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Clubkampioenschap Zeilen K.A.R.&Z.V. “De Hoop”
Op zondag 10 juni 2007 is het Clubkampioenschap Zeilen van de Koninklijke Amsterdamsche Roei- en
Zeilvereeniging ‘De Hoop’ gehouden.
Dit Kampioenschap werd voor het laatst verzeild op het Binnen-IJ in 1915 en toen werd er gewonnen door
H.C.A. van Kampen met ‘De Halve Maen’. De heer van Kampen was de oprichter van het tijdschrift ‘De
Watersport’ en auteur van menig watersporthandboek. Nu in 2007 is het kampioenschap gehouden in
samenwerking met de zustervereniging van De Hoop, de Koninklijke Zeil- en Roeivereeniging te Muiden.
Tijdens de ontvangst op het mooi gelegen havencomplex van de KNZ&RV in Muiden konden zesentwintig
zeilminnende leden van De Hoop kennis met elkaar maken tijdens het ochtendpalaver met koffie en gebak.
Als toevallige bijkomstigheid werd het gezelschap verblijd door het arriveren van H.M. De Konigin en een
groot deel van onze troonopvolging die een dag gingen zeilen op hun Lemsteraak ‘De Groene Draek’.
Ander bijkomend markant detail was dat de PhoeniX naast een Hoogaars met de naam ‘ De Nieuwe Maen’
zijn ligplaats had, hoe toepasselijk na bijna honderd jaar.

Op deze zonnige, warme en bijna windstille dag kwamen vier schepen aan de start.
De Stuart 26 Avalon van George van der Werff, de overnaadse S-spant Alcedo van Wouter Verster, het
Waarschip 36LD Dyas van David Richert en de IMX-40 PhoeniX van Marc Eriks. Deze weliswaar zeer
uiteenlopende scheepstypen konden het tegen elkaar opnemen doordat er gebruikt werd gemaakt van een
ORC-club correctie factor. De wedstrijdorganisatie die in handen was van de KNZ&RV had het niet
eenvoudig aangezien er haast geen wind stond ten tijde van de start. Hierdoor werd de wedstrijdbaan eerst
ingekort maar later tijdens de wedstrijd toch weer verlengd omdat er een klein beetje wind bijgekomen was.

De Alcedo van Wouter Verster overzeilde de bovenboei door de positiewijziging niet tijdig op te merken
maar maakte zijn achterstand op de voor-de-windse rakken goed door het kundig zeilen met spinnaker en
aap. De Avalon van George van der Werff had in het kruisrak moeite met de windflauwtes die met
winddraaiingen gepaard gaan. De Dyas van David Richert dacht bij de PhoeniX voorlangs te kunnen terwijl
zij over stuurboord lag, dit kon ook in eerste instantie tot er opeens een windvlaagje opstak waarop de
PhoeniX versnelde en daardoor bijna in aanvaring kwam met het zwaardere Waarschip. Spannend dus,
ondanks de weinige wind en de korte baan van slechts twee zeemijlen. Aan boord van de Dyas en de
PhoeniX was het nog druk werk doordat er twee kruisrakken en twee spinnakerrakken gevaren werden
waarbij de respectievelijk zes en acht bemanningsleden aardig op elkaar ingespeeld dienden te zijn.
De PhoeniX van Marc Eriks met zijn diepgang van 2.5meter liep –gelukkig- direct na de finish vast voor
de rede van Muiden.

Na de wedstrijd was er tijd om te zonnen en te borrelen aan boord. Er werd zelfs gezwommen in het
Gooimeer dat nu, begin juni, al een aangename watertemperatuur had. In de Sociëteit van de KNZ&RV
werd er gezamenlijk gegeten waarbij de nieuwe Wisselbeker door de Voorzitter van De Hoop uitgereikt
werd aan Marc Eriks van de PhoeniX.

De uitslag van dit geslaagde Clubkampioenschap Zeilen 2007 is als volgt:
1e. PhoeniX, Marc Eriks
1 uur en 18 minuten
2e. Dyas, David Richert
1 uur en 37 minuten
3e. Alcedo, Wouter Verster
1 uur en 44 minuten
4e. Avalon, George v/d Werff 1 uur en 45 minuten

Wellicht is met dit succesvolle evenement de start van een jaarlijks terugkerend
Clubkampioenschap Zeilen van De Hoop mogelijk!
Zeilcommissie K.A.R.&Z.V. ‘De Hoop’

Ronde om Noord Holland 2007
Op 14 en 15 juni liggen we met de IMX-40 PhoeniX aan de start van de Ronde om Noord Holland.
Deze wedstrijdtocht van ongeveer 110mijl hebben we vorig jaar als snelste afgelegd dus dit jaar zijn
de verwachting nogal hoog. De bemanning is in de laatste dagen voor de start pas rond gekomen.
Er zijn negen mensen aan boord waarvan er zes nog niet eerder op het schip gevaren hebben. Dus
proberen we voor de start op vrijdag nog een trainingsrondje te maken.

Aan de Koninklijke KNZ&RV steiger bij het Muiderslot.
Van trainen komt niet veel want zodra we de haven van Muiden verlaten krijgen we de ene na de andere
onweersbui over ons heen.

Donkere wolken tijdens de start bij Pampus op het Gooimeer.
De start wordt niet uitgesteld en om 13uur vertrekken voor een kruisrakje van 1,5mijl.
We komen toch nog als eerste bij de bovenboei. Daarna zetten we de zwaarweer spi 5S om al reachend
naar het Paard van Marken te koersen en vervolgens naar de eerste finish bij Enkhuizen.

Met windkracht 6 in de rug trekken we enorme golven op het, voor onze 2.5meter diepgang, ondiepe
IJsselmeer. Michiel is een Splash gewend en vind dit ‘omploegen’ toch wel enorm kicken.

Helaas kunnen we daarom ondanks de goede spitrim van Erik en het lieren van Kristiaan niet uitlopen.

We finishen als derde achter de X-119 OffCourse en de Grand Soleil 40 Grand Slam.

Hans checkt of de vallen niet om elkaar gedraaid zijn, we hebben er nu maar liefst vier op het voordek.
Ook de J-action volgt de strategie om niet sneller dan nodig door de sluizen te gaan waardoor het tij op de
Waddenzee minder lang tegen zal staan.

Het eerste traject zit er alweer op. De lucht is opgeklaard en tijdens het wachten bij het Naviduct van
Enkhuizen vraagt Hans aan Milja hoe haar ‘maidentrip’ d’r bevalt.

Na Enkhuizen varen we de 25 mijl op het Noordelijke Ijsselmeer samen met de Bedrijfstrainers, een
Arcona400, vergelijkbaar met ons schip. We kiezen een hogere koers dan pal noord direct naar Kormwerd

om even later te kunnen spi-en. Het lijkt goed uit te werken maar bij de einduitslag waren de Offcourse en
de Grand Slam op dit traject toch sneller dan wij. Op zo’n moment wel jammer dat we niet tegelijk opvaren
vanwege het schutten tijdens deze wedstrijd.

Met zijn allen afhouden in de sluis van Kornwerderzand. Hans controleert nu de genua- en spischoten.

Bij de finish op zaterdag om 8uur in de ochtend zit de gehele bemanning in de rail
om de PhoeniX zo rechtop als mogelijk te houden. Chapeau voor de volhouders!

Van Kornwerderzand tot Texel varen we over het Wad met weinig wind maar wel al snel met enige stroom
mee. Vlak voor de nacht invalt kunnen we een klein traject met de masttop spinnaker varen. We hebben
veel bekijks van de toerklasse waar we op dat moment langs varen. Altijd weer leuk om zoveel jachten in

te halen tijdens deze wedstrijd waarbij de langzamere schepen ruim eerder vertrekken opdat iedereen
ongeveer gelijktijdig aan de finish komt.

Op het Noordzeekanaal staat Milja te glunderen achter het enorme stuurwiel.

Mooi opgeknapte pakhuizen aan het IJ herbergen nu woonhuizen en kleine ondernemingen.

Jochem is, net als de anderen, nu toch wel heel erg moe na een nacht met 1 a 2 uur slaap.

Weer terug in Muiden komt Rogier het schip meten voor de IRC aanpassingen die de komende weken
op de werf van Schaap in Lelystad gedaan zullen worden.
We rijden voor de prijsuitreiking en een diner weer naar IJmuiden. Het blijkt dat we dit keer niet als snelste
rond Noord Holland hebben gevaren, dat was de Grand Slam die wel 20 minuten sneller was dan onze
15uur en 35minuten. Toch denk ik dat we volgend jaar toch weer aan dit mooie rondje mee zullen doen.
Dan maar eens proberen om als eerste over de finishlijn te komen.
Marc Eriks, schipper PhoeniX
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