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IMX-40 PhoeniX vaart de Cowes Week 2007
Tijdens de CowesWeek van 4-11 augustus op het Engelse eiland Wight zijn maar liefst 1700 jachten aan de start
verschenen! Hiermee is dit het grootste zeezeilevenement ter wereld!
In onze klasse IRC3 waren er 52 medestanders uit heel Europa.
Met lichte weersomstandigheden en een haast wolkenloze hemel hebben we gemiddeld een 23ste plaats gevaren.
Ook al zeilden we in de middenmoot het was elke dag weer spannend. We hebben met name tegen een Zweedse
Elan 410 en een Franse Grand Soleil 43 gezeild. Verder deden er nog vijf andere IMX-40's mee.
Onze klasse werd gedomineerd door Nederlandse schepen. 1e. Holmatro (grand soleil 44R),
2e. Roark (grand soleil 43R), 3e. Uxorious (swan 42OD).

Een aantal weken voor de Skandia Cowes week, wordt er al druk heen en weer gemaild tussen de bemanningsleden
van de PhoeniX van Marc Eriks. De berichten variëren van beschikbaarheid van de bemanning, delivery trip naar
en van Cowes, de boodschappen, onze accommodatie aan de wal, wat nemen we mee, alles wat er nog moet
gebeuren aan het schip en waar je de goedkoopste tickets kunt krijgen naar Southampton.

Op 28 juli wordt de IMX 40 door Rogier en Dennis met een paar vrienden naar het plaatsje Cowes op het Isle of
Wight gevaren. De overtocht vanuit IJmuiden verloopt niet geheel vlekkeloos. Het wordt een pittige trip waarbij
het even onduidelijk is of Cowes daadwerkelijk op tijd gehaald gaat worden. De eerste avond heeft de delivery
crew meer dan 30 knopen wind vanuit het zuidwesten, precies tegen dus. De vooruitzichten duiden ook niet op een
weersverbetering. Tijdens het zetten van het rif wordt het onderste deel van de mastrail los van de mast
getrokken. Hierdoor moet de haven van Scheveningen aangedaan worden. Na een tijdelijke reparatie kiest de
bemanning weer het ruime sop. Eenmaal wat verder uit de kust op zee gaat het een stuk beter en wordt de
snelheid aan de wind naar 9 knopen opgestuwd. Eenmaal voorbij Dover draait de wind naar het noorden en is het
genieten tot in de Solent. Door een breker begeeft een van de geluidsboxen in de kuip het waardoor er tijdelijk
buiten geen marifoon is. Maandag 30 juli zit de delivery crew weer in het vliegtuig naar huis.

Dat wordt dus nog even klussen voor het team dat op donderdag voor aanvang van de wedstrijdweek arriveert.
Vrijdag trainen en klussen we. Op Zaterdag 4 augustus is het dan zover. Uit 50 landen zijn de teams gearriveerd
en de haven is een wirwar van nationale – en sponsorvlaggen. Alle scheepstypen zijn hier vertegenwoordigd.
Natuurlijk ook de supermaxi’s zoals de Reichel Pugh Alfa Romeo en Farr canting keel ICAP Leopard. Door zoveel
grote schepen vallen wij met onze 40foot ‘slechts’ in klasse 3.

Ons IRC 3 veld bestaat uit 52 schepen waarvan zes IMX-40’s. Volgens de IRC handicap is de Swan 42OD
Uxorious het snelste schip en de IMX-40 Runaway de langzaamste.

Ons toegewijde team, dat grotendeels per vliegtuig is overgekomen staat een 10-daagse week te wachten met
weinig slaap, veel concurrentie, een bruisend avondprogramma met elke avond optredens en de nodige avondjes in
Pier View, de bar in Cowes waar het Nederlandse zeilvolk zich ’s avonds verzameld om op verhaal te komen en te
ontspannen.

Het team dat de Phoenix, net als in 2006, in de top tien moet krijgen is nog niet goed genoeg op elkaar
ingespeeld. Uiteindelijk is het de kunst om alle individuen een te laten worden. Na een paar dagen raakt het team
beter op elkaar ingespeeld en aan het einde van de week zijn steeds minder woorden nodig om elkaar duidelijk te
maken wat er bedoeld wordt. Volgens de bondcoaches van de Olympische zeilteams zijn de voorwaarden van
succes: passie, onderlinge competitie, samenwerking en expertise. Competitie en passie is er genoeg ! De
samenwerking is een onderdeel dat nog wat aandacht nodig heeft. Over de expertise valt te twisten maar er is
een enorme leercurve aan boord waar te nemen dus die expertise groeit..
Aan het einde van de week begint de vermoeidheid zich te openbaren. Hier en daar ontstaan wat onenigheden en
irritaties. Dat is onvermijdelijk als je elke dag weer met je grenzen van zeilkennis geconfronteerd wordt.

We slapen gedurende het evenement aan de wal. Samen met de bemanning van de IMX-40 Weerga delen we een
bekend ‘zeilhuis’ aan Markethill, in het centrum van Cowes. Bijna 25 man in een huis! Kees, kok van beroep, is
meegekomen om voor het hele gezelschap elke dag te koken. Nog nooit zoveel broden, pakken melk, koppen koffie
en pindakaas er doorheen zien gaan. Het is heel gezellig met zoveel zeilers bij elkaar. Ondanks het gebrek aan
slaap wegens een aantal snurkers en nachtbrakers heeft iedereen elke ochtend weer goede zin. Oordoppen en een
aantal glazen wijn doen wonderen. Het weer helpt ook een handje mee, want het is elke dag stralend. Helaas laat
de wind het wel eens afweten wat resulteert in eindeloos wachten bij de startlijn. Vaak komt op windstille dagen
een zeewindje van 15 knopen om 14uur opeens opzetten uit het westen. De asymetrische spi’s doen goede zaken
tijdens deze week. Zeilmakers hebben het rustig want er is bijna geen schade. De enige schade ontstaat door de
sterke stroming. Hierdoor wordt soms de gehele vloot bij een start op het startschip, en op elkaar, gezet. Ook
bij boeirondingen gaat het niet altijd goed. Zo prikte de Weerga met zijn carbon spiboom onder de titanium
hekstoel van een Farr45. S’avonds hard klussen en de volgende dag staat er weer een nieuwe boom op het schip,
prima teamwerk!

In onze klasse domineren de Benelux landen. Sander Speet wint met de Messink Grand Soleil 44 Race Holmatro
niet alleen in onze klasse maar ook de prijs voor meest succesvolle schipper onder de dertig van de hele Cowes

Week! De America’s cup bemanning aan boord van Uxorious komt net te kort om de Roark van Kees Kaan voor te
blijven. Ook Moana, Eclectic en Allard eindigen in de top tien! Weerga wordt 11de en Daikin 12de. Wij eindigen net
voor Futuro op de 23ste plek.
De top twintig zat er nog wel in tot we op de laatste dag voor de start te lang trainden en door de sterke stroom
te ver met de stroom mee zijn gevaren en zo de start misten wat resulteerde in een DNS . Gelukkig waren we
niet de enige, Bolidt (ook met America’s Cupper aan boord) overkwam hetzelfde.
De IMX-en hebben geen eenheidsklasse klassement in Cowes anders zou de Franse IMX-45 Codiam dit voor
Weerga gewonnen hebben, de Swan 45 klasse wel. Hierin wordt Bolidt verdienstelijk tweede en Checkmate
vierde. Volgend jaar voor ons zeker weer een Cowes Week. Het milde klimaat, de stroming, de geringe golfslag en
de grote competitieve velden zijn hier onovertroffen! www.skandiacowesweek.co.uk

Zondag vaart de PhoeniX met Hans en een nieuwe -voornamelijk Belgische- delivery crew, net voor de storm uit
in vier dagen terug naar Den Helder voor de start van de 24uurs race.
Mirjam Gommers, PhoeniX crew 2007

Fastnet Race
De Rolex Fastnet Race werd voor het eerst in zijn bestaan een dag uitgesteld wegens een slechtweer voorspelling.
Uiteindelijk zijn wij niet van start gegaan. Na de start op maandagochtend keerden vele schepen bij Plymouth
terug naar de haven. Het eerste schip dat wel door ging was de Leopard, een 90foot kantelkiel, die op dinsdagavond
na 44uur racen alweer binnen gelopen is en daarmee het record voor monohulls uit 1999 brak!

Overall winnaar werd de Ierse Chieftan, een carbon 50foot kantelkiel. Zij won de Alf Loomis Trophy - navigator of
best yacht overall: Jochem Visser, CHIEFTAIN. De Gesture Bowl, 1st overall IRC Super Zero (Canting Keel),
Joggernaut Trophy - best Irish yacht overall and Fastnet Challenge Cup - best overall in the 2007 Rolex
Fastnet Race, Rolex Yacht-Master Timepiece in steel and platinum: Ger O’Rourke, Cookson 50, CHIEFTAIN.
In IRC 2 wint de Antaris van Jacht Club Scheveningen! De Nederlandse Formidable wordt 2e in de IRM.
In onze klasse is de winnaar Scarlet Oyster met de Jaguar Logic (van de Yachtmaster opleiding) op zijn hielen
binnen 5 minuten! Slechts tien schepen in onze klasse halen de finish. http://fastnet.rorc.org
Marc Eriks, schipper PhoeniX

Laserzeilen Team PhoeniX
Ter voorbereiding op de Cowes week en het Nederlands Kampioenschap ie het team twee avonden wedstrijdjes
in Lasers gaan zeilen.

Er was op beide avonden weinig wind maar toch konden er spectaculaire races genoteerd worden.
Het wedstrijdzeilen in kleine open boten is erg goed voor de ontwikkeling van bootgevoel en eigen tacktisch
inzicht.
Naast de Laseravonden werd er ook gezeild op een F18 catamaran. Hiermee werden snelheden boven de twintig
knopen gerealiseerd!
De PhoeniX heeft in september ook een aantal dagen gezeild met bedrijven.
Vooral de korte wedstrijdjes tegen andere 40-50footers vielen in de smaak.

