Verslag ALGEMENE NAJAARSLEDENVERGADERING
7 november 2012, WSV Braassemermeer, Roelofarendsveen

Aanwezig:
24 leden, belangstellenden en de bestuursleden Paul Vrijenhoek (voorzitter), Sjoerd
Latenstein van Voorst (secretaris), Sipke Schuurmans (penningmeester), Hans Meijer
(wedstrijdcommissaris), Roeland Houtman (commissaris Talentontwikkeling en training),
Bart in de Maur (Regiozaken), Marc van Dongen (Website en externe communicatie),
Johanneke Behrend (kandidaat bestuurslid), Remco Meijntjes (kandidaat bestuurslid),
Véronique Ribbink (kandidaat bestuurslid)

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om acht uur.

2. Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor de agenda als volgt te wijzigen: punt 8 zal worden behandeld
na punt 5. Met de wijziging wordt ingestemd en vervolgens wordt de agenda
goedgekeurd.

3. Mededelingen
De voorzitter geeft een korte update over het Nationaal Platform Jeugdzeilen (NPJ),
dat het voorjaar van 2012 is opgericht. Het NPJ wil als overkoepelende organisatie
ondersteuning bieden aan de individuele klassenorganisaties, met name op het
gebied van de breedtesport. Een beleidsplan is in voorbereiding. De OCN steunt het
initiatief en heeft periodiek contact met het NPJ over de voortgang.

4. Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 14 maart 2012
Het verslag van de vergadering van 14 maart 2012 wordt goedgekeurd met
dankzegging aan de notulist.

5. Ingekomen voorstellen van de leden en/of trainers
Er zijn geen ingekomen voorstellen.
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6. Toelichting huidige stand van zaken OCN
De voorzitter geeft een korte toelichting op de stand van zaken, waarna een
interessante discussie volgt over verwachtingen en ideeën ten aanzien van de
ontwikkeling van de breedtesport. De discussie kan als volgt worden samengevat.
We hebben een fantastisch zeilseizoen achter de rug, met veel hoogtepunten op alle
fronten. Er zijn mooie successen behaald met het topzeilen1, het combicircuit draait
goed, er zijn veel inspirerende lokale en regionale initiatieven. De zeilers zijn
enthousiast, gemotiveerd en hebben veel plezier.
De vaardigheden en de prestaties van de Nederlandse zeilers gaan omhoog, maar de
totale groep Optimistzeilers, neemt niet of nauwelijks toe. De OCN slaagt erin de
kwaliteit in de top te handhaven en te verbeteren en weet goede zeilers naar zich toe
te trekken; maar om groei en ontwikkeling van alle zeilers te kunnen borgen is
ontwikkeling van de breedtesport essentieel. Dit kan onder andere worden
bewerkstelligd door:
• Structurele ondersteuning bij het opleiden van trainers zodat het rendement van de
trainingen op lokaal en regionaal niveau verbetert;
Fysieke ondersteuning vanuit de OCN is door het gebrek aan mankracht niet
haalbaar, maar de OCN kan wel een initiërende, coördinerende rol en
faciliterende rol vervullen. De instructiefilmpjes die door OCN Kernploegtrainer
Pim Stumpel zijn gemaakt via de OCN-site beschikbaar zijn, passen goed
binnen dit kader.
• Inschakelen van zeilscholen bij bij de vorming van wedstrijdzeilers (bijvoorbeeld in
samenwerking met het NPJ);
De eerste stappen op dit vlak zijn al gezet. Er is veel interesse vanuit
zeilscholen voor samenwerking en kennisoverdracht. Plannen voor
samenwerking worden nu verder uitgewerkt.
• Bevorderen van de doorstroming vanuit de Combi naar landelijke
selectiewedstrijden;
• Inzetten van leden van de KP en JP bij trainingen op lokaal en regionaal niveau;
• Bevorderen van kennisoverdracht tussen lokale en regionale initiatieven.
De komende maanden zullen bovenstaande ideeën verder worden uitgewerkt.
Naar aanleiding van de discussie, komt ook de wachtlijstprobematiek aan de orde.
Steeds meer buitenlanders hebben belangstelling voor Nederlandse wedstrijden.
Zowel bij de U4 als bij de DYR is sprake van groeiende wachtlijsten. Er is sprake van
een duidelijke groei in deelnemersaantallen. De OCN wil deze groei graag faciliteren.
Het voorstel is dan ook om het aantal startgroepen uit te breiden. Het plan is om bij
de selectiewedstrijden te gaan werken met drie startgroepen. Conform de wens van
het Watersportverbond zal er wel gewerkt worden met kleinere startgroepen (70

1

WK (3e land van de wereld, 3e plaats met teamzeilen, 3 zeilers in de top 15), EK (NL, Europees
kampioen; en 3e plaats landenranking), BMW OptiTeam Cup (1e plaats)
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zeilers i.p.v. 90 zeilers per startgroep), zodat er in de nieuwe opzet 210 deelnemers
mee kunnen doen (3 x 70, ipv 2 x 90).
Vanuit de ALV wordt opgemerkt dat de wedstrijden nu waarschijnlijk nog langer gaan
duren. Het bestuur antwoordt daarop dat dat nog maar de vraag is, bij grote
startgroepen zijn er namelijk vaak veel valse starts. In kleinere startgroepen zal er
waarschijnlijk beter worden gestart. Bovendien zal de duur van de wedstrijden worden
ingekort. Gestreefd zal worden naar 40 minuten per wedstrijd. Bovendien zal de hele
dag in dezelfde groep worden gezeild; waardoor er sneller achter elkaar kan worden
gestart.
Het bestuur zal bij de verdere uitwerking van het plan rekening houden met alle
feedback vanuit de ALV.

7. Verslag EK en WK 2012
Pim Stumpel doet verslag van het EK en WK 2012. Hij gaat in op aandachtspunten
tijdens de voorbereidende training en opbouw van het programma.
Na bekendmaking van de EK/WK selectie op 7 mei 2012 zijn beide ploegen meteen
gestart met een voorbereidend trainings- en wedstrijdprogramma (o.a. OCN clinic
Workum, DYR, training en deelname aan Goldener Opti Kiel).
Een week vóór het EK reisde het team af naar Italië om daar op lokatie een week te
trainen voor het EK. De EK-trainingen waren gebaseerd op een aantal pijlers (speed
bij weinig wind, internationale competitie, skills en teambuilding). De focus lag vooral
op starts en de opbouw van het eerste kruisrak omdat de IODA-baan upwind
georiënteerd is.
Het IODA EK vond plaats van 30 juni tot en met 7 juli 2012 in Lignano Sabbiadoro in
Italië. De Nederlandse EK-delegatie bestond uit de volgende zeilers: Cas van Dongen,
Olin Houtman, Demi van der Meer, Stijn Paardekoper, Veronique de By en Eefje
Nissen. Zoals verwacht was er weinig wind, een klein beetje stroming (minimaal) en
vlak water. Omdat het EK- en WK-format veranderd is van 15 races en 2 aftrek naar
12 races 1 aftrek, is constant varen nu dus nog belangrijker. Van de 12 geplande races
zijn er uiteindelijk 9 gevaren. De sfeer in het team was erg goed en de wedstrijden
werden afgesloten met een fantastisch resultaat: Stijn Paardekoper won het
evenement en werd daarmee Europees kampioen 2012. Ook de andere zeilers
behaalden mooie resultaten. Nederland werd 3e land in de Country Ranking.
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Uitslagen:
Meisjes (106 deelnemers, 46 landen)

Jongens (158 deelnemers, 46 landen)
1e (1e EU) Stijn Paardekoper

16e (12e EU) Esmée van Drielen

21e (18e EU) Cas van Dongen

27e (22e EU) Eefje Nissen

42e (36e EU) Olin Houtman

68e (61e EU) Veronique de By

52e (46e EU) Demi van der Meer

Met de 3e plaats in de Country Ranking kwalificeerde het Nederlandse EK-team zich
ruimschoots voor het Teamzeilen in Lago di Ledro in Italië (16 deelnemende landen).
Het Nederlandse team behaalde een vijfde plek in het eindklassement.
Het IODA WK vond plaats van 15 juli tot en met 26 juli in Boca Chica, Dominicaanse
Republiek. De Nederlandse afvaardiging op het WK bestond uit: Bart Lambriex
Philip Meijer, Scipio Houtman, Richard Schuurmans en Sterre Vrijenhoek.
De verwachting was dat er medium tot veel wind zou zijn met flinke golven aangezien
de races werden gehouden in het Caraïbische gebied. Tijdens de trainingsperiode ter
plekke was er ook sprake van die condities. Stabiel uit ongeveer dezelfde richting met
ongeveer dezelfde golven. Toen het evenement begon, wisselde het weerpatroon elke
dag heel sterk: bijna iedere dag onweer, weinig tot extreem veel wind (0 – 35knts) en
gigantische onweers-, hagel- en regenbuien.
Uitslagen Fleetrace (230 deelnemers, 52 landen)
4e Bart Lambriex
12e Philip Meijer
14e Scipio Houtman
87e Richard Schuurmans
156e Sterre Vrijenhoek
3e Land in NationsCup ofwel Miami Herald Trophy.
1ste Europese Land ( SIN 1ste en USA 2e land)
We kunnen zeer tevreden met 3 zeilers bij de eerste 15. Ook bij het teamracen
presteerde Nederland met een derde plaats (1e Singapore, 2e USA) heel sterk.
Vervolgens presenteert Pim een aantal instructievideo’s die hij in opdracht van de OCN
heeft gemaakt. De instructievideos kunnen gebruikt worden door zeilers, trainers en
andere belangstellenden en zijn beschikbaar via de site van de OCN. Vanuit de
vergadering komen veel complimenten voor het initiatief en de uitwerking ervan.
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8. Bestuursmutaties
De bestuursleden Paul Vrijenhoek, Hans Meijer en Sjoerd Latenstein van Voorst
hebben, na zich jarenlang zeer actief te hebben ingezet voor de OCN, aangegeven hun
functie over te willen dragen. Aan de vergadering worden drie nieuwe bestuursleden
voorgedragen: Johanneke Behrend, Remco Meijntjes en Véronique Ribbink. De drie
nieuw te benoemen leden introduceren zichzelf kort. De voordracht wordt door de
vergadering aanvaard.
Paul Vrijenhoek, Hans Meijer en Sjoerd Latenstein van Voorst worden uitvoerig
bedankt voor hun enthousiasme en tomeloze inzet voor de OCN.
9. Goedkeuring selectiedata en- locaties 2013
Het voorstel voor de selectiewedstrijden 2013 wordt toegelicht. Voor 2013 is de
Roompot weer opgenomen als selectie-evenement. Dit om het wedstrijdprogramma in
het najaar voor de zeilers rustiger te houden. Voorstel is om de U4-organisatie te
vragen om tijdens het U4-weekend Roompot een aparte wedstrijd voor optimisten op
de Grevelingen te organiseren omdat het stromende water op de Roompot een nadeel
kan zijn voor benjamins. Het U4-bestuur onderzoekt momenteel of een aparte
Optimistbaan op de Grevelingen organisatorisch mogelijk is.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
Selectie voorjaar
Weekend 1:

6 - 7 april United4 Medemblik

Weekend 2:

13 - 14 april Optispring Port Zélande

Weekend 3:

27 – 28 april United4 Workum

Selectie najaar
Weekend 4:

7 - 8 september United4 Workum

Weekend 5:

28 - 29 september United4 Grevelingen

Weekend 6:

5 - 6 oktober OCN AB Selectie Braassemermeer
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10. Aanpassing selectiereglement
De voorgestelde aanpassing van het selectiereglement wordt toegelicht, waarna het
nieuwe reglement wordt aangenomen.

11. Rondvraag
ALV: Door het uitbreiden van het aantal startgroepen is ook meer rescue nodig. Hoe
gaat de rescue worden ingevuld?
Best.: Als er meer zeilers meedoen, zijn er theoretisch ook meer ouders met
rubberboten waarop een beroep kan worden gedaan. De rescue-planning zal
ruim vantevoren worden gemaakt, zodat voldoende rescue gegarandeerd kan
worden. Buitenlandse deelnemers zullen ook worden gevraagd rescueboten te
leveren.
Vanuit de ALV wordt verder aangegeven dat het nieuwe ‘wedstrijdformat’ zo moet
worden ingericht dat er geen ongewenste effecten op de uitslagen ontstaan. Het
bestuur geeft nogaals aan alle feedback ter harte nemen bij het uitwerken van het
nieuwe format. De wijze van invulling zal in een volgende vergadering verder worden
toegelicht.
Klaas Niewold nodigt het bestuur uit om de volgende ALV bij GWV De Vrijbuiter in
Loosdrecht te houden.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en actieve bijdrage aan de
vergadering. De vergadering wordt om elf uur gesloten.
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