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24-uurs zeilrace gewonnen
Marc Eriks heeft met zijn PhoeniX in de 43e Delta Lloyd 24-uurs Zeilrace de prijs voor het zeilen van de meeste
mijlen overall, met totaal 167 zeemijlen, gewonnen.
Hij kreeg de Tim van Rootselaar Wisselprijs (bekend is de Lemsteraak Groote Beer waarmee Tim sinds 1970 tot
en met 2006 deelnam) uitgereikt. Voor achtergrondverhalen en uitslagen: www.kustzeilers.nl
Redaktie K.A.R.& Z.V. De Hoop

De deelnemers vertrokken vanuit zestien havens langs het IJsselmeer, Markermeer, de Noordzee en de
Waddenzee. In andere jaren was Muiden altijd de drukste startlocatie, maar die eer gaat in 2007 naar
Volendam en Kornwerderzand met elk 77 boten over de lijn. Afhankelijk van de plaats, was de
noordnoordwestelijk wind kracht drie of vier bij een zomers avondzon. Inmiddels heeft de vloot met een uiterst
zwak briesje te maken. Al dobberend moet de juiste strategie tot de meeste mijlen langs vastgestelde rakken
leiden. Die puzzel begint uiteraard met de keuze van startplaats.
Zo had Harry Amsterdam, schipper van de Yacht Vision 34.7 en vorig jaar winnaar in de ORC-1, vanmiddag een
uitgesproken mening: “Hoe minder wind, hoe belangrijker het Wad-varen is. Er wordt niet veel voorspeld, dus wij
gaan vanuit Den Oever zo snel mogelijk het Wad op. Daarna laat ik me om de eilanden heen spoelen.” De Salty
Cat van Rob van den Boogaard, legde in 2006 de meeste mijlen in de multihull-klasse af, vertrok eveneens uit
Den Oever. Alleen namen zij eerst een boei op het IJsselmeer om vervolgens zo snel mogelijk door de sluis naar
het Wad te komen. Van den Boogaard een uur na de start: “We willen dan een rondje rechtsom Texel en Vlieland
maken. Het wordt nog knokken om voor de stroomkentering van 23.30 uur bij Den Helder te komen. Dit schiet
niet erg op. Van mij mag het gaan waaien.”

Op zaterdag 25 augustus 2007 eindigde de 43ste Delta Lloyd 24-Uurs Zeilrace onverwachts mooi. De 641
deelnemende teams vreesden vooraf voor lichtweer, maar uiteindelijk genoten ze van de uitbundige zon en een
westelijke wind kracht vier. Het was een zeildag, zoals die niet vaak in Nederland voorkomt. De reacties waren
dan ook vrijwel unaniem enthousiast. Uit de voorlopige uitslagen blijkt dat Kornwerderzand een goede
startlocatie was. De meeste koplopers vertrokken daar. Hoewel de PhoeniX (ORC 1) van schipper Marc Eriks in
Den Helder startte en toch het meeste aantal mijlen (164,3 mijl ) aflegde. Het was echter de Team Heiner Two
van Roy Heiner die rond 23.00 uur nog altijd aan de leiding van het ORC 1-klassement ging. Op dat moment waren
nog niet alle uitslagen verwerkt. Dat zorgde voor opeenhopingen van nieuwsgierige deelnemers bij de monitoren
met resultaten. Ondertussen stond de kade vol met gebruinde en vermoeide zeilers, die een biertje namen op de
goede afloop. Het begon met een eerste reactie na de start op vrijdagavond rond 21.00 uur;
Phoenix – Marc Eriks De Phoenix, een IMX 40, van schipper Marc Eriks vertrok uit Den Helder. Eriks: “We
hadden een mooie zon met ongeveer 15 knopen wind. Dat was meer dan we verwachtten. We zijn met de stroming
mee de zee opgevaren. Momenteel zeilen we ter hoogte van Den Burg op Texel. We zijn net de Grey Hound
kwijt, want die gaat met de klok mee om de Noorderhaaks en wij doen dat tegen de klok in.” Dat betekent een
stukje tegenstroom. “Maar over een halve mijl gaat de spinnaker erop. Er liggen nog zo’n vijf boten om ons heen.”

En op zaterdagmiddag; “Het is korte broeken weer”, roept schipper Marc Eriks enthousiast. “We hebben een
constante wind van 15 knopen voor de Friese kust. We hebben net tussen Stavoren en Makkum gezeild en
bevinden ons nu ter hoogte van de Afsluitdijk.” Vannacht voer de Phoenix een rondje langs Texel en Vlieland.
“Het was spannend of we op tijd door de Boontjes naar Kornwerderzand konden, omdat we 2,60 meter steken.
We waren daar rond 8.30 uur en het ging gelukkig allemaal prima. Vanaf dat moment hebben we gespard met de
Yellow Rose. Dat duurde tot 14.00 uur op het IJsselmeer, toen we in hun hekgolf terecht kwamen en de
spinnaker opbliezen. Dat was jammer, maar we lopen nog lekker met gemiddeld 7,5 knoop.” Om 14.15 uur stond er
130 mijl op de teller van de Phoenix. “Vannacht hebben we ook nog een tijdje met de oude America’s Cupper

Magic (Dennis Conner, 1983) uit Medemblik opgevaren. Wij waren uiteindelijk sneller met het surfen van de
golven en we hadden de spi staan.” Het plan is om de laatste uren van deze Delta Lloyd 24-Uurs Zeilrace in het
noordwestelijke deel van het IJsselmeer in de buurt van Den Oever door te brengen: “We verwachten namelijk
dat de wind tussen west en noord draait.”
Diana Boogaards, persbureau 24uurs Zeilrace

Admiraal De Ruijter Homeport Race
De PhoeniX doet tijdens de havendagen in Rotterdam op 8 en 9 september mee aan een zeilrace van KR&ZV De
Maas van Scheveningen naar Hoek van Holland ter gelegenheid van het 400ste geboortejaar van Admiraal Michiel
Adriaanzoon de Ruijter.

Deze zeerace wordt onder zonnige omstandigheden gevaren waarbij de PhoeniX 2e is geworden in het IRC/ORC
veld. De winst gaat naar het semi-professionele team van TU-Delft/van Uden Logistics dat hiervoor al succesvol
was tijdens de RORC North Sea Race en de Tour de France de la Voile.
Er zijn tijdens het evenement, dat op zaterdagavond wordt opgeluisterd door een groot vuurwerk en feest bij de
Cruiseterminal ter hoogte van de Erasmusbrug, elf leden van KAR&ZV De Hoop aan boord van de PhoeniX.
Op zondag wordt er zelfs admiraal gezeild. Er zijn o.a. contacten gelegd met het Rotterdamse havenbedrijf en de
Koninklijke Marine aan boord van HR. MS. Urania.

Het Nederlands Kampioenschap Zeezeilen
Het Nederlands kampioenschap zeezeilen is op 28-30 september verzeild voor de kust van IJmuiden.
Dit evenement is door het Watersportverbond alleen in ORC uitgeschreven. Aangezien er te weinig deelnemers
zijn om een reglementair kampioenschap te varen kiezen de klasse 1 deelnemers na een collectief protest om
volgens het IRC handicapsysteem te varen De meeste deelnemende schepen zijn namelijk in 2007 volgens dit IRC
systeem geoptimaliseerd.

Schuimkoppen en een groene zee verwelkomen de schepen op de laatste dag van het Henry Lloyd ONK Zeezeilen.
De wind zit in de W-NW hoek en heeft een kracht van 4-5 Beaufort. De kentering moet nog inzetten.
De lucht breekt open en het licht veroorzaakt een diep groene zee. In het zonnetje zien we mooie kruisrakken en
kleuren de spinakkers fraai op tegen een blauwe lucht en schitterende zee. De zonnebrillen moeten op. De stroom
neemt toe en de bovenboei blijft op 290 graden liggen.
Op zaterdag is de middellange race behorend bij het kampioenschap gevaren onder regenachtige omstandigheden.
Vrijdag werden de eerste drie korte races gevaren met flinke wind en veel golven. Helaas voor de PhoeniX zijn
deze omstandigheden in het voordeel van de grote schepen in de IRC 1 klasse. Na twee dagen staan ze dan ook 6e.

Tijdens de eerste start op zondag zwaait het startschip de Togo nog wat heen en weer en loopt de stroom
tenslotte praktisch in de lengterichting van de startlijn. Om 10.30 uur vertrekt de IRC 1 klasse.
Het weg starten van de X 35 geeft toch wat problemen. Na twee generals gaat de Black Flag erin. Ook deze
resulteert in een general recall en vallen er slachtoffers met een black flag diskwalificatie. Heel spijtig want de
X 35 kent tijdens deze wedstrijdserie geen aftrek. De Engelse Cool Runnings met navigator Jochem Visser trekt
zijn rode vlag als zij horen van hun bfd en vertrekken met de tenslotte geldige start mee naar de bovenboei.
Door de bfd verspelen zij hun kans op de eerste plaats. De rode vlag levert hen bij de jury tenslotte een dne op.

Ook de Pionklasse veroorzaakt eerst een general, maar starten tenslotte reglementair voor hun zevende race in
dit evenement.
In de tweede race vertrekt alleen de IRC1 nog met een general, jammer voor de PhoeniX want zij heeft een
mooie stuurboord(!) start. De tweede start wordt iedereen door de stroom vanzelf naar het favoriete pinend
gezet en starten er drie schepen –van de zeven- te vroeg. Bij de IRC 1 klasse komt de Swan 53 Silveren Swaen
weer als eerste over de lijn. In tijd wordt het gewonnen door de Roark, die daarmee een mooie serie neerzet en
zich Kampioen Zeezeilen 2007 mag noemen. Tweede wordt Connect Lesonal en 3e Silveren Swaen van de KNZRV
te Muiden. De PhoeniX is gedurende het hele kampioenschap in een spannende strijd met de enige andere IMX-40
Foxy gewikkeld maar verliest deze strijd uiteindelijk nipt en wordt 6e.

In de X 35 klasse wordt de tweede race gewonnen door de Cool Runnings, gevolgd door de Perfect Ten en de
Maas. In deze klasse is de concurrentie groot en de verschillen tussen de boten klein. Overall wint het team van
Nic Bol met de Quantum en worden de Engelse teams Perfect Ten en Cool Runnings tweede resp. derde.

De Pionnen hebben ook nog twee mooie races op deze zondag. Het weer geeft de gelegenheid tot goede spi
handeling en mooi komen de boten onder spi naar beneden zetten. In de tweede race wordt Blue Temptation 1,
gevolgd door de Balans. De Nederlands Kampioen wordt tenslotte de Balans die met drie eentjes de overige
Pionnen de baas bleef.
In de ORC 2 klasse vaart de Dehler 36 Rosetta naar twee eentjes en wint daarmee ook het Kampioenschap. Bij de
klassering van deze groep onder IRC 2 wordt ook de Rosetta weer eerste, gevolgd door de Swan 41 Winsome van
RORC’s overseas commodore Harry Heist.

De X-332 Appoint van Dennis Hennevanger is heer en meester in haar klasse, de ORC 3-4. Met vier eentjes en
twee tweetjes veroveren zij de titel. Tweede in hun klasse wordt de Winner 1010 van van Son uit Muiden.

Met een prachtige slotdag is er een einde gekomen aan het Nederlands Kampioenschap Zeezeilen. We kunnen
terugkijken op een mooi evenement op een zeewaardige lokatie, waar echt zeemanschap van de bemanningen
wordt gevraagd.
Aly Anink-van Driel MS. Togo

