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Beste leden,

WEDSTRIJD ACTIVITEITEN TOT DE ZOMERSTOP.

Het eerste gedeelte van het zeilwedstrijdseizoen zit er op. Tot 21 augustus was er een
zomerstop. De wedstrijden zijn goed bezocht en het niveau is nog steeds erg hoog. Ook
de nieuwe leden die de afgelopen jaren bij ons lid zijn geworden weten de weg naar
de zeilwedstrijden te vinden. En daar zitten zeker concurrenten tussen voor de doorgaans
regulieren prijswinnaars. Maar ook onze oude rotten (75 plussers) zijn nog steeds zeer actief
in de wedstrijd velden. Hulde!

PRIMAVERA

Op beide Primavera wedstrijddagen waren er 21 Lasers in de Radial klaase en 9 in de
Standaard aan de start. Er werd gevaren met een redelijk harde wind maar dat heeft niet
tot problemen geleid bij de zeilers.
In het totaal eindklassement bij de Radialen is Cesar Sierhuis eerste worden. In de Standaard
klasse was de 1e plaats voor Eduardo van Vianen.
Voor de uitslag van het gehele klassement kunt u kijken op de website van de Doordrijvers.
https://www.doordrijvers.nl/uitslagen-2022

OPENINGSWEDSTRIJDEN

Op 1 mei werden de openingswedstijden gevaren. Van de 14 deelnemers werd Menzo
Meijer eerste, de tweede plaats was voor Tom Brons en de derde plaats voor Iwan Daniels.

SHARPIE EN SPANKER WEEKEND

Op 7 en 8 mei was het weer het Sharpie en Spanker weekend. Bij de Sharpies deden
onze Doordrijvers het best! De eerste plaats voor Patrick van Raalte, met Jeroen Kool als
bemanning. Daan Versteeg met Arnold Mulderij behaalden een mooie tweede plaats.
Bij de Spankers ging de winst in het eindklassement naar Kees de Vries met Frans van
Schellen als bemanning.
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SURFPLANKEN WEDSTRIJDEN EN OPEN LASER WEDSTRIJDEN

Zondag 12 juni waren er open wedstrijden. Dit keer kwamen niet alleen de Lasers aan
de start, maar ook een hele grote groep surfers. Deze klasse bestaat uit verschillende
gewichtscategorieën, maar ze starten wel als één groep. Onder de deelnemende
surfers ook leden van ons! Men kon zich aanmelden om mee te doen met een gehuurde
plank, die door de surforganisatie meegenomen waren. Martin Koning maakte daarvan
gebruik en kwam er achter dat dit weer een hele andere discipline is dan de zeilsport. De
wedstrijdcommissie heeft erg genoten van deze surfklasse en vindt dit zeker voor herhaling
vatbaar.

WISSELBEKER WEDSTRIJDEN

De wisselbeker wedstrijden zijn onder rustige omstandigheden gevaren, er waren 20
deelnemers aan de start gekomen. Omdat het rustig weer was, is er in tegenstelling tot
andere jaren alleen in de Standaardklasse gevaren. Winnaar was Lennart Cnossen.
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OPENWEDSTRIJDEN EN BBQ TER GELEGENHEID 85 JARIGE BESTAAN
VAN DE DOORDRIJVERS

Zaterdagmiddag 9 juli zijn er open wedstijden gevaren. De opkomst was groot, dat had er
waarschijnlijk ook mee te maken dat er na de wedstrijden aansluitend een BBQ was, om
toch even stil te staan bij het 85 jarige bestaan van onze vereniging en om te vieren dat
wij dit na 2 jaar Corona weer mochten organiseren. Wij hebben met 60 leden en partners
heerlijk genoten van een zeer uitgebreide en fantastisch verzorgde BBQ met gezellige
prijsuitreiking.
Het hele seizoen door wordt hard gewerkt om de wedstrijdmaterialen in top conditie te
houden. Zo zijn er nieuwe loodblokken gekomen die met rubber zijn beschermd. Deze
geven minder belasting op het milieu en beschadigen de reddingsboten minder bij het
binnenhalen. Ook de lijnen en de hesjes van de boeien zijn vervangen omdat deze aan
het verslijten waren. Ook het startvlot is in de zomerstop helemaal nagekeken door de
“Fransen” het comité hoopt daarvan de rest van het seizoen weer zijn profijt van te hebben

ACTIVITEITEN NA DE ZOMERSTOP.

Op zondag 21 augustus was de zomerstop weer voorbij en waren er open wedstrijden.

VRIJDAGAVONDKLASSEMENT

Voor de zomerstop zijn er al 13 wedstrijden
in dit klassement gevaren. De laatste 2
wedstrijden van dit klassement worden
26 augustus en 2 september gevaren. In
het eindklassement kan nog van alles
verschuiven, alhoewel er zich wel een
kopgroep aftekent. De prijzen worden
verdeeld onder de nummers 1 tot 6.
Maar vergeet niet de altijd beroemde en
beruchte middenprijs. En met de huidige
47 deelnemers gaat die naar de zeiler die
op de 23 plaats staat.
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HULP GEVRAAGD!
HET NK SHARPIE 16,17 EN 18 SEPTEMBER.

Na jaren staat er weer een groot officieel evenement bij ons op de kalender, het NK Sharpie.
Dit vergt veel voorbereidingen, waar de wedstrijdcommissie al druk mee bezig is. Op dit
moment hebben zich al 24 boten aangemeld uit 4 verschillende landen.
Dit evenement kan de wedstrijdcommissie niet alleen doen, er is veel extra hulp nodig, dus
doen we bij deze een beroep op jullie. Indien je beschikbaar bent om een bijdrage te
leveren in het wedstrijdcomité of een taak aan de wal, in de kantine of op het terrein meld
je bij ons! Wedstrijd@Doordrijvers.nl of spreek ons gewoon aan.
Er zullen dat weekend ook tenten en campers komen te staan. Bij teveel tenten en campers
zal de wedstrijdcommissie deze doorverwijzen naar Camping de Badhoeve. Er is met de
klasse organisatie overleg over hoe men zich kan aanmelden voor een kampeerplaats.
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OPEN WEDSTRIJDEN EN DE SLUITINGSWEDSTRIJD MET
SLUITINGSMAALTIJD.

Op zondag 25 september is er dan weer een middag wedstrijd 1e start is om 13.00 uur.
En op 8 oktober sluiten wij weer het seizoen af met een zaterdagmiddag wedstrijd waarvan
de 1e start is om 13.00 uur.
Aansluitend is er een sluitingsmaaltijd het wel ondertussen bekende Indische buffet dat wij
door de corona de afgelopen 2 jaar hebben moeten missen.
Overde manier van aanmelding ontvangt u nog nader bericht. De kosten bedragen 20.00
€ per persoon, kinderen tot 16 jaar 12.50 €.

JOHAN STAM MIDWINTERKAMPIOENSCHAP

Op 22 en 23 oktober is er dan weer het Johan Stam Midwinterkampioenschap. Een mooi
en druk evenement, ter ere en ter nagedachtenis aan Johan.
Veel activiteiten dus nog de komende tijd. We hopen jullie te zien op of het water of aan
de wal.
Hartelijke groet,
Wedstrijdcommissie
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