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‘Winter’ 2006-2007
Naast de wintertrainingen op het Haringvliet is er aan de IMX-40 PhoeniX in de maanden februari en maart
onderhoud gepleegd en is zij voorzien van enige IRC-aanpassingen.
Het handicap systeem IMS is door het Nederlands Watersportverbond verlaten en daarvoor is het Engelse IRC
gekomen. De PhoeniX is nu gedeeltelijk voor dit systeem geoptimaliseerd. Meer informatie over het IRC
handicapsysteem vind u op www.rorcrating.com

Klusdag in Middelharnis, Kristiaan schoont de lieren

Mirjam poets de romp, antifouling is aangebracht
Selden/Neutmast plaatst een nieuwe grootzeilval

Diverse bemanningsleden hebben in de winterperiode niet alleen op de PhoeniX gezeild maar ook elders,
Kingscup Regatta Maleisie, Heineken Regatta en BVI Spring Regatta in de Carib, UAE ‘Round the World’,
Rondje Carib, Philippines Regatta, Key West en Sardinië. Er werd dit voorjaar ook weer deelgenomen aan
de survival training. voor degenen die lange offshore tochten gaan maken is dit zeer aan te raden.

Wintertraining op het Haringvliet

Survival training samen met Greyhound bemanning

Tevens heeft Marc dit voorjaar enige wedstrijdregelgeving- en tactiekavonden georganiseerd.
Promotie voor het zeilen gemaakt met een standje op zijn vereniging en zeilinstructie gegeven op
een privé schip in Zeeland.

Zeilen Promotie Standje op De Hoop in Amsterdam Wedstrijdregels bespreken en dineren, twee keer in
Amsterdam en een maal in Rotterdam

Team PhoeniX 2007
Op 15 april is er een nieuw Team PhoeniX 2007 tot stand gekomen.
Het nieuwe team bestaat uit twaalf mensen, drie vrouwen en negen mannen.
Binnenkort zullen de bemannigsleden zich op de website www.phoenixsailing.com onder Racing/Bemanning
aan u voorstellen. De eerste presentatie, in teamkleding, zal tijdens de North Sea Regatta in Scheveningen zijn.

Mirjam en Nicky tijdens een van de wintertrainingen op het Haringvliet

21 en 22 april Van Uden Reco Stellendam Regatta
De eerste Nederlandse wedstrijd van 2007 is op het Haringvliet verzeild onder zomerse omstandigheden.
Op zondag ging de bemanning zelfs zwemmen toen we tussen de wedstrijdjes een uur op wind lagen te
wachten. Ideaal om eens te kijken hoe het materiaal en de boot behandeling ervoor staan.
In een IRC veld van 22 schepen zeilden we na vijf races naar een verdienstelijke 9e plaats (vorig jaar nog 12e).
Het waren spannende wedstrijden waar de schepen geen meter prijsgaven, zoals op de foto’s ook goed te
zien is. Winnaar werd de Synergia 40 van de gebroeders De Zeeuw. Zij werden in september 2006 ook al
winnaar van de Nederlandse Kampioenschappen Zeezeilen 2006, die toen nog onder de IMS regels werden
gehouden.

Mumm30 van TU Delft en IMX40 Weerga [Foto Quest] X-43 Stortemelk en Sinergia 40 Connect Lesonal

Nicky stuurt de PhoeniX naar de kop van het veld tijdens de Van Uden Reco Regatta
De PhoeniX ligt nu weer op zout water in Scheveningen.
Tijdens de tocht van Stellendam langs de Hinderplaat en de Maasvlakte waren er bijzondere cijfers af te lezen
Op de B&G klokken op de mast. We zeilden met Quinta aan het roer sneller dan de windsterkte.
Iets wat eigenlijk slechts mogelijk is indien er weinig wind en tegenstroom staat. Het geen hier ook het geval was.

5.02knopen boatspeed met 4.3knopen wind bij de
Maasvlakte op de Noordzee

Oversteek van de Nieuwe Waterweg

Training Managementontwikkeling op de PhoeniX
De PhoeniX is te boeken bij trainingdagen voor bedrijven via www.thenauticalexperience.com
Een belangrijk onderdeel van het trainingsprogramma wordt gevormd door het zeilen op wedstrijdschepen;
-De ervaring leert dat blokkades op het water eerder wegvallen en dat er snel een open sfeer ontstaat.
-In gewone, alledaagse situaties werken er voortdurend prikkels en storingen op de achtergrond mee, maar
op het water kan iedereen geconcentreerd blijven op zijn/haar bezigheid.

-Wanneer de trossen eenmaal los zijn moet het hele team zich als één man inspannen om het vastgestelde
doel te behalen. Om een goede prestatie te kunnen neerzetten moet de samenwerking goed zijn, en ieder is
als lid van het team medeverantwoordelijk.
De programma’s zijn altijd op maat gemaakt. In overleg worden lengte, accenten, thema en locatie bepaald.
Zo zijn er de programma’s ‘Authentiek Leiderschap’ en ‘Visioning’ [visie ontwikkelen] die worden gegeven
vanuit hotels in Vlieland, Katwijk, IJmuiden, Willemstad en Huizen.
Bij al deze meerdaagse trainingen wordt het zeilen als middel gebruikt. Aanvaarding van de eigen rol en die
van anderen is, naast de mate van samenwerking, een variabele die directe invloed heeft op het
eindresultaat. Zeilen, vooral op wedstrijdschepen, is het middel bij uitstek om dit te illustreren. Tijdens de
evaluatie worden de eigen rol, het optreden van het team en de manier van communiceren geanalyseerd en
gebruikt als lering voor verbetering.

De PhoeniX zeilkalender 2007
Mei

6
13
15-19
25-28

Training vanuit Scheveningen (Team PhoeniX en opstappers)
Training vanuit Scheveningen (Team PhoeniX en opstappers)
Northsea Regatta Offshore Scheveningen-Harwich en terug (opstappers)
Northsea Regatta Inshore Scheveningen (Team PhoeniX)

Juni

9
10
15-16
17-18
23-24

Zeiltocht Scheveningen-Amsterdam (opstappers)
Clubkampioenschap KAR&ZV De Hoop (leden van De Hoop)
Ronde om Noord Holland, Muiden-IJmuiden (Team PhoeniX en opstappers)
Zeiltocht IJmuiden-Den Helder-Makkum (opstappers)
Ronde om Texel (catamarans F18)

Juli

14-15
17
22
28-31

Zeiltocht Makkum-Den Helder-Scheveningen (Team PhoeniX en opstappers)
Avondtraining vanuit Scheveningen (Team PhoeniX en opstappers)
Training vanuit Scheveningen (Team PhoeniX en opstappers)
Zeiltocht Scheveningen-Cowes (Isle of Wight) (Team PhoeniX en opstappers)

Augustus 3
4-11
12-15
24-25
26

Training Cowes Week, Isle of Wight (Team PhoeniX)
Skandia Cowes Week, Isle of Wight (Team PhoeniX)
Zeiltocht Cowes-Den Helder (Team PhoeniX en opstappers)
24-uurs Zeilrace Den Helder-Medemblik (Team PhoeniX en opstappers)
Zeiltocht Medemblik-Den Helder (opstappers)

September 5-8
ChallengeCup Den Helder-Lowestoft en terug (Team PhoeniX en opstappers)
21
Zeiltocht Den Helder-IJmuiden (opstappers)
28-30 NK Zeezeilen IJmuiden (Team PhoeniX)
Oktober

WomensCup Turkije
Zeilinstuctie week

Het schip is verder beschikbaar voor bedrijfszeildagen of zeiltrimdagen voor groepen tot 10 personen.
Laat het weten indien U interesse hebt om deel uit te maken van het wedstrijdteam
of eens een keer mee wilt met een minder pretentieus evenement als opstapper.
Voor informatie en prijzen kunt U Marc Eriks bellen op 06-51396129.

