
 
 

 

 

Beste jollenvrienden, 

Inmiddels loopt het zeilseizoen alweer ten einde. Toch hebben we nog een 

paar mooie evenementen te gaan.  

Bijvoorbeeld de twee klassenevenementen; op Grou en op Loosdrecht. Deze 

evenementen zijn bij uitstek geschikt om weer eens tegen andere jollen uit de 

verschillende regio’s te varen. Komt dus allen naar Grou (op 17 en 18 

september) en naar Loosdrecht voor de Houtskoolcup op 1 en 2 oktober! 

 

Van het bestuur 

We kijken terug op een goed en prima georganiseerd kampioenschap. Onze dank 

gaat uit naar GWV de Vrijbuiter, onze regiocommissaris Hero Breuning en de 

wedstrijdsecretaris Hero Nieveen. 

De strijd was spannend tot op het laatst, waarbij Huib Ozinga met een eerste plaats 

in de laatste wedstrijd kampioen werd. De omstandigheden waren lastig met een in 

kracht en richting variërende wind. Met 37 inschrijvingen kwamen er uiteindelijk 35 

aan de start. Ook nu met Covid als spelbreker. 

Het bestuur evalueert elk jaar het NK. Dat doen we om te leren en om het volgend 

jaar nog beter te organiseren. Jullie input is dus zeer welkom. Gaarne mailen naar 

secretaris@twaalfvoetsjollenclub.nl. 

We zijn op zoek naar een opvolger van Hero Nieveen als wedstrijdsecretaris. Hero is 

niet meer beschikbaar voor een volgende termijn. Mocht je interesse hebben meld je 
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dan bij de voorzitter (Jaap Wientjes, 06-10883706 of met 

mail:  voorzitter@twaalfvoetsjollenclub.nl) 

 

  

Vanuit de regio’s   

Noord: Op de agenda staan nog twee mooie evenementen gepland in het noorden. 

Het klassenevenement in Grou op 17 en 18 september. Voor iedereen die weer eens 

toe is aan een lekker pittig windje. Let op, dat is dus al komend weekend! Een 

weekend later kun je uitblazen op Sneek, op 24 en 25 september zijn daar de 

bekende sluitingswedstrijden.  
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West: Op de Kaag wordt op de woensdag middag meer aandacht besteed aan het 

wedstrijdzeilen. Leden organiseren een training voor de andere jollenzeilers en er 

worden onderlinge wedstrijdjes gevaren met “echte” start (dus niet meer elke keer de 

hazen start). Na afloop schuift iedereen aan voor een gezellige borrel. Op 24 en 25 

september vindt de traditionele NaKaag plaats.  

 

Midden: De hele zomer werd er op de woensdagmiddagen goed geoefend waarbij 

steeds weer en ander deelnemer de leiding heeft gehad. Ook wordt er op de 

woensdagochtend nu gebridged in voorbereiding op het zeilen. Van de promojol Beia 

wordt regelmatig gebruik gemaakt. De begeleidingsgroep gaat nu dit eerste seizoen 

evalueren. Het wedstrijdseizoen wordt afgesloten met het klassenevenment: de 

Houtskoolcup op 1 en 2 oktober. 

 



 

 

Van de geplande 9 races zijn 8 races volbracht en in de laatste race kon Huib 

Ozinga (755) met zijn eerste plek aantonen dat hij de meest constante zeiler was en 

daarmee als de terechte winnaar met de prijzen naar huis mocht. 

De kampioen van 2021, Karel de Boer (684) eindigde als 2e met in zijn kielzog Frans 

Smits (573) als 3e. 

In de Zilvergroep werd Willem Prins (772) 1e, Jaqueline Francois (745) 2e en Henk 

Wittenberg (847) 3e. 

Met vriendelijke jollengroet, 

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub 
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Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.       
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