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Beste jollenvrienden, 

Het seizoen is ten einde. Een grandioos seizoen met goed zeilweer. Veel jollen 

zijn actief geweest zowel door de week als in de weekends. Vrijwel ieder 

weekend kon er een wedstrijdje worden gevaren, vaak zelfs op meerdere 

plekken tegelijkertijd!  

 

Van het bestuur 

Het bestuur gaat niet in de winterstalling want er is een hoop te doen ter 

voorbereiding van volgend jaar. Komend weekend staat bijvoorbeeld de bestuurplus 

vergadering op de kalender, dé vergadering waarop we samen met de 

regiecommissarissen, de technische commissie, de redactie van het bulletin, de 

website en de nieuwsbrief de koppen bij elkaar steken om terug- en vooruit te 

blikken. Op deze manier zijn we goed voorbereid voor de  Algemene Leden 

Vergadering die op 12 februari 2023 zal plaatsvinden in regio noord. Het 

kampioenschap wordt komend jaar ook in het noorden verzeild. 

 

Om onze jaarlijkse beleidsvoornemens vorm te geven willen we wat 

brainstormsessies houden. De eerste heeft reeds plaatsgevonden in regio West. De 

uitkomst was bijzonder leuk en interessant en we hopen dit vaker te kunnen doen in 

alle regio's. 

https://mailchi.mp/86fae4314b95/jollenpost-juni-5373517?e=eff811bdd7
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Verder hebben we de handen vol aan het wedstrijdprogramma waarbij we met 

diverse organiserende verenigingen samen werken. Onze wedstrijdcommissaris 

heeft hier jaarlijks een mooie klus aan. Voor komend jaar beloofd het weer een vol 

programma te worden. Voor het NK, het grootste onderdeel van het 

wedstrijdprogramma, is het gebruikelijk dat we al voor de komende drie jaar 

afspraken met de organiserende verenigingen maken. Doen we dat niet dan zit 

zomaar het programma vol en komen we er niet meer tussen. De verenigingen 

selecteren we aan de hand van de opgestelde criteria die voortkomen uit de 

jaarlijkse evaluaties. Het gaat daarbij om faciliteiten op de wal, wedstrijdcomité, 

wedstrijdwater, walprogramma, faciliteiten voor publiek etc. 

Wietske heeft aangegeven niet langer de redactie van het Jollenbulletin te willen 

voeren. We vinden dat natuurlijk reuze jammer maar we begrijpen haar beslissing. 

Wietske heeft op een fantastisch professionele wijze jarenlang het jollenbulletin 

vormgegeven in de breedste zin van het woord. Daar zijn we enorm dankbaar 

voor. Dat betekent dat de redactie van het bulletin versterking kan gebruiken. Mocht 

je interesse hebben meldt je dan bij de voorzitter, Jaap Wientjes tel. 06 10883706 of 

voorzitter@twaalfvoetsjollenclub.nl 
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Vanuit de regio’s   

Noord: Op 19 november heeft daar de jaarlijkse najaarsbijeenkomst 

plaatsgevonden. 

 

West: Geen mededelingen behalve dat  ze met veel plezier de winter doorkomen 

met hun maandelijkse bijeenkomst rond borreltijd in Oegstgeest 

 

Midden: Ook hier ontmoeten de jollenzeilers elkaar. Hero Breuning heeft 

een bijeenkomst gepland op zondag 11 december.  

 



 

 

In de maanden januari, februari en maart staan er verschillende webinars op het 

programma. Twaalfvoetsjollenzeilers uit alle regio’s zijn hiervoor van harte 

uitgenodigd. Zeiltrainer Mark Schuurman heeft hier reeds veel ervaring  mee en hij 

gaat ons online bijspijkeren. Mark heeft eerder training gegeven aan de 

twaalfvoetsjollenzeilers in regio Midden. Het beeldmateriaal dat hij heeft verzameld 

gedurende de training kan mooi worden ingezet! De tijden zijn van 20.00 tot 21.30 

uur met een kleine uitloop voor het beantwoorden van vragen. Belangstellenden 

kunnen zich melden bij Hero Breuning. 

mailto:herobreuning@gmail.com?subject=Webinar
https://twaalfvoetsjollenclub.nl/unesco-ook-de-12-voetsjol-onderdeel-van-cultureel-werelderfgoed/


  

Tot slot wensen we iedereen warme en gezellige feestdagen en graag tot ziens op de 

ledenvergadering! 

 

Met vriendelijke jollengroet, 

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub 

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