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Beste jollenvrienden, 

Het nieuwe seizoen is aangebroken. Er wordt getraind en de eerste 

wedstrijden zijn verzeild. Het water is nog koud maar het was prachtig weer 

en goede (soms wat veel) wind. Toch zijn er nog jollen die nog niet uit de 

winterslaap zijn ontwaakt. Daar wordt nu hard aan gewerkt. 

De wedstrijdkalender is zoals gebruikelijk weer zeer goed gevuld. Welke 

klasse kan zeggen dat je vrijwel elk weekend op meerdere plassen kunt 

wedstrijd zeilen? 

 

Van het bestuur 

 

We zijn aangeslagen door het onverwacht overlijden op 2 mei van de actieve en 

enthousiaste Pieter van Ballengooijen op een leeftijd van 54 jaar. We gaan zijn 

hartelijkheid en enthousiasme missen.  

 

ALV: De Algemene Ledenvergadering  was goed bezocht en dat we van gedachte 

hebben kunnen wisselen over de beleidsvoornemens van het bestuur. Drie jaar 

geleden hebben we deze voornemens op papier gezet en een groot deel is 

gerealiseerd. In de nieuwe beleidsvoornemens vind je zaken die nog 
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onderhanden zijn en nieuwe punten die onze aandacht vragen. Op de website 

onder de knop 'clubdocumenten' kun je het document vinden. 

Het Watersportverbond, een vereniging van watersportverenigingen 

waar klassenorganisaties soms een beetje buiten stonden, heeft een zeilplatform 

opgericht waar alle klassenorganisaties nu in deelnemen. Op deze manier kunnen 

we onze stem beter later horen. De voorzitter neemt actief deel aan de 

vergaderingen van het platform. Het Watersportverbond is van groot belang voor 

promotie van de zeilsport, de regelgeving en de handhaving daarvan (zeilraad), 

opleiding van trainers, wedstrijd officials etc, administratie van 

klassenvoorschriften, certificaten en licenties, meten en belangen behartigen bij 

alle instanties en overheden. 

Evaluatie van drie NK's: We hebben teruggekeken op de kampioenschappen die 

in onze bestuursperiode zijn gehouden. Wat ging er goed en wat verdient er 

verbetering. We hebben goed geluisterd naar de deelnemers en de leden en 

hebben onze ogen en oren goed de kost gegeven. De wedstrijdelementen zoals 

bijvoorbeeld de NOR zijn gestandaardiseerd en er is een standaard 

draaiboek/leidraad gemaakt. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van de NK's 

goed waarborgen. De leidraad vind je op de website bij 'clubdocumenten'.  

Een korte samenvatting: het NK is een wedstrijdevenement en tegelijkertijd 

ook een sociaal evenement waarbij zeilers elkaar ontmoeten; op het water en op 

de wal, daarom willen we dat er zoveel mogelijk jollenzeilers meedoen. De 

wedstrijden worden gevaren onder de Regels voor Wedstrijdzeilen / World Sailing 

en de Klassenvoorschriften. Ruim van te voren wordt aangegeven welke zaken er 

zullen worden gemeten. De controle gebeurt vooraf door uitrustingscontroleurs 

van buiten de twaalfvoetsjollenklasse. De zwaardkast zal voorlopig niet worden 

gecontroleerd. Bij het NK staat bovenaan dat er onderling vertrouwen is dat 

iedere deelnemende jol aan de klassenvoorschriften voldoet. De 

verantwoordelijkheid daarvoor ligt in de eerste plaats bij de eigenaar/stuurman. 

De vereniging die de wedstrijden leidt, dient voldoende ervaring en capaciteit te 

hebben. De hoeveelheid jollen die op de locatie hun thuisbasis hebben speelt 

mee in de keuze en de wal faciliteiten dienen goed voor elkaar te zijn. Het NK 

wordt in drie dagen gevaren. Er wordt een op-en-neer baan gevaren. Er worden 

10 wedstrijden uitgeschreven verdeeld over 3 dagen. 

 

https://twaalfvoetsjollenclub.us3.list-manage.com/track/click?u=5d4c5302d05a4076540e097db&id=77ec606496&e=eff811bdd7
https://twaalfvoetsjollenclub.us3.list-manage.com/track/click?u=5d4c5302d05a4076540e097db&id=77ec606496&e=eff811bdd7
https://twaalfvoetsjollenclub.us3.list-manage.com/track/click?u=5d4c5302d05a4076540e097db&id=f9e1d3d3fb&e=eff811bdd7


  

 

De Gouwe Ouwe op Kralingen - 7 & 8 mei 2022  

 

  

Vanuit de regio’s   

Noord: Nu het weer kan, heeft zoals gebruikelijk de bijeenkomst (5 maart jl.) voor 

het begin van de seizoen weer plaatsgevonden. De bijeenkomst was goed 

bezocht, een verslag hiervan vind je op de website. Bij de openingswedstrijden op 

het Sneekermeer waren er helaas te weinig inschrijvingen van de jollen. In Gouw 

zijn we daarentegen met 13 inschrijvingen weer goed op dreef. De 



 

trainingswedstrijden van Frisia (Grouw) op de donderdagavond beginnen op 12 

mei. 

West: Bij de Voorkaag, prachtig zeilweer met een stevige wind, waren er een paar 

jollen op het water. Dat smaakt naar meer! Bert Osborne heeft op de Kaag hard 

gewerkt om het Pinksterevenement te organiseren en iedereen is van harte 

uitgenodigd op deel te nemen aan het eerste Klassenevenement van het seizoen. 

Schijf je in! 

Naast de gebruikelijke lange baan wedstrijd en de plassenbaan is er een nieuw 

sprintonderdeel. Natuurlijk staat ook het traditionele Jollendiner op het 

programma. 

Midden: Op Loosdrecht is het seizoen met volle vaart uit de startblokken. Er zijn 

trainingen op dinsdagmiddag onder leiding van Mark Schuurman (12 deelnemers 

over twee groepen), op woensdag eerst in de middag de JOS (Jollen Oefenen 

Samen), in de avond de woensdag-avond-wedstrijden en op zaterdag en op 

zondag elke keer een start bij één van de drie verenigingen. Ook staat 

er teamzeilen op het programma. Vorig jaar is het informeel uitgeprobeerd als 

onderdeel van de woensdag-middag-training en dat gaat nu worden herhaald. 
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Het was al geruime tijd de wens om ook op Loosdrecht een promotie jol te 

hebben en dat is nu gelukt. Jules ten Berg heeft de Beia (542) voor een jaar als 

promojol ter beschikking gesteld. Iedereen die kennis wil maken met het zeilen in 

een twaalfvoetsjol kan nu, naast De Kaag, ook op Loosdrecht in een jol zeilen. 

We gaan het een jaar proberen en daarna maken we de balans op. Er is 

een team van 6 mensen die de Beia gaan “runnen”. Op de website van De 

Twaalfvoetsjollenclub vind je binnenkort alle informatie. 

Met vriendelijke jollengroet, 

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub 



 

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.       
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