweede en
Sten Lunstroo derde.
United4, 24 en 25 september te Roompot
Ook in 2011 liet de Roompot ons niet in de steek als het
gaat om haar slechte reputatie wat betreft de
weersomstandigheden. De wedstrijden moesten worden
gevaren bij nagenoeg geen wind of werden uitgesteld.
Niemand is ontgaan hoe moeilijk de omstandigheden
voor het wedstrijdcomité waren. 1ste werd Stijn
Paardekooper, 2e werd Scipio Houtman en 3e Miel
Verstraete.
In 2011 kenden de United4 wedstrijden weer enorme deelnemersaantallen en werd voor
de Optimist weer met wachtlijsten gewerkt.
United4 bleef echter 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. Speciale dank gaat uit naar
Max Blom die dit jaar afscheid nam als voorzitter van het Unit4 bestuur. Hij laat een
gezonde organisatie achter die op eigen benen kan staan en waar een hele generatie
jonge wedstrijdzeilers jarenlang plezier van heeft gehad en zal hebben.

Delta Lloyd najaars selectiewedstrijd
De laatste selectiewedstrijd van het najaar werd op 1 en 2 oktober 2011 gezeild op de
Braassem. Ook voor de B-zeilers bestond de mogelijkheid deel te nemen zonder hun B-
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status te verliezen. We troffen een weekend met perfect najaarsweer met echter geen
wind.
Aan het einde van het weekend kon, dit keer zonder ingewikkelde rekensessie, de
voorlopige Kern- ploeg bekend gemaakt worden. De jeugdploeg werd in de dagen daarna
uitgenodigd.
Teamzeilen
In 2011 werd een speciaal teamzeil weekeinde
georganiseerd waar het winnende team de officiële
titel Nederlands Kampioen mee naar huis nam. De
blauwe wimpel werd hier gekaapt door het
Nederlandse WK team. Met als tweede en derde
het Belgische WK team en het Famed team.

In 2011 is het WK team naar de Teamzeilwedstrijden gegaan in Berlijn. In 2011 werd
niet geselecteerd voorafgaand aan dit toernooi maar werd het WK team hierheen
gestuurd in het kader van hun WK voorbereiding op het teamzeilen. Hoewel het WK team
in Berlijn nog moeite had om zich staande te houden tussen de geroutineerde teams
bleek het tijdens het WK zeker zinvol geweest te zijn gezien haar 5e plaats in Napier.
Boterletter wedstrijden
De Boterletter op Kralingen – de laatste wedstrijd van het jaar - was op zaterdag 3 en
zondag 4 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 Scipio
Houtman, 2e plaats Dylan Spelde en een 3e plek voor Eefje Nissen.
Samenwerking met Watersportverbond
De goede samenwerking tussen OCN en het Watersportverbond kreeg in 2011 haar
vervolg. Ook dit jaar was het een genoegen om met het Watersportverbond samen deel
uit te maken van het geheel wat de Nederlandse wedstrijdsport vormt. In 2011 kon OCN
weer rekenen op een subsidie en ondersteuning van het verbond. Daarnaast werd weer
deelgenomen aan het topzeilkamp in Balk.
De Nederlandse HSP’s evalueren qua organisatie en vorm door de jaren heen. Een en
ander is afhankelijk van de inzichten van het Watersportverbond enerzijds en de
betrokken verenigingen anderzijds. In ieder geval slagen de HSP’s er jaarlijks in om grote
aantallen jonge zeilers hun eerste schreden te laten zetten in hun vorming tot
wedstrijdzeiler. De meer ervaren zeilers kunnen in de vervolgklassen na de Optimist hun
ontwikkeling voortzetten. OCN profiteert hiervan, omdat het niveau waarop gezeild en
getraind wordt door de jongere zeilers een stuk hoger komt te liggen. Iets wat zich per
definitie vertaalt naar uiteindelijk betere resultaten alsmede meer plezier en succes
gedurende de gehele carrière van een jeugdzeiler.
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Regio’s
De regionale combiwedstrijden vormen het platform waar de jonge verenigingszeilers
hun eerste schreden 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 2011 bleek dit een
absolute succesformule waar grote aantallen jeugdzeilers aan de start komen.
Amsterdam blijkt van nature de grootste combiregio met het grootste aantal zeilers. Dit
is een natuurlijk proces en valt moeilijk te doorbreken met regels wat met regelmaat
wordt voorgesteld. Maar uit het enthousiasme, waarmee Stichting Jeugdwedstrijdzeilen
Noord haar Combiregio ondersteunt, blijkt toch weer dat door inspanning van vrijwilligers
en goede organisatie een enorm positief effect kan ontstaan op een hele regio. Duidelijk
is ieder geval 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
wedstrijdzeil carrière in de Optimist.
OCN heeft haar vacature voor bestuurslid breedtesport nog steeds niet in kunnen vullen
in 2011. Wel heeft zij ook dit jaar 2 maal het landelijk combioverleg kunnen organiseren
waar zij de landelijke regiocommissarissen aan tafel vraagt voor overleg en afstemming.
De inspanning van OCN bestaat uit het faciliteren en ondersteunen van regio’s waar
nodig, en waar mogelijk uit de harmonisatie van regels en combiprogramma’s.
Dat het idee om vanuit de combi’s een landelijke finale te organiseren een goede was,
blijkt uit het feit dat in 2011 voor de vierde keer de Delta Lloyd combi finale werd
georganiseerd. Dit in goede samenwerking met WSV Hoorn.
Het vooruitzicht op een finaleplaats maakt dat de zeilers het gehele combiprogramma
doorlopen en dus hun eigen verenigingswater verlaten.
Dit heeft uiteindelijk geholpen bij het streven de combi’s leuker en beter bezocht te doen
zijn. En vormt een opstap naar de routine om ieder weekend op ander water de krachten
te meten. In het kader ´verbreding van de top´ zijn en blijven combi´s van groot belang
voor de klasse.
In 2011 vormde de ondersteuning van hoofdsponsor Delta Lloyd een belangrijke factor in
het stimuleren van de ontwikkeling van de regionale wedstrijdsport.
Tenslotte de selectiestand najaar 2011:
Benjamins:
1.
2.
3.
4.
5.

Bart Lambriex
Philip Meijer
Scipio Houtman
Xander van Beurden
Joris Latenstein van Voorst

1.
2.
3.
4.
5.

Stijn Paardekooper
Douwe Velds
Piet-Hein Kraan
Esmée van Drielen
Finn Holtrop

Samenstelling kern- en jeugdploeg 2012
De nieuwe kernploeg 2011 - 2012 wordt gevormd door:
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Bart Lambriex Philip Meijer, Scipio Houtman, Demi van der Meer, Stijn Paardekooper,
Sterre Vrijenhoek, Shivam Ramdas, Cas van Dongen, Gerben Jaspers, Esmée van
Drielen, Veronique de By, Finn Holtrop, Jeroen Dubbeld, Douwe Velds, Vasco Akkerman,
Jelle de Haas, Richard Schuurmans.

Deelnemers aan de jeugd/talentploeg 2011-2012 zijn:
Laila van der Meer, Daan Drontmann, Olin Houtman, Scott Meijntjes, Erwin Bouma,
Jelmer Velds, George in der Maur en Ivo Polderman.
Deze nieuwe topploegen gingen in de herfstvakantie naar Balk waar zij samen met de
gehele Nederlandse jeugdtop 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.

Slotwoord
Het bestuur heeft ook in 2011 in haar beleid gefocust op continuïteit en groei.
Behalve bestendig beleid is het succes van de vereniging natuurlijk in belangrijke mate
afhankelijk van haar 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 2012 weer zullen bijdragen aan het gezamenlijke succes van de Optimist klasse en de
vereniging.
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