Verslag najaarsvergadering OCN, op 10 november 2009 te
Roelofarendsveen.
Aanwezig: ongeveer 28 leden, belangstellenden en de bestuursleden Peter Peet
(voorzitter, commissaris trainingen en wedstrijden), Jan Boers (penningmeester),
Dick Everwijn (commissaris Regio), Huub Lambriex (commissaris Jeugd- en
Kernploeg), Erica Schutte (webmaster), Judith Spruijt (secretaris), Paul
Vrijenhoek, Idelette van Beurden ( te benoemen bestuurslid) en Sjoerd
Latenstein.
Aantal stemgerechtigden, 19 personen
1. Opening
De Voorzitter heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering rond
20.00 uur.
2. Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering van de families Steller, Goedhart, Leijen, Ribbink,
Blomsma, Sonnema, Van de Veer, Van Tol, De Haas en Broekhuizen. De
voorzitter is verheugd om – naast de groep van trouwe aanwezigen - ook nieuwe
ouders te mogen verwelkomen. Uw allen aanwezigheid en op- en aanmerkingen
worden ten zeerste gewaardeerd door het bestuur.
4. Verslag voorjaarsvergadering
Het verslag van de voorjaarsvergadering d.d. 27.06.09 wordt goedgekeurd.
5. Ingekomen voorstellen van de leden en trainers
Door de heer Mark Schuurman is een voorstel ingediend om de Optispring als
selectiewedstrijd aan te wijzen in plaats van de OCN selectiewedstrijd in Workum
op 1 en 2 mei.
Er zijn diverse voorstellen rondom de selectieprocedure voor het EK-WK. Besloten
wordt om deze onder punt 8 en 11 te behandelen.

6. Evaluatie Europees Kampioenschap 2009
De Nederlandse afvaardiging voor het EK naar Piran in Slovenië werd dit jaar
begeleid door de heer Han Beverwijk.
Hij brengt verslag uit aan de vergadering; het EK wijkt duidelijk af van een WK
doordat er minder zeilers deelnemen en doordat er wordt gevaren in een
meisjesveld en een jongensveld.
Bij de voorbereiding op het EK lag het zwaartepunt op teambuilding. De
voorbereiding vormt een uitdaging voor de trainer omdat er gedurende slechts
een korte periode kan worden getraind, terwijl dit vaak ook samenvalt met
drukke schoolactiviteiten. Ook had het team dit jaar te kampen met blessures.
De voorbereiding en teambuilding van het team zoals deze werd ingestoken
bracht met zich mee dat iedereen “vrij van geest” aan de wedstrijden kon
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beginnen.
Han benadrukt dat de voorbereiding ook succesvol was doordat hij, met de door
Renault beschikbaar gestelde bus, vooruit kon reizen naar Piran zodat al het
materiaal op tijd en compleet op locatie was. De voorbereiding van de kant van
de organisatie liep nog wat achter op het schema van de Nederlanders. Het resort
waar men zou verblijven was op dat moment nog gesloten.
Het team heeft op locatie kunnen trainen in zeer lichte weersomstandigheden
waarbij gekozen werd voor een nadruk op techniek.
Een EK team wordt mogelijk enigszins gehinderd door een individuele
prestatiedrang waardoor spanningen kunnen ontstaan. Echter, door in de
voorbereiding bewust te kiezen om teambuilding voorop te stellen, was er sprake
van een succesvol verloop van het evenement voor wat dat betreft. Ook is er
voor gekozen om rust in de groep te brengen en ruimte in te bouwen voor
ontspanning.
Han Beverwijk concludeert dat de zeilers goed hebben samengewerkt en dat zij
met elkaar een goede harmonieuze periode hebben doorgebracht.
De feitelijke organisatie van het EK werd door hem als goed ervaren. Er waren
wel wat aandachtspunten zoals krabbende ankers en fouten van het
wedstrijdcomité.
Door andere teams werd nog regelmatig naar voren gebracht dat het door
Nederland in Workum georganiseerde evenement erg goed georganiseerd was.
Hij is tevreden over de resultaten van het team en benadrukt de duidelijke
dagstructuur tijdens de wedstrijden en het feit dat de zeilers de locale
weerssituatie goed konden doorgronden.
Resultaten Meisjes: Daphne van der Vaart werd gehinderd door een blessure en
werd 34e, Anne-Christianne Kentgens werd 22e en Floor Vrijenhoek eindigde als
29e.
Resultaten Jongens: Rick Spelde werd 43e, Benjamin Wempe werd 26e, Gabriel
Wempe werd 19e en Wouter Sonnema eindigde als 6e.
Han Beverwijk sluit af door de kernwaarden van het team nogmaals te noemen:
team, dagstructuur, rust, groei in toernooi, plezier, ervaring en prestaties. Hij
bedankt als laatste alle ouders en hulptroepen, Renault en de andere sponsors.
7. Evaluatie Wereld Kampioenschap 2009
De Nederlandse afvaardiging voor het WK naar Niteroi in Brazilië werd dit jaar
begeleid door de heer Pim Stumpel.
De WK ploeg bestond uit de volgende zeilers: Pieter Goedhart, Lars van
Stekelenborg, Niels Broekhuizen, Sven Kisters en Dana van der Molen.
Kenmerkend voor dit kampioenschap waren de lange periode van aanwezigheid in
Niteroi en het feit dat er gezeild werd in een kleine baai waar de wind veel shiftte.
Dit maakte dat de condities als lastig werden ervaren.
De trainingen op locatie in Niteroi waren goed, het team heeft goed
samengewerkt. Het was erg lastig voor het team om vast te stellen dat de
uitslagen van de wedstrijden zeer wisselend waren. Dit had onder andere te
maken met de zeer lichte wind omstandigheden. De weinige dagen dat er wind
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was, was dit tijdens een rustdag.
De uitslagen: Dana werd 162e, Sven werd 155e, Niels werd 85e, Lars werd 77e en
Pieter eindigde als 25e. Pim concludeert dat hij al met al tevreden was met de
resultaten. Dit mede gezien in het licht van de omstandigheden.
Een analyse van de overall resultaten laat zien dat bij de top 25 slechts 6
Europeanen waren. Blijkbaar is het zo dat de trainingstechnieken van met name
de Aziaten meer succes bieden onder dit soort lichtweer omstandigheden.
Ten aanzien van de locatie en de organisatie gaat nadrukkelijk dank uit naar de
begeleiders de heer Hans van Stekelenborg en mevrouw Judith Spruijt. De
geboekte accommodatie bestond uit containers die niet tegen regenwater bestand
bleken. Dankzij de voortdurende inspanningen van de begeleiders kon het team
onder andere verhuizen naar een nabij gelegen legerbasis.
8. Goedkeuring selectiedata en locaties
Huub Lambriex geeft een toelichting op het door het bestuur gedane voorstel om
de voorjaarsselectiewedstrijden te houden op 10-11 april 2010 in Medemblik
(United4 wedstrijd), op 24-25 april 2010 in Workum (United4 wedstrijd) en 1-2
mei in Workum (OCN selectieweekeinde).
Er is een ingekomen voorstel van de heer Mark Schuurman om op 17 en 18 april
de Optispring(Belgisch selectie-evenement) aan te wijzen als selectieweekeinde in
plaats van het OCN selectieweekeinde op 1-2 mei. Argumenten die worden
aangedragen zijn:
●
●
●

Het voorgestelde programma kent een te lange selectieprocedure die
daardoor te zwaar wordt.
De voorbereidingstijd naar EK en WK zijn langer in het voorstel van Mark
Schuurman.
In het weekeinde van 1-2 mei is dan ruimte om naar de internationale
wedstrijd te gaan in Le Havre of om op vakantie te gaan.

Van de zijde van OCN wordt door Huub Lambriex gemotiveerd waarom ondanks
al deze argumenten toch is voorgesteld om zelf een selectieweekeinde te
organiseren in plaats van Optispring als selectie-evenement. De ervaringen met
de kwaliteit van de Optispring wedstrijden is wisselend. Er waren hele goede en
hele slechte edities als het gaat om de kwaliteit van de wedstrijden. De OCN
ervaart de kwaliteit van de wedstrijden zoals deze in Workum worden
georganiseerd als constant.
De verhuizing van Optispring naar de Grevelingen brengt extra onzekerheid met
zich mee als het gaat om de kwaliteit van het evenement.
Er volgt een discussie tussen de leden over de voor en nadelen waarbij de
kwaliteit van de wedstrijdorganisatie de boventoon voert. Na overleg wordt
uiteindelijk besloten om de Optispring niet selectief te laten zijn en door OCN een
eigen selectiewedstrijd te laten organiseren.
9. Bestuursmutaties
Erika Schutte treedt af als webmaster en Judith Spruijt legt haar functie van
secretaris neer. Zij worden door de zitttende voorzitter uitvoerig bedankt voor
hun intensieve werkzaamheden de afgelopen jaren.
Peter Peet draagt Idelette van Beurden voor als nieuwe webmaster en
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functionaris externe communicatie, Sjoerd Latenstein van Voorst wordt
voorgedragen als nieuwe secretaris en Paul Vrijenhoek als nieuwe voorzitter.
De ledenvergadering accepteert de voordrachten.
Als laatste treedt Peter Peet af waarna door Dick Everwijn een dankrede wordt
uitgesproken voor de inzet van de scheidende bestuursleden.
PAUZE
10. Continuatie voor 2010 inzake subsidie bij deelname aan buitenlandse
wedstrijden onder begeleiding van een OCN trainer
Er is een verzoek gekomen om de subsidieregeling te verruimen. In de huidige
regeling is er uitsluitend subsidie voor deelname aan buitenlandse wedstrijden
wanneer er een OCN trainer meegaat. In het voorstel is het ook mogelijk om
onder begeleiding van een niet OCN trainer subsidie te genieten. Door Jan Boers
wordt gemotiveerd waarom er niet wordt afgeweken van de huidige regeling. De
regeling kent met name een financieel karakter. Door deze uit te breiden wordt
het financieel gezien onbeheersbaar en onvoorspelbaar. Hij zegt toe te kijken
naar de mogelijkheid om criteria zodanig te formuleren dat er een uitbreiding
mogelijk is zonder bovengenoemd nadeel te laten overheersen.
11. Goedkeuring voor eenmalige wijzigingselectieproces met betrekking
tot selectie WK en EK 2010
In 2010 vindt het EK Optimist van 2 tot 10 juli plaats in Polen en het WK van 28
december tot 8 januari 2011 in Maleisië.
Het bestuur en een aantal leden voorzien dat sommige zeilers die zich al in het
voorjaar van 2010 selecteren voor het WK moeite zouden kunnen hebben om de
lange periode tot het WK te overbruggen. De oudere optimistzeilers bereiden zich
normaal gesproken voor op de overstap naar de vervolgklasse en zouden zich nu
moeten richten op het WK wat pas in december 2010 wordt gehouden. Om die
reden heeft het bestuur een voorstel ingediend waarbij de eerst geselecteerden
de mogelijkheid hebben om onder voorwaarden aan het EK deel te nemen.
Onder de leden ontstaat nu een discussie over de voorwaarden waaronder dit dan
verwezenlijkt zou kunnen worden. Uiteindelijk blijken aan het voorstel wat is
neergelegd door het bestuur nadelen te kleven in de ogen van de vergadering.
Besloten wordt om het voorstel niet aan te nemen en een inventarisatie op schrift
te doen. Afgesproken wordt dat de leden hun schriftelijke voorstellen bij de
secretaris in zullen dienen. In de volgende vergadering in het voorjaar moet dan
een besluit vallen over een eventuele aanpassing van de selectieprocedure.
12. Activiteiten 2010
Paul Vrijenhoek geeft als nieuwe voorzitter een presentatie over de activiteiten
van OCN in 2010.
13. Rondvraag
De heer Geert Engberts stelt een vraag over de visie van OCN. Hij stelt dat het
aantal deelnemers aan wedstrijden afneemt en stelt voor dat OCN meer doet aan
de ontwikkeling van de basis ofwel de breedtesport. Dick Everwijn geeft aan dat
de combikweekvijver een belangrijk middel is geworden en constateert dat het
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pad van Combiwedstrijd naar selectiewedstrijd wellicht eens goed gedefinieerd
moet worden. Paul Vrijenhoek stelt voor dat de leden naar aanleiding van
bovenstaande ideeën in zullen sturen om de geconstateerde tendens te keren. De
heer Hans van Stekelenborg bestrijdt overigens dat de aantallen selectiezeilers
teruglopen.
De heer Meijer vraagt het bestuur waarom de One Design roertjes nog steeds
niet universeel in gebruik zijn. Paul Vrijenhoek legt uit dat dit een nadrukkelijke
wens is van OCN maar dat we vanuit IODA gehouden zijn aan de bestaande
regelgeving waarin de overgangsbepalingen nog steeds van toepassing zijn. Peter
Peet ligt toe dat IODA wat dit betreft tweeslachtig is; bij het EK en WK zijn de
One Design roertjes wel verplicht.
De heer Robert van Notten geeft aan dat het watersportverbond dit alles kan
overrulen. Hij biedt aan dit op zich te nemen. De heer Hans van Stekelenborg
geeft aan dat dit zou kunnen gelden voor onze selectiewedstrijden maar dat dit
onvermijdelijk gevolgen zou hebben voor deelnemersaantallen tijdens de DYR. De
heer Robert van Notten geeft aan dat dergelijke wijzigingen altijd op bezwaren
stuit en geeft als voorbeeld de invoering van een Benjaminveld tijdens de DYR.
Uiteindelijk heeft dit juist waardering gekregen.
De heer Robert van Notten geeft aan dat de Laserklasse ook breedtesportbeleid
wil introduceren. Hij roept om hierin samen te werken met OCN.
Sluiting
Onder dankzegging aan allen voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de discussie
sluit de voorzitter de vergadering om 22:45 uur en nodigt een ieder uit voor een
drankje aan de bar.
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