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ABN AMRO North Sea Regatta
De North Sea Regatta is het grootste zeezeilevenement in de Benelux. In het Hemelvaartweekend varen de
schepen de Vuurschepenrace van Scheveningen naar Harwich van 110 mijl en de North Sea Race via de
Engelse Oostkust richting IJmuiden en dan weer naar Scheveningen over 180 mijl. Vanaf vrijdag 25 mei 2007
gaat de North Sea Regatta verder met de baanwedstrijden onder de Scheveningse kust en het zeilfeest op de
wal. Bands als Earth, Wind and Fire treden op in een grote feesttent. Het deelnemersveld bestaat uit open
boten, catamarans, olympische- en eenheidsklassen, scherpe jachten en klassieke schepen. Die komen
verdeeld over 21 klassen op vijf wedstrijdbanen in actie. PhoeniX doet mee in de ORC 1 (IMS) en IRC 1 klasse.
Deze dubbele inschrijving heeft te maken met het handicapsysteem dat in Nederland in 2007 van IMS naar IRC
wisselt. Alle nieuwe en bestaande wedstrijdschepen worden momenteel naar de IRC regels geoptimaliseerd.

Nachtelijke windstilte drukt aankomsttijden Vuurschepenrace
Daikin Airco verliest opnieuw roer

De nachtelijke windstilte drukte uiteindelijk de aankomsttijden van vele deelnemers aan de
Vuurschepenrace 2007. Na een voortvarende start dobberde de vloot urenlang op open zee richting
Harwich. Deze passage kostte de VO70 Mean Machine het record. Schipper Peter de Ridder en zijn
mannen kwamen twaalf minuten tekort. In de voorlopige uitslagen gaat de Roark van Kees Kaan
aan de leiding in de IRC 1-klasse. Hij was lang in gevecht met de Holmatro van Sander Speet en de
Daikin Airco van Frans van der Heijden. Dit duurde totdat de Daikin zijn roer verloor en een sleep
van de Holmatro kreeg.

Gedurende de eerste 60 mijl lag de 70-voeter op schema voor een recordtijd. Met een gemiddelde snelheid van
14-15 knopen was er geen vuiltje aan de lucht. Totdat de wind dus afnam en de Mean Machine moest
opkruisen. Team Captain Dirk de Ridder: “Dat duurde ongeveer dertig mijl, waarin we slechts 7 tot 8 knopen
liepen. We moesten ook nog een paar zeilwissels doen.” Het laatste stuk naar de finish was weer bezeild met
een bries van circa 12 knopen. De Ridder: “Het is jammer dat we die windstilte hebben gehad, want anders
hadden we een snellere tijd kunnen klokken.” De voormalige Pirates of the Caribbean gleed vanochtend om
6.19 uur Nederlandse tijd over de finishlijn. Dit bracht de Mean Machine slechts naar een zestiende plek.

Roark – Geduld is een schone zaak
“We hadden eigenlijk een slechte start”, blikte Roark-schipper Kees Kaan terug. Toch eindigden hij en zijn
bemanning op de voorlopige eerste plaats in de IRC 1. “We zaten een beetje klem bij de startboot en moesten
daarom wegklappen naar rechts en achter de andere langs. Bij de eerste boei lagen we er weer redelijk bij en
daarna zijn we onder het veld gaan varen.” Door een shift moesten de voorgangers wat wegdraaien van de
wind om de volgende boei te halen, terwijl Roark zijn weg kon vervolgen en zo aansluiting vond. Kaan:
“Vervolgens kwam de wind opzetten en begon het donker te worden. We wisten echter dat die bries weg ging
vallen en dan vanuit het noordwesten zou terugkomen. Wij besloten dus zo lang mogelijk rechts te blijven. De
Holmatro deed hetzelfde en wij kregen daardoor als een van de eersten de nieuwe wind.” Intussen werd het
lichter en mengde de Daikin Airco zich ook in de strijd. Kaan: “De Daikin en de Holmatro waren met elkaar in
gevecht en ineens zagen we de Daikin een rare draai maken. De zeilen gingen omlaag en ook bij de Holmatro.
Toen hebben we over de marifoon contact gezocht met Sander Speet. Hij vertelde ons dat de Daikin zijn roer
had verloren.” Dat is niet de eerste keer, want met de oude boot overkwam het team vorig jaar bij Noorwegen
exact hetzelfde. De Holmatro nam de onfortuinlijke zeilers en boot op sleeptouw. De ‘nieuwe’ Daikin is pas kort
in het bezit van Frans van der Heijden, die de Kerr 35 vanwege de switch van IMS naar IRC, in Engeland
gekocht had. De Roark kwam als vijfde binnen. Kaan: “Jammer dat ze zijn uitgevallen, want dat maakt onze
overwinning iets minder elegant.” Schipper Sander Speet heeft redress aangevraagd bij de organisatie. Speet:
“Natuurlijk is het zonde, want we lagen goed. Aan de andere kant moet je natuurlijk altijd helpen. Iedereen is
blij dat we dat hebben gedaan, dus ik heb er een goed gevoel over.”

Net als twee jaar geleden heeft de PhoeniX op het juiste moment zijn koers verlegd van west naar zuid, precies
op de winddraaiing in de late nacht, zodat zij de stroom dood konden varen en zonder last van de windstilte
gelijk met 45 en 46voeters in het laatste traject naar de finish kwamen. Hiermee tekenden zij voor de
overwinning in de ORC 1 klasse.

Resultaten :
IRC 1:
1. Roark, Kees Kaan, Grand Soleil 43
2. Holmatro, Sander Speet (op basis van redress), Grand Soleil 44 Race
3. Stortemelk, Frans de Vries Lentsch, X-43 MOD
4. PhoeniX, Marc Eriks, IMX-40

ORC 1:
1. PhoeniX, Marc Eriks, IMX-40
2. Checkmate IV, Peter de Ridder, Swan 45OD
3. Samantha, Alfred P. Duin, X-482

Mean Machine verpulvert record North Sea Race
Zes jachten duiken onder oude record van 19 uur

Op vrijdagavond 18 mei 2007 verpulverde de VO-70 Mean Machine van schipper Peter de Ridder het
record van de North Sea Race, onderdeel van de North Sea Regatta. Dat stond sinds 2006 op naam
van de Formidable 3 (een Lutra 56) van Piet Vroon, maar de 70-voeter van De Ridder haalde er
ruim acht uur van af. Het beest had slechts 11 uur, 3 minuten en 50 seconden nodig om de 185-mijl
lange oversteek van Harwich naar Scheveningen te volbrengen. Nog nooit ging de eerste
binnenkomer van de North Sea Race op de dag van de start over de eindstreep. Het was de harde
zuidwestenwind die er een historisch snelle overtocht van maakte. Zes van de 76 deelnemende
jachten doken onder het oude record van 19 uur, 14 minuten en 38 seconden, waaronder Vroon
zelf. De ruige condities zorgden wel voor 14 uitvallers met materiaalschade, maar er deden zich
geen persoonlijke ongelukken voor.

“Dennis Goethals verwoordde het treffend. Hij noemde deze oversteek een korte samenvatting van de Volvo
Ocean Race”, aldus De Ridder. Met snelheden van rond de 20 knopen ging het racemonster er na het
startsignaal op vrijdagmorgen 18 mei vandoor. Het was alsof de rest van de vloot stil stond, hoewel ook de
Formidable 3 een voorsprong begon op te bouwen. De Ridder: “De VO 70 is een beest, maar erg leuk om te
temmen. Het lijkt enger dan het is, want de boot is makkelijk te sturen. Het zeilen rond de boeien op de

Middellandse zee is als ballet met elegante bewegingen. Met een VO70 over de Noordzee rammen is meer rock
& roll. Ik heb groot respect voor de jongens die hiermee de wereld zijn rond gevaren. Nu waren we met zestien
man, maar zij moesten het met tien personen doen en alles is loodzwaar.” Aan boord van de Mean Machine
zaten de VO 70-kenners Dirk de Ridder, Simeon Tienpont, Jules Salter en Jono Swain. Zij voeren in de laatste
Volvo Ocean Race mee en staan nu op de bemanningslijst van Team Mean Machine. Volgens Peter de Ridder is
er nog een scherpere tijd mogelijk: “Als de ABN AMRO One had meegedaan, waren ze zeker een half uur tot
drie kwartier eerder binnen geweest. Dit waren hun condities. Ik denk dat de North Sea Race binnen de 10 uur
gevaren moet kunnen worden. Dan moet je wel geluk hebben dat de wind op het laatste stuk van IJmuiden
naar Scheveningen nog wat ruimt.” De Ridder pakte niet alleen de line honours, het record en de eerste prijs in
de IRC overall, hij vierde afgelopen vrijdag ook nog zijn 61ste verjaardag.

Chinese gijp
Naamgenoot Peter de Ridder van de Checkmate, een nieuwe Swan 45, verjaarde eveneens op die dag! Hij en
zijn bemanning waren vierde in de IRC 0 en snelste in de ORC 1, met de PhoeniX van Marc Eriks in hun kielzog
als tweede. De Ridder over de eerste North Sea Race met zijn nieuwste aanwinst: “Het is wennen, want het is
geen glijboot. Zij is ruim 4 ton zwaarder dan onze oude Bashford. Tijdens de North Sea Race waaide het
gewoon te hard. Daarvoor hadden we met de Swan nog te weinig uren gemaakt. We hebben dus geen gekke
dingen gedaan en het toerzeil opgezet.” Toch ging het vlakbij Smith Knoll even mis: “We gingen keurig netjes
in de Chinees (ongecontroleerde manoeuvre voor de wind) en toen hebben we de spinnaker weggehaald.” Net
voor de overtocht naar Nederland ging er nog een rif in het grootzeil. De Ridder: “’s Nachts kwam de wind
meer van achteren en hadden we eigenlijk weer de spi moeten zetten. We hebben in ieder geval het rif er
uitgehaald, maar de Roark, Eclectic en Holmatro gingen ons hard voorbij of vooruit. Daar hebben we het op
verloren in de IRC-klasse.” De Roark van schipper Kees Kaan gijpte bovendien al halverwege het spinnakerrak
naar Smith Knoll, waardoor ze de leiding namen in de IRC 0. Deze winnaar van de Vuurschepenrace streek
opnieuw de eer op in de IRC 0. De PhoeniX kon zijn winst van de Vuurschepen Race in deze north Sea Race
eigenlijk niet goed verdedigen daar zij niet in de IRC 0 maar in de IRC 1 was ingedeeld op basis van de door de
RORC ingestelde handicapgrenzen. In de IRC 1 werd zij derde achter Ace en de Mumm30 van de TU Delft. De
Delftsche studenten zijn net een half jaar in deze nieuwe formatie bezig, dus dit succes kwam enigszins als een
verrassing. Schipper Michiel van der Meulen: “Ik had niet gedacht dat we nu al bij 30 knopen wind zo beheerst
zouden kunnen gijpen en spinnakeren. De rit onder spi naar Smith Knoll was echt heel erg gaaf”,volgens
navigator Rob van Burik, vorig jaar nog genuatrimmer op de PhoeniX tijdens Cowes Week.

JimJams - Klein en snel
De kleinste boot uit de vloot, de 9,2 meter lange J-92 van Paul van der Pol, streek tijdens de prijsuitreiking op
zondagmiddag het meeste zilverwerk op. De zeskoppige crew pakte de eindoverwinning in de IRC 3, ORC 3 en
ORC overall. Bemanningslid Niels Jannichsen: “We moesten voor het eerst net als de anderen het lange
parcours varen. Onder spinnaker liepen we regelmatig 18-19 knopen. Wij zijn allemaal open boten zeilers, dus
die ervaring kwam goed van pas. Vooral de spi-rakken waren gaaf en in het donker ook spannend. Je ziet
minder wat er gebeurt, terwijl je met 14-15 knopen over de golven dendert.”
Double handed
Dit jaar gingen er voor het eerst duo’s van start. Vanuit Harwich waagden vier ‘double handed’ teams zich aan
de North Sea Race. Twee van hen finishten reglementair, waaronder Maurits Homan en Bart Keymolen met de
cAp, een First 31.7. Homan: “Ondanks de ruige omstandigheden hebben we alles kunnen doen, wat volledig
bemande teams deden. We hebben gewoon gespinnakerd en een topsnelheid van 18.4 knopen geklokt. We zijn
één keer volledig plat gegaan en hebben daarbij wat schade opgelopen.” Ondanks de anderhalve uur slaap per
persoon, is het volgens Homan voor herhaling vatbaar. “Hopelijk zijn er dan meerdere concurrenten.” De
overwinning ging naar de Fandango van schipper Cees van de Walle en oud PhoeniX-zeiler Bart IJzerman.

Yeoman Challenge Trophy van de North Sea Regatta
Op zondag 27 mei 2007 werd tijdens de ABN AMRO North Sea Regatta de strijd om de Yeoman
Challenge Trophy beslist. Deze tweedaagse competitie maakt deel uit van de totaalklassementen
van de jachten in de ORC, IRC, X-35, X-99 en Pion. De wind was aanvankelijk de spelbreker, maar
kwam tegen het einde van de ochtend na een flinke draaiing vanuit het zuidwesten opzetten. De
geplande races konden daardoor alsnog met een matige bries plaatsvinden.
IRC en ORC 1 - Dubbelslag voor Roark
In de IRC 1 werd het vandaag bijzonder spannend door de eindsprint van de No Limits van schipper Rientz Bol.
Zij openden de dag met twee overwinningen, waarna het gat met de Roark slechts
twee punten bedroeg. Roark-schipper Kees Kaan en zijn bemanning hielden het
hoofd koel het trokken uiteindelijk de zege in zowel de IRC 1 als de ORC 1 naar zich
toe. Tacticus Jurjen Feitsma over hun dagscore van 3-3-1: “Het ging lekker. We
hadden iets aan de trim veranderd en liepen daardoor een paar tiende knoop harder.
De starts gingen goed en we zaten steeds aan de juiste linkerkant van de baan.”
Feitsma en teamgenoot Ivan Peute deden andere jaren altijd in de J-22 mee, waarin
ze een succesvol kwartet vormen met Fanny van Leeuwen en Tjarco Timmermans. De No Limits was vandaag
duidelijk op stoom met een reeks van 1-1-2. Bol: “Het ging hard. Bouwe Bekking gebruikt korte, professionele
termen. Nu weten we wat hij zegt en zijn we op tijd met de reactie. Dat maakt bijvoorbeeld bij de start veel
uit. We hebben tactisch ook een paar slimme klappen gemaakt.” Volgens Frans Hinflaar zit de progressie in de
boothandeling, starts, snelheid en is er meer controle. Gelegenheidstacticus Bouwe Bekking: “We hebben
vorige week een dagje getraind en je ziet dat het steeds beter gaat.” Met enkele aanpassingen aan de Swan 45

zou het team nog sneller kunnen scoren in de IRC. Bekking: “Een masthead spinnaker zou bijvoorbeeld al een
groot verschil zijn, maar ze moeten gewoon eenheidsklasse blijven varen en niet te veel daarvan afwijken. Het
is een kwestie van keuzes maken en zij gaan dit jaar voor het WK Swan 45.” Ook de PhoeniX heeft IRCaanpassingen op het programma staan, waaronder een zwaardere kiel, de masthead spinnaker hebben ze dit
pinksterweekend al ruimschoots kunnen testen.

North Sea Regatta eindigt met windstilte
Op Pinkstermaandag 28 mei 2007 eindigde de ABN AMRO North Sea Regatta 2007 zonder wind. Na
lang rond dobberen, besloot het racecomité de dagraces af te blazen. Daarmee kwam deze editie
vroegtijdig tot een einde en bleef de eindstand van gisteren onveranderd. De overall winnaars
ontvingen hun zilverwerk, cadeaus en zeefdrukken uit handen van wethouder Sander Dekker van
Onderwijs, Jeugdzaken en Sport. Na drie avonden met spetterende optredens voor uitzinnige
zeilers, exquise maaltijden van sterrenkok Paul van Waarden voor honderden genodigden en een
spannende strijd op het water, is het Scheveningse zeilspektakel voor dit jaar echt voorbij.
ORC en IRC: onbetwiste winnaars
In het totaalklassement van IRC 1 ging de strijd tussen de Grand Soleil 43 Roark van schipper Kees Kaan en de
Holmatro van Sander Speet. Beide teams deden mee aan de offshores naar Harwich en terug en die tellen mee
in de eindklassering. De No Limits van Rientz Bol ging niet mee naar Engeland en speelde daarom geen rol in
de strijd voor de overall beker. Door het uitblijven van de wind kon Team Holmatro vandaag niets meer aan de
stand veranderen. Speet: “We konden eigenlijk al niet meer winnen, want we hebben het gisteren laten
liggen.” De Grand Soleil 44 eindigde toen als tweede, achtste en vierde. Stuurman Simon Anink legt uit: “In de
tweede pot op zondag hadden we twee kruisrakken met grote winddraaiingen. Daarin hebben we te veel risico
genomen door bij de vloot weg te varen. Die achtste plek was een nekslag.” Volgens Speet was de competitie
erg sterk dit jaar: “Elk foutje werd direct afgestraft.” De overwinning ging dus naar de Roark, die tevens in de
ORC 1 zegevierde. De PhoeniX werd in de overall uitslag derde in de ORC 1 en Checkmate IV tweede. PhoeniX
werd negende in de IRC 1. In de IRC en ORC 2 bleef de Rosetta, een Dehler 36, de onbetwiste nummer één. In
de IRC en ORC 3 ging de dubbele zege naar de JimJams van Paul van der Pol. “We winnen nu voor de derde
keer overall. Het geheim is veel met elkaar varen en dat lang met dezelfde boot”, aldus Van der Pol.
Speciale prijzen
De NSR Super Trophy voor de meest gewonnen races, in 2002 en 2003 nog voor de PhoeniX (toen nog
Xiphias) ging naar het Scheveningse team Rosetta from the Rocks. Het team van de No Limits mocht de Hans
Horrevoets Memorial Trophy, ter nagedachtenis aan de vorig jaar omgekomen Volvo Ocean Race-zeiler Hans

Horrevoets, in ontvangst nemen. Het geld, de spirit en het enthousiasme waarmee zij dit seizoen in zijn
gegaan, bleken doorslaggevend.

Volvo-zeilers in Scheveningen
Naaste de oud Withbread-zeilers Gideon Messink, Frans Hinflaar en Arend van Bergeijk, waren dit keer ook
Gert-Jan Poortman (ABN AMRO Two) en Bouwe Bekking (Movistar) van de laatste Volvo Ocean Race van de
partij. Poortman zeilde de afgelopen zeven jaar in het professionele circuit, maar werkt tegenwoordig bij North
Sails en vaart als tacticus en coach mee aan boord van de Eclectic (Dehler 44sq). Poortman over zijn terugkeer
in het Scheveningse zeilfeest: “Het is heerlijk om dit weer te doen. Ik heb als voordekker een hoop bereikt. Het
spelletje is erg leuk, maar daarvan krijg je op het voordek te weinig mee. Daarom is dit een nieuwe uitdaging.”
Poortman toonde zich tevreden over hun zevende plaats: “Zowel de boot als de bemanning zijn nieuw, maar
het gaat elke race beter. In Stellendam deden we niet mee met de top, maar nu beginnen we ons daarin te
mengen.” Poortman roemde de wedstrijdorganisatie: “Dat zijn perfectionisten en het gaat snel. De baan lag er
steeds goed in en dat maakt het zeilen erg leuk.” Volgens Bouwe Bekking was dat in het verleden nog wel eens
problematisch, maar verheugde hij zich over de ‘gigantische verbetering’. Ondanks zijn enorme staat van
dienst in de internationale zeilwereld, genoot Bekking van dit Nederlandse weekend als tacticus op de Bolidt:
“Het was hartstikke leuk. Er liepen veel oude vrienden rond en we hebben redelijke resultaten behaald.” klasse.
Tekst; Diana Bogaarts en Marc Eriks. Foto’s; Jasper Spronk, Diana Bogaarts, Ljubinka Vukanic, Quinta Visser
en Marc Eriks
De volledige resultaten van de North Sea Race 2007 zijn beschikbaar via www.nsr.nl

