Verslag najaarsvergadering OCN, op 9 november 2011 te
Roelofarendsveen.
Aanwezig: 37 leden, belangstellenden en de bestuursleden Paul Vrijenhoek
(voorzitter), Huub Lambriex (commissaris talentontwikkeling), Marc van Dongen
(commissaris externe communicatie), Hans Meijer (wedstrijdcommissaris), Sjoerd
Latenstein (secretaris), Sipke Schuurmans (te benoemen bestuurslid), Andrea
Duyvestijn (commissaris evenementen en sponsoring), Idelette van Beurden
(commissaris website en externe communicatie).
1. Opening
De voorzitter heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering rond
20.00 uur.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
Geen.
4. Verslag voorjaarsvergadering
Het verslag van de voorjaarsvergadering d.d. 9 maart 2011 wordt goedgekeurd.
5. Ingekomen voorstellen van de leden en trainers




Voorstel van Patrick de By om te komen tot een richtlijn, waarbij de
minimumomstandigheden worden geformuleerd voor wat betreft de
windsnelheid gedurende de startprocedure om te kunnen kwalificeren als
selectiewedstrijd.
Voorstel van Patrick de By om het reglement zodanig aan te passen dat
aan de Jeugdploeg minimaal 2 jongens of minimaal 2 meisjes deelnemen.

Beide voorstellen worden door Hans Meijer inhoudelijk behandeld:
Voorstel 1



Hans schetst dat OCN eerder kiest voor kwalitatief goede wedstrijden, dan
voor
grote
aantallen
wedstrijden
tijdens
het
selectieseizoen.
Vanzelfsprekend liefst beiden;
Niet alleen de windsnelheid is een factor van betekenis, ook de
windrichting en bijbehorende oscillatie zijn van belang;
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Als we minimum windvoorwaarden zouden beschrijven, dan vormt dit een
grond voor protest. Hans voorziet dat dit tot ongewenste en slepende
procedures zal leiden;
In het licht van het afgelopen selectieseizoen is het voorstel wel zeer
begrijpelijk;
Hans is een voorstander van het aangeven van een kader aan de
wedstrijdcomités waarbinnen zij kunnen opereren. De wedstrijdcommissaris heeft vooraf overleg met het wedstrijdcomité.

Discussie:
Patrick de By merkt op dat de gemaakte opmerkingen op gespannen voet staan
met het belang van de verschillende comités die stuk voor stuk tijdens een
weekeinde een aantal wedstrijden wil laten doorgaan. Zij hebben tenslotte hun
vrijwilligers op de been gebracht om die wedstrijden tot stand te brengen.
Jan Boers vraagt zich af hoeveel invloed Hans Meijer heeft gehad op het comité
tijdens de Roompot wedstrijden.
Hans Meijer licht toe dat hij, en dat is het bestuursstandpunt, het vertrouwen
geeft aan een comité. Er wordt voor besproken en geëvalueerd, de
wedstrijdcommissaris ligt echter niet op de startlijn om aanwijzingen te geven.
Han Beverwijk merkt op dat in een situatie waarin wij wel aanwijzingen zouden
geven, wij deel zouden uitmaken van het racecomité. Dit zou leiden tot
ongewenste situaties, omdat wij ook betrokken zijn als ouder van de zeilers.
Paul Vrijenhoek geeft aan dat wij uiteindelijk wel de keuzes maken, zoals het niet
selectief laten zijn van de Roompot. Die keuzes maken wij alleen niet tijdens de
wedstrijden.
Maarten Treuren voert aan dat we zouden kunnen overwegen om iemand op het
startschip te zetten. Waarop Han Beverwijk zich vraagt wie dat dan zou moeten
zijn. Als ouders reageren wij toch meestal pas achteraf. Maarten geeft aan dat
het voorstel van Patrick de By in ieder geval een kader schept voor de comités.
Pim Stumpel geeft aan dat het te ondervangen probleem moeilijk in regels is te
vatten, maar dat een kader scheppen wel degelijk mogelijk is.
Rob van Leijen geeft aan dat het wat hem betreft beter is dat we in het voorjaar
geen selectiewedstrijden meer varen op stroom. Dit omdat het voor de benjamins
erg lastig blijkt om succesvol te zeilen op stroom.
Conclusie: voorstel 1 wordt niet aangenomen.
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Voorstel 2





Hans blikt terug naar 2008 toen het voorstel ook al werd gedaan in de
ALV. Er is toen na discussie en een stemming besloten om naar ranking te
kijken en dit zwaarder te laten wegen dan het belang van de betrokken
meisjes alsmede het belang om meisjes in een vroeg stadium al mee te
laten trainen met de talentploeg.
De situatie in 2011 is dat er grote niveauverschillen bestaan tussen de
leden van de talentenploeg. Een verplichte toevoeging van meisjes zou dit
verschil verder kunnen vergroten.
Vanuit de zeilersgroep zijn grote niveauverschillen niet gewenst, en ook
vanuit de visie van de trainer is een homogene groep wenselijker.

Discussie:
Patrick de By geeft aan dat deze benadering dus uitstel betekent van het moment
dat meisjes ondersteunt gaan worden middels een training door de OCN.
Pim Stumpel stelt dat het aantal meisjes in kern- en talentploeg jaarlijks
fluctueert. In de kernploeg 2011 2012 zitten wel meisjes. De verplichte deelname
van de meisjes heeft te maken met de doelstelling om 3 meisjes aan het EK deel
te laten nemen.
Verdere discussie vanuit de zaal volgt waarin naar voren wordt gebracht dat:
 Meisjes een ander pad volgen maar uiteindelijk niet minder succesvol zijn;
 OCN graag meisjes trainingen zou willen faciliteren, maar niet kan
organiseren gezien de beschikbare mogelijkheden;
 Er wordt door Marcel Polderman voorgesteld om een ondergrens voor wat
betreft ranking in te stellen om toch de talentploeg met meisjes aan te
vullen.
 Hans Meijer ziet dan liever een meisjesclinic om het niveau te verbeteren;
Paul Vrijenhoek sluit de discussie en vat als volgt samen: Het beeld is niet dat we
de Talentploeg selectiecriteria gaan aanpassen. Maar dat we objectief zullen
moeten beoordelen wat nu precies de situatie is rond de zeilende meisjes. We
komen daar op terug in de voorjaarsvergadering.
6. Presentatie door Bart van Breemen Manager Wedstrijdsport WSVB
Bart van Breemen geeft een presentatie waarin hij aan de hand van statistieken
een beeld schetst van de situatie in de Nederlandse wedstrijdzeilsport.
Hierna wordt de volgorde waarin de agendapunten worden behandeld gewijzigd
in verband met de tijd.
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7. Verslag Europees Kampioenschap 2011
Pim Stumpel doet verslag van het EK in Tavira Portugal:







2 van de 7 zeilers waren al een keer eerder naar een EK geweest en
droegen dus waardevolle ervaring met zich mee;
In 2011 was er een uitgebreid voorbereidingsprogramma voor de EK
ploeg, ondanks dat er tijdsdruk was omdat de periode tussen selectie en
het EK wel kort is;
Er was sprake van wisselende omstandigheden op het wedstrijdwater.
Een factor die zeker van invloed was, was de stroming;
Een aantal landen had haar WK ploeg (eerste team) gestuurd, en dat was
zichtbaar, doordat deze landen de top 10 domineerden;
Wat opviel was dat sommige landen zeer professionele begeleiding
hadden met bijvoorbeeld 3 coaches en 3 rubberboten;
Voor wat betreft resultaten gold dat sommige meevielen en andere weer
wat tegenvielen.

8. Bestuursmutaties
Afscheid wordt genomen van mevrouw Idelette van Beurden, Andrea Duyvestijn
en van de heer Huub Lambriex. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor hun inzet.
De voorzitter geeft aan dat de heer Erik Hoek ook officieel als bestuurslid
aftreedt. Kort na zijn aantreden als penningmeester is hij geëmigreerd en heeft
de functie dus nooit kunnen uitvoeren.
De heer Sipke Schuurmans wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid, deze
voordracht wordt door de vergadering aanvaard.
De heer Marc van Dongen wordt voorgesteld
communicatie. Ook deze voordracht wordt aanvaard.

als

commissaris

externe

Pauze
9. Aanpassing selectiereglement
Het bestuur stelt voor om het selectiereglement aan te passen op enkele details
met betrekking tot deelname aan de Boterletter en een tekstuele aanpassing in
de aftrekregeling. De aanpassingen zijn vooraf geplaatst op de website. Ook licht
Huub Lambriex het voorstel van het bestuur toe om het selectiereglement voor
de KP zodanig te wijzigen dat het bestuur de mogelijkheid heeft de KP uit te
breiden met 2 aanwijsplaatsen.
Het gaat de laatste jaren heel goed met de Nederlandse Optimistzeilers. Zij
onderscheiden zich in de internationale wedstrijdvelden. Om die reden grijpen wij
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graag de mogelijkheid aan om buitenlandse topzeilers mee te laten trainen met
de Kernploeg. Dit verhoogd het niveau en versterkt de effectiviteit van de
trainingen. Het bestuur heeft dan ook besloten om Richard Schuurmans
aankomend jaar mee te laten draaien in de Kernploeg. Om die reden stelt het
bestuur voor het selectiereglement aan te passen door de eerste 14 zeilers op
basis van ranking uit te nodigen en om het bestuur de mogelijkheid te geven in
overleg met de trainer aan te vullen met maximaal 2 talentvolle zeilers.
Het voorstel wordt niet overgenomen door de vergadering. De leden van de
vergadering geven aan dat zij hechten aan de duidelijkheid van het huidige
selectiereglement. Dit betreft een uitzonderlijke situatie waarbij de vergadering
bij wijze van uitzondering aan het bestuur vraagt om Richard Schuurmans als 17 e
zeiler toe te voegen aan de Kernploeg. De vergadering geeft aan dat een
dergelijk besluit binnen de bevoegdheid ligt van het bestuur indien een
gelijksoortige situatie zich voordoet. Zo wordt besloten.
10. Goedkeuring selectiedata en selectielocaties 2012
Hans Meijer behandelt het voorstel om de volgende wedstrijden selectief te laten
zijn:
Selectie voorjaar
Weekend 1:

31 maart - 1 april Optispring Port Zélande

Weekend 2:

14 - 15 april United4 Medemblik

Weekend 3:

5 mei – 6 mei United4 Workum

Selectie najaar
Weekend 4:

1 - 2 september United 4 Workum

Weekend 5:

22 - 23 september OCN wedstrijd Port Zélande

Weekend 6:

6 - 7 oktober OCN AB Selectie Braassemermeer

Het voorstel wordt aangenomen.
11. Toelichting huidige stand van zaken / activiteiten 2012
Agendapunt Huidige stand van zaken wordt samengevoegd met Activiteiten 2012.
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Paul Vrijenhoek laat de vergadering zien wat we willen gaan doen met nieuwe
mediamogelijkheden zoals filmmateriaal.
Bart Verschoor vult dit aan met een presentatie van de mogelijkheden van
diverse multimedia oplossingen. Hij laat zien dat je met beeldmateriaal veel
makkelijker een boodschap overbrengt dan met woorden. Hij maakt dan ook veel
gebruik van beeld bij de trainingen.
Thijs Sprei laat zien hoe Sail Video System een professionele aanvulling vormt op
dit inzicht. Als voorbeeld geeft hij de dames matchrace ploeg. Die goed konden
profiteren van het systeem en beter en sneller konden ontwikkelen. De SVS
oplossing is oorspronkelijk ontwikkeld voor het matchracen maar is zeer goed
toepasbaar voor Optimisten.
13. Rondvraag
Peter Velds vraagt of het juist is dat Bart Verschoor een groot deel van het
seizoen afwezig zal zijn. Bart zelf antwoord dat hij de rode draad van het
programma zal verzorgen en dat daarnaast gasttrainers complementair zullen zijn
op zijn expertise.
Leon van Drielen vraagt waarom wij niet meer gebruik maken van Track and
Trace. Antwoord vanuit het bestuur: het is te kostbaar en zou het inschrijfgeld
gedurende een weekeinde kunnen verdubbelen.
Sluiting
Onder dankzegging aan allen voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de discussie
sluit de voorzitter de vergadering rond middernacht en nodigt iedereen uit om
nog even na te praten met een drankje aan de bar.
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