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beste
lezer,
met trots kijken wij terug op een geslaagde 
editie van het damen breskens sailing weekend 
afgelopen 25, 26, 27 en 28 augustus 2016

In deze persmap een greep uit alle 
communicatie rondom dit evenement.
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O
p vrijdag 26 augustus houdt 
Stichting ZSL in samenwer-
king met SportZeeland en 
Delta Lloyd de watersport 
belevenis. Als hoofdsponsor 
van het Watersportverbond 

is Delta Lloyd betrokken bij de zeilsport. Op 
deze dag kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar 
meezeilen op een grote boot, zeilen in een 
optimist, meedoen aan het Watersport Fun-
programma of aan de SurfXperience met Rick 
Jendrusch! Schrijf je hiervoor in via www.
stichtingzsl.nl. Op 27 en 28 augustus kunnen 
de junioren in de Delta Lloyd Optimisten 
Arena kennis maken (zonder inschrijving) met 
verschillende watersportactiviteiten, terwijl de 
wedstrijdzeilers strijden om de eerste plaats. 

Eredivisie Zeilen
De Eredivisie Zeilen is voor het eerst in Zee-
land. Achttien toonaangevende teams (waar-
onder twee Zeeuwse: Breskens en Wolphaarts-
dijk) strijden om de titel landskampioen. De 
formule is helder: korte races, identieke boten, 
één wedstrijdbaan en vijf speelronden op unie-
ke locaties verspreid door het hele land. Van 9 
tot en met 11 september is Veere het decor van 
dit unieke evenement. ZSL talenten Muìrgen 
de Munck vertegenwoordigt team Breskens. 
Op zaterdag 10 september vindt in samenwer-
king met Marjolein Epke van Zeilschool Het 
Veerse Gat de Watersport Experience plaats 
voor de jeugd van 6 tot 14 jaar. 

Bring in the Dutch
Op 10 september lanceert Stichting ZSL voor 

bedrijven een bijzonder project: ‘Bring in the 
Dutch’ met Humberto Tan en Olympische 
medaille winnaar Maarten van der Weijden 
als presentatoren. Samen met bekende uit de 
sportwereld en onze talenten wordt de o�  ciële 
kick-o�  van ‘Bring in the Dutch’ gevierd. Bij dit 
project worden de watersporttalenten opgeleid 
tot waterambassadeur.

DAM-X (zien doen en beleven)
Het surfevenement DAM-X is van 12 tot en 
met 16 oktober bij de Brouwersdam. De bes-
te Freestyle windsurfers strijden om de titel 
Europees kampioen. Bezoekers kunnen ken-
nismaken met hun windsurfi dolen, maar ook 
deelnemen aan watersportactiviteiten, zoals 
boardsport clinics, de SUP tour by night en 
een windsurf slalom funrace. 

Het watersportprogramma van Stichting ZSL 
wordt mede mogelijk gemaakt door: Artec 
groep, DAMEN, Delta Lloyd, De Graaf Assu-
rantiën, ENGIE, Force Fusion, Nederdesign, 
Randstad, Sailing Holland, Thee & Typografi e, 
WEA, Widea, Zeeland Seaports, Zeil- en Surf-
school Brouwersdam en Zeilschool Het Veerse 
Gat.

AGENDA
Maandag 27 juni 
Powerwuuf Event

Event voor de Zeeuwse zakenvrouw 
met lezingen, diner en netwerken. 
Tijdens het Driekleur Challenger 
Zeeland tennistoernooi in Middelburg, 
15.00 uur. Aanmelden: www.power-
wuuf.nl

Dinsdag 28 juni
ZZP-event over klanten vinden

Hugo Bakker geeft sleutels voor het 
opbouwen van een relatie met hun 
mailinglijst en hoe men klanten kan 
vinden en binden. Theater de Mythe 
in Goes, 17.30-22.00 uur. Aanmelden: 
www.kvk.nl/zzpzeeland 

Vrijdag 15 juli 
ZomerOndernemer

Jongeren van 15 tot 22 jaar worden 
tijdens de zomervakantie klaarge-
stoomd en geholpen met het opzetten 
van hun eigen onderneming. Aanmel-
den tot 15 juli via zomerondernemer.nl

Stichting ZSL ondersteunt 
watersport en de jeugd
Ook deze zomer weer een uitgebreid watersportprogramma door heel Zeeland

Het beste van 
deOndernemer.nl

Op de website van de Ondernemer vind je ac-
tualiteiten, kennisdossiers, netwerkinformatie 
en een uitgebreide agenda. Deze artikelen zijn 
momenteel populair bij onze leden:

ZEEUWEN OP ZOEK NAAR GELUK OP 
WERKVLOER

Ze hebben hun banen opgezegd en stapten op 
het vliegtuig. Bestemming: VS en Canada. Twee 
Zeeuwen zijn op zoek naar iets zeer waardevols: 
blijvend geluk en zingeving op de werkvloer.

VAN RECEPTIONISTE NAAR EIGEN 
BAAS VAN PENSION EVEN BUITEN

Werken voor de baas is leuk, maar werken voor 
jezelf is het einde, vertelt Hanneke Vijfvinkel. 
Zij kocht met haar partner een pension in 
Burgh-Haamstede.

‘Denken in oplossingen, niet in problemen’
De Betho voert voor de gemeenten Borsele, 
Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal 
en Tholen de Wet sociale werkvoorziening 
uit. Daarnaast is er sinds een aantal jaren de 
Bethode, vooral bekend vanwege de detache-
ringen. Er is sinds kort een nieuwe dienst bij 
de Bethode, speciaal voor bedrijven waar van 
zieke werknemers een re-integratietraject 
moeten doorlopen.   

Sinds 2015 zijn de Wet sociale werkvoorziening en de Wet 
werk en bijstand opgenomen in de Participatiewet. Al daar-
voor zijn ze bij de Betho in Goes gestart met het omschakelen 
van een klassieke sociale werkplaatsvoorziening naar een fl exi-
bele dienstverlener op het gebied van re-integratie. In principe 
kunnen alle ondernemers in Zeeland indien nodig een beroep 
op hen doen. Willem van Herpen is arbeidsbemiddelaar en 
legt uit wat de nieuwe dienst van de Bethode inhoudt: “Wan-

neer bedrijven te maken krijgen met een (langdurig) zieke 
werknemer moeten ze binnen een jaar uitkijken naar aange-
past werk binnen het bedrijf; een eerste spoortraject. Is dat 
na 12 maanden niet gelukt, dan zijn ze verplicht een tweede 
spoortraject op te starten. Wanneer een ondernemer daar te 
laat mee is, dan kan het wel eens zo uitpakken dat hij van het 
UWV nog een jaar lang salaris moet doorbetalen.” 
Directeur Kees Roovers denkt dat er wat dat betre®  een rol 
weggelegd is voor De Bethode. “We zijn de laatste jaren zelf 
heel ondernemend aan het denken bij de Betho. Waar we eer-
der alleen een appel deden op bedrijven, hebben we hen nu 
juist ook iets te bieden. Er is veel kennis en ervaring in huis. 
Wij beschikken over een bedrijf waar we mensen aangepast 
werk kunnen laten verrichten. De meeste ondernemers hebben 
dat niet. ” Het grote voordeel van de Bethode voor onderne-
mers is volgens Willem de kostenbesparing en de e�  ciency 
die het oplevert. “We maken mensen weer arbeidsfi t en kijken 
vooral naar oplossingen, niet naar problemen. Wanneer men-

sen vijf dingen niet meer kunnen, zijn er misschien nog tig 
andere dingen die ze wél kunnen.”

Lees het laatste ondernemersnieuws op onze 
website: deondernemer.nl!

Volg de Ondernemer op social media én word lid op deondernemer.nl

Dit is een commerciële pagina van de Persgroep

Inschrijven voor de Watersport Belevenis kan via 
www.stichtingzsl.nl. Op deze website is ook meer 
informatie te vinden over alle evenementen van 
Stichting ZSL.

Annelous Lammerts is één van de grote Zeeuwse kitesurftalenten. 

Met de zomer voor de deur 
begint ook het watersportsei-
zoen. Stichting ZSL biedt
dit jaar weer een te gek water-
sportprogramma aan dat de 
jeugd én watersportliefheb-
bers in Zeeland zal aanspre-
ken. Het watersportprogram-
ma begint met een jeugddag 
tijdens het internationale
zeilevenement DAMEN 
Breskens Sailing Weekend 
(DBSW).
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www.debethode.nl

Arbeidsbemiddelaar Willem van Herpen.               FOTO: Carrie Frederiks

Op het gebied van windsurfen is Rick Jendrusch hét Zeeuwse talent.
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T
erwijl de grote boten hun wed-
strijden op de Westerschelde 
en de Noordzee voeren, kon 
de jonge jeugd gisteren in op-
timisten, kano’s en op sups in 
de ruime haven van Breskens 

kennismaken met verschillende facetten van de 
watersport. Zo leerden de deelnemers de fi jne 
kneepjes van het varen in de optimist onder 
begeleiding van ZSL talenten Finn Kribbe en 

Esmée van Drielen. Ook dit weekend kun je 
terecht voor jeugdactiviteiten. Zo is onder an-
dere Delta Lloyd aanwezig met de Optimisten 
Arena. Je hoe�  je hiervoor niet aan te melden. 
Het jeugdprogramma is onderdeel van het 
watersportprogramma van Stichting ZSL en 
wordt georganiseerd in samenwerking met 
SportZeeland en Delta Lloyd.

Wedstrijdprogramma
Het zeilevenement met hoofdsponsor DAMEN 
Shipyards is dit jaar uitgebreid met een nieu-
we klasse en wedstrijddag. Zo is de befaamde 
raceklasse ONE TON uit de jaren zeventig en 
tachtig toegevoegd. Daarnaast biedt DAMEN 
Breskens Sailing Weekend haar vertrouw-
de programma aan. Op het water vecht de 
IRC-klasse voor het Open Nederlands Kampi-
oenschap en strijden de CR’s en ORC’s in hun 
respectievelijke klassen voor de weekendtitel, 
net als de TwoHanded-klasse. Na al het zeilge-
weld was er gisteravond weer de Duvel Happy 
Hour na de races. De zaterdagavond is tradi-
tiegetrouw het hoogtepunt van het havenpro-
gramma met een optreden van de coverband 
Superautomatic.

Spectaculair zeil-
evenement in Zeeland

Het beste van 
deOndernemer.nl

Op de website van de Ondernemer vind je ac-
tualiteiten, kennisdossiers, netwerkinformatie 
en een uitgebreide agenda. Deze artikelen zijn 
momenteel populair bij onze leden:

MIDDELBURGER VERKOOPT ZIJN 
‘MARIENER MELANGE’-ZONNEBRIL-
LEN WERELDWIJD
Een leuke zonnebril die niet snel kapot gaat en 
weinig kost. Zo één kon Marien Klootwijk (29) 
uit Middelburg in 2012 niet vinden en daarom 
ontwierp hij ze zelf. Vier jaar later heeft hij ruim 
20.000 zonnebrillen verkocht van zijn eigen 
merk ‘Mariener Sunglasses’. 

ONDERNEMERSECHTPAAR RUNT AL 
65 JAAR GROENTEZAAK 
Lopen gaat moeilijker en de pensioengerechtigde 
leeftijd is allang bereikt. Maar aan stoppen 
denken Adrie en Francien Trimpe nog lang niet. 
Hun groentezaak in Vlissingen heeft een schare 
trouwens klanten, vooral in de horeca.

VAN BESTELBUS TOT FOODTRUCK 
BIJ AUTOBEDRIJF DIJKWEL

Ze zijn niet te missen: vintage autobusjes, 
omgebouwd tot kleurrijke foodtrucks inclusief de 
nodige keukenapparatuur. Maar waar komen ze 
vandaan? Autobedrijf Dijkwel in Vlissingen geeft 
oude auto’s een nieuwe bestemming.

Lees het laatste ondernemersnieuws op onze 
website: deondernemer.nl!

Volg de Ondernemer op social media én word lid op deondernemer.nl

Dit is een commerciële pagina van de Persgroep

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting ZSL. Meer info: www.StichtingZSL.nl

Het DAMEN Breskens Sailing Weekend is één van de twee buitenduinse evenementen voor zeegaande wedstrijd- en 
toerjachten in Nederland. FOTO INEKE PELTZER

Dit weekend staat in het 
teken van het DAMEN 
Breskens Sailing Weekend. 
Het DAMEN Breskens Sailing 
Weekend is één van de twee 
buitenduinse evenementen 
voor zeegaande wedstrijd- en 
toerjachten in Nederland. Het 
spectaculaire zeilevenement is 
niet alleen uitgebreid met een 
nieuw jeugdprogramma, maar 
duurt ook één dag langer haar 
voorgangers. De reden hier-
voor is het toevoegen van de 
One Tonner Revival Regatta.

Het DAMEN Breskens Sailing Weekend  is uitgebreid met 
een nieuw jeugdprogramma. FOTO INEKE ISTA

Sponsoren

DAMEN Breskens Sailing Weekend bedankt haar 
sponsoren en vrijwilligers. Zonder hen is dit 
evenement niet mogelijk. 
HOOFDSPONSOREN: Damen Shipyards, Mul-
traship, Bureau Veritas en Oil Tanking
SPONSOREN: De Hoop Terneuzen, Her-
bosch-Kiere, Immo Scaldis en Verbrugge Inter-
national B.V. 
SUBSPONSOREN: Aannemersbedrijf Van der 
Poel Terneuzen,  Anglo Belgium Corporation, 
Artec Group, B & P ICT, BMT Surveys, Bondewel 
IST BV, Breskens Yacht Service, Brouwerij Duvel 
Moortgat, De Pooter Olie, Delta Lloyd, DRV 
Accountants, Elite International, ENGIE, Food-
plaza, Forza Asset Management, Fransen Luyten 
Advocaten, FUNDEX®, Group DC/DC Dredging 
BV, Hacktic Computer, Hall Spars & Rigging, 
Jachthaven Breskens, Jachtwerf Delta, Joppe 
International Yachtbrokers, JW Bartz Manage-
ment, Kees Mechielsen BV, Koch Adviesgroep, 
Kosten Watersport, Loodswezen, M.D. Meeusen 
Polyester & Timmerbedrijf, Nobus Advocaten, 
Rob Mulder, Shipsupport Nieuwpoort, Staelens, 
Thee & Typografi e Ontwerpbureau, Trident 
Safety, Versluijs Makelaardij, Voith, WEA, 
Wielemaker, Witte Boussen, Zeeland Bunkering 
(Oliehandel Dekker) en Zeeland Seaports
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Contact Nieuws inzenden Adverteren Advertorials

SEARCH

 

Facebook

Twitter

YouTube DAMEN Breskens Sailing 2016: One
Tonners en vernieuwde jeugddag
Ingezonden door een correspondent op 26 juli, 2016 - 12:00
in 

Vind ik leuk 106 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Het DAMEN Breskens Sailing Weekend 2016 duurt dit jaar één dag langer dan
haar voorgangers. De reden hiervoor is het toevoegen van de One Ton Revival
Cup, een reïncarnatie van de fameuze One Ton Cup uit de jaren zeventig en
tachtig.

Hoe een woord aanpassen een wereld van verschil kan maken. Een half jaar was
zeiler Vincent de Vries bezig met een moderne uitvoering van een racecompetitie
met One Tonners, de befaamde raceklasse uit de jaren zeventig en tachtig. Door
er het woordje revival bij te plaatsen en de wedstrijd de One Ton Revival Cup te
noemen, krijgt het DAMEN Breskens Sailing Weekend de extra klasse die het
wilde. En een extra zeildag; op donderdag 25 augustus varen enkel de One
Tonners uit voor een exclusieve wedstrijddag. Het streven is om te vertrekken met
een fijne vloot en de inschrijvingen zijn nog geopend. Ook zeilt dit jaar de J-111
klasse voor de eerste maal mee met DBSW.

Daarnaast is het jeugdprogramma voor deze editie vergroot. Waar vorig jaar
enkel de vrijdag in het teken stond van clinics voor de Zeeuwse zeiljeugd kunnen
zij dit jaar heel het weekend dichter bij de zeilsport komen met de Watersport
Arena van Delta Lloyd en Zeeland Sport and Leisure (ZSL). Het hele weekend
(26-28 augustus) kunnen zij meer leren in de Delta Lloyd Optimisten Arena en
tijdens de clinics jeugdzeilen. “Met activiteiten als deze willen we het zeilen in de
breedte blijven promoten,” verklaart Roy van Aller, voorzitter van het DAMEN
Breskens Sailing Weekend. Want, zeilen is het leukst als je het van jongs af aan
meekrijgt.

Naast deze innovaties biedt de dertiende editie van het DAMEN Breskens Sailing
Weekend al het vertrouwde. Op het water vecht de IRC-klasse voor het Open
Nederlands Kampioenschap en strijden de CR’s en ORC’s in hun respectievelijke
klassen voor de weekendtitel, net als de TwoHanded-klasse. Na al het zeilgeweld
is er op de vrijdagavond weer de Duvel Happy Hour na de races en biedt het
DAMEN Breskens Sailing Weekend haar zeilers gratis diners aan. De
zaterdagavond is traditiegetrouw het hoogtepunt van het havenprogramma met
een optreden van de coverband Superautomatic.

Inschrijven kan nog tot dinsdag 23 augustus via de website van het DAMEN
Breskens Sailing Weekend.

Magazijn uitverkoop
Tot 70% korting in onze Clearance Center voor jou! Ga naar
vikingdirect.nl/Uitverkoop

Contact Nieuws inzenden Adverteren Advertorials

SEARCH

 

Facebook

Twitter

YouTube Breskens Sailing Weekend: meer wind
op dag 2
Ingezonden door een correspondent op 26 augustus, 2016 - 23:58
in 

Vind ik leuk 20 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Minder hitte en meer wind zorgen voor een interessante zeilvrijdag in Breskens en
er is entertainment voor ontluikend potentieel. Na de eerste schippersbriefing voor
de hele vloot – gisteren waren enkel de One Tonners aan de beurt – voeren alle
deelnemers van het Breskens Sailing Weekend 2016 gezamenlijk de haven uit
richting het strijdtoneel op de Westerschelde.

Terwijl zij op het water zaten, vermaakten ruim veertig jonge zeilers in spé zich
tijdens het vernieuwde jeugdprogramma van het DAMEN Breskens Sailing
Weekend. Zij kregen vandaag een speciaal programma voorgeschoteld,
aangeboden door Delta Loyd en Zeeland Sports & Leisure.

Na een les knopen leggen en een zeilquiz met de Zeeuwse zeiltalenten Esmee
van Drielen en Finn Kribbe mocht het internationale gezelschap zelf het water op
en de lessen in de praktijk brengen in een optimistzeilboot, kano of een rondje
varen met een motorboot in de haven.

Buiten de jachthaven op de Westerschelde was het dag vol gebeurtenissen, die
voor de B-vloot eindigde met een finish voor de kust van Breskens. De
spannende race naar de haven kon doorgaan omdat er vanaf de plek van de
races voor de kust sprake was van een gunstige stroom. Hierdoor was het
mogelijk om zonder gebruik van de boordmotor naar de jachthaven van Breskens
te varen.

“Toch bleken er naderhand vijf boten die buiten de tijdslimiet bij Breskens
aankwamen,” vertelt Marcol de Klerk, wedstrijdleider van de B-vloot. Hierdoor
misten deze boten belangrijke punten voor het kampioenschap. Er was ook voor
de eerste keer sprake van een klein ongeluk op het water. Een zeiler van de
Camelot bukte niet op tijd voor de giek en moest de strijd staken.

Tegelijkertijd had de A-vloot van wedstrijdleider Walther de Block ’s ochtends een
probleem met zicht op het water. “We konden van het startschip amper het veld
zien,” vertelt hij. “Dan moet je compromissen sluiten, maar dat ging gaandeweg
de dag goed. Het is altijd wennen als je elkaar als wedstrijdleiding een jaar niet
heb gezien, maar ik ben tevreden over de omstandigheden.”

Bij de One Tonners was de dagoverwinning voor de Berend Botje, nummer-drie
van gisteren. De boot van Bart Klinkenberg finishte vlak voor de Prince de
Pétarcq en de Pinta van Dirk Hellemans. In de CR 1+2 ging de overwinning naar
de Venture voor de Julliet en de Speed. In de CR 3 t/m 6 won de Salty Dog voor
de Ambiance en de Magnifique.

Voor zaterdag schat De Klerk kansen voor alle schepen in. “Er is dan meer wind,”
vertelt ze. En dat is voor iedereen goed nieuws.

Heel veel 

powerbanks. 

Naar de keuzehulp 

Contact Nieuws inzenden Adverteren Advertorials

SEARCH

 

Facebook

Twitter

YouTube Breskens Sailing Weekend: dag 3
Ingezonden door een correspondent op 28 augustus, 2016 - 14:04

Vind ik leuk 16 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Wind! Het is de grootste vriend van een zeiler en de organisatoren van een
zeilweekend. Op deze zaterdag van het DAMEN Breskens Sailing Weekend is hij
er zoals gehoopt. Zeker aan wal zorgt deze voor de nodige verkoeling. Op het
water levert het spetters spannende zeilwedstrijden op.

Twaalf knopen begeleiden de zeilers buitengaats deze zaterdagmorgen. In
combinatie met een fijn zonnetje en 23 graden op het water is het een perfecte
zeildag voor de kust van Breskens met technische wedstrijden. Zo wordt de derde
en laatste race van de A-vloot langs de kust richting Breskens. “De lokale zeilers
hadden hierdoor een klein voordeel,” vertelt wedstrijdleider Walther de Block. “Alle
zeilers moesten extra opletten. Zeker na een dag vol tegenstromen en ondiepe
wateren op twee windward-leewardbanen waar ze op moesten anticiperen.”

Bij de B-vloot liep de startprocedure voor de eerste race niet zoals gepland voor
de One Tonners. “Ze gingen tot tweemaal toe massaal voor het startschot over de
startlijn,” vertelt wedstrijdleider Marcol de Klerk. Hierop liet ze de zwarte vlag
hijsen. Nog een valse start van een van de boten en ze zouden voor vandaag
gediskwalificeerd worden. “Gelukkig ging het goed,” vertelt ze. De reden voor de
valse starts is volgens haar te vinden bij de grote concurrentie. “Je ziet de zeilers
elkaar bij de starts in de gaten houden. Dan kan het weleens mis gaan.” Zo ook
bij de tweede wedstrijd van de B-vloot, waarbij de vloot last had van de stroming
maar iedereen gelukkig goed wegkwam.

De grote dagwinnaar – met drie divisieoverwinningen – waren deze zaterdag de
CSI Rakker (ORC 3+4) en de Sweeny (J 111). Met ieder twee overwinningen
sloegen de Blind Faith (CR 1+2), Salty Dog (CR 3-6) en het IBA Sailing Team
(IRC 1+2) ook belangrijke slagen in de strijd voor het klassement. Alle
klassementen en resultaten zijn te vinden op onze website.

Heel veel 

powerbanks. 

Naar de keuzehulp 
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Facebook

Twitter

YouTube Breskens Sailing Weekend: dag 3
Ingezonden door een correspondent op 28 augustus, 2016 - 14:04

Vind ik leuk 16 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Wind! Het is de grootste vriend van een zeiler en de organisatoren van een
zeilweekend. Op deze zaterdag van het DAMEN Breskens Sailing Weekend is hij
er zoals gehoopt. Zeker aan wal zorgt deze voor de nodige verkoeling. Op het
water levert het spetters spannende zeilwedstrijden op.

Twaalf knopen begeleiden de zeilers buitengaats deze zaterdagmorgen. In
combinatie met een fijn zonnetje en 23 graden op het water is het een perfecte
zeildag voor de kust van Breskens met technische wedstrijden. Zo wordt de derde
en laatste race van de A-vloot langs de kust richting Breskens. “De lokale zeilers
hadden hierdoor een klein voordeel,” vertelt wedstrijdleider Walther de Block. “Alle
zeilers moesten extra opletten. Zeker na een dag vol tegenstromen en ondiepe
wateren op twee windward-leewardbanen waar ze op moesten anticiperen.”

Bij de B-vloot liep de startprocedure voor de eerste race niet zoals gepland voor
de One Tonners. “Ze gingen tot tweemaal toe massaal voor het startschot over de
startlijn,” vertelt wedstrijdleider Marcol de Klerk. Hierop liet ze de zwarte vlag
hijsen. Nog een valse start van een van de boten en ze zouden voor vandaag
gediskwalificeerd worden. “Gelukkig ging het goed,” vertelt ze. De reden voor de
valse starts is volgens haar te vinden bij de grote concurrentie. “Je ziet de zeilers
elkaar bij de starts in de gaten houden. Dan kan het weleens mis gaan.” Zo ook
bij de tweede wedstrijd van de B-vloot, waarbij de vloot last had van de stroming
maar iedereen gelukkig goed wegkwam.

De grote dagwinnaar – met drie divisieoverwinningen – waren deze zaterdag de
CSI Rakker (ORC 3+4) en de Sweeny (J 111). Met ieder twee overwinningen
sloegen de Blind Faith (CR 1+2), Salty Dog (CR 3-6) en het IBA Sailing Team
(IRC 1+2) ook belangrijke slagen in de strijd voor het klassement. Alle
klassementen en resultaten zijn te vinden op onze website.
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Zondag wordt de slotdag van het Breskens Sailing Weekend gezeild.
Wedstrijdleiders De Klerk en De Block kunnen niet wachten. De Klerk: “We gaan
zondag gewoon nog een paar lekkere wedstrijden zeilen. De weersverwachtingen
worden ideaal, dus het gaat een prachtige zeildag worden.”

Tekst: Jessy de Cooker 
Foto: Ineke Peltzer

OVER DE AUTEUR

Naam: een correspondent

Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt
aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige
of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale
verslaggeving van zeilwedstrijden.
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Krijgt de Volvo Ocean Race 2017-18 een 2e Nederlandse boot aan de
start? (/2016/10/25/krijgt-volvo-ocean-race-2017-18-2e-nederlandse-boot-aan-start)Volvo Ocean Race Onboard Reporter programma ondergaat grote wijziging
(/2016/10/20/grote-verandering-onboard-reporter-programma-om-pool-getalenteerde-
storytellers-samen-te-)Eerste Nederlands kampioen J/70 zeilen gekroond in Monnickendam
(/2016/10/18/eerste-nederlands-kampioen-j70-zeilen-gekroond-monnickendam)
Eerste IJspegel Trophy zeilwedstrijden van seizoen 2016-2017
(/2016/10/18/eerste-ijspegel-trophy-zeilwedstrijden-seizoen-2016-2017)
Volvo Ocean Race voegt Fastnet Race en nieuwe Proloog toe aan
kwalificatie voor 2017-18 (/2016/10/17/volvo-ocean-race-voegt-fastnet-race-en-nieuwe-
proloog-toe-aan-kwalificatie-2017-18)Antwerp Race 2016: fantastisch zeilen op de Schelde (video)
(/2016/10/16/antwerp-race-2016-fantastisch-zeilen-schelde-video)
Antwerp Race 2016: Grootse zeilrace van ‘A’ in acht golven
(/2016/10/14/antwerprace-2016-grootse-zeilrace-a-acht-golven)
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Breskens Sailing Weekend: tropisch
temperaturen op dag 1
Ingezonden door een correspondent op 25 augustus, 2016 - 23:13
in 

Vind ik leuk 14 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

De tropische temperaturen misten hun uitwerking niet tijdens de eerste zeildag
voor de One Tonners in hun One Tonner Revival Regatta op het DAMEN
Breskens Sailing Weekend. Een verzengende hitte teistert de vloot tijdens de
eerste dag van het DAMEN Breskens Sailing Weekend.

In tegenstelling tot vorig jaren duurt het zeilweekend in Breskens deze editie een
dag langer. Deze donderdag is exclusief voor de eerste passage van de One
Tonner Revival Regatta. Twaalf boten mochten aan elkaar wennen en de eerste
beschietingen inleiden.

“Op een dag als vandaag – het was 31 graden op de Westerschelde – is goed
smeren en genoeg blijven drinken het devies,” vertelt wedstrijdleider Marcol de
Klerk. De vloot voer eerst een oefenwedstrijd. “Om te wennen aan elkaar,”
volgens De Klerk. Voor de boten was het namelijk even acclimatiseren voor de
kust van Zeeuws-Vlaanderen. Na het oefenen viel de wind helaas weg. “Maar
gelukkig gaf dat ook de mogelijkheid voor enkele zeilers om het water in te
duiken,” vertelt De Klerk.

Tijdens de gedwongen pauze draait de wind en na beraad wordt besloten dat dit
geen invloed heeft op de eerste officiële wedstrijd van DAMEN Breskens Sailing
Weekend 2016. “Je merkte dat hier veel echte wedstrijdzeilers tussen zaten, want
het was meteen een scherpe race,” vertelt de Klerk. Met de Prince de Pétarcq
(Bert Janssen) als winnaar voor de Shamrock (Wim Vandesande) en Berend
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Botje (Bart Klinkenberg). 
Alle resultaten zijn te vinden op onze website.

Vrijdag gaat het DAMEN Breskens Sailing Weekend verder met de eerste
racedag voor de andere klassen en de Watersport Arena van Delta Lloyd en
Zeeland Sport and Leisure (ZSL).

OVER DE AUTEUR

Naam: een correspondent

Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt
aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige
of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale
verslaggeving van zeilwedstrijden.
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storytellers-samen-te-)Eerste Nederlands kampioen J/70 zeilen gekroond in Monnickendam
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Eerste IJspegel Trophy zeilwedstrijden van seizoen 2016-2017
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Volvo Ocean Race voegt Fastnet Race en nieuwe Proloog toe aan
kwalificatie voor 2017-18 (/2016/10/17/volvo-ocean-race-voegt-fastnet-race-en-nieuwe-
proloog-toe-aan-kwalificatie-2017-18)Antwerp Race 2016: fantastisch zeilen op de Schelde (video)
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YouTube Breskens Sailing Weekend: dag 3
Ingezonden door een correspondent op 28 augustus, 2016 - 14:04

Vind ik leuk 16 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Wind! Het is de grootste vriend van een zeiler en de organisatoren van een
zeilweekend. Op deze zaterdag van het DAMEN Breskens Sailing Weekend is hij
er zoals gehoopt. Zeker aan wal zorgt deze voor de nodige verkoeling. Op het
water levert het spetters spannende zeilwedstrijden op.

Twaalf knopen begeleiden de zeilers buitengaats deze zaterdagmorgen. In
combinatie met een fijn zonnetje en 23 graden op het water is het een perfecte
zeildag voor de kust van Breskens met technische wedstrijden. Zo wordt de derde
en laatste race van de A-vloot langs de kust richting Breskens. “De lokale zeilers
hadden hierdoor een klein voordeel,” vertelt wedstrijdleider Walther de Block. “Alle
zeilers moesten extra opletten. Zeker na een dag vol tegenstromen en ondiepe
wateren op twee windward-leewardbanen waar ze op moesten anticiperen.”

Bij de B-vloot liep de startprocedure voor de eerste race niet zoals gepland voor
de One Tonners. “Ze gingen tot tweemaal toe massaal voor het startschot over de
startlijn,” vertelt wedstrijdleider Marcol de Klerk. Hierop liet ze de zwarte vlag
hijsen. Nog een valse start van een van de boten en ze zouden voor vandaag
gediskwalificeerd worden. “Gelukkig ging het goed,” vertelt ze. De reden voor de
valse starts is volgens haar te vinden bij de grote concurrentie. “Je ziet de zeilers
elkaar bij de starts in de gaten houden. Dan kan het weleens mis gaan.” Zo ook
bij de tweede wedstrijd van de B-vloot, waarbij de vloot last had van de stroming
maar iedereen gelukkig goed wegkwam.

De grote dagwinnaar – met drie divisieoverwinningen – waren deze zaterdag de
CSI Rakker (ORC 3+4) en de Sweeny (J 111). Met ieder twee overwinningen
sloegen de Blind Faith (CR 1+2), Salty Dog (CR 3-6) en het IBA Sailing Team
(IRC 1+2) ook belangrijke slagen in de strijd voor het klassement. Alle
klassementen en resultaten zijn te vinden op onze website.
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YouTube Competitief en tactisch zeilen tijdens
subtropisch Breskens Sailing Weekend
Ingezonden door een correspondent op 29 augustus, 2016 - 09:50
in 

Vind ik leuk 20 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Het DAMEN Breskens Sailing Weekend en haar zeilers kregen dit weekend
begeleiding van subtropische temperaturen. Deze nieuwe uitdaging maakte deze
dertiende editie van het zeilweekend tot een gevarieerde competitie.

Het is geen wonder dat de deelnemende zeilers van het DAMEN Breskens Sailing
Weekend iedere ochtend tijdens het ontbijt hun oren spitsen en opkijken van hun
boterham of kop koffie. De aandacht is dan volledig gericht op de weerman van
dienst. De zeilers worden met dit weerpraatje tijdens de schippersbriefing volledig
bijgepraat over de laatste weersituatie op de Westerschelde.

Tijdens het DAMEN Breskens Sailing Weekend is dit weerpraatje van groot
belang voor de competitie. Een zuchtje wind meer of minder en een slimme actie
kunnen het verschil maken tussen plaats een of twee. Tijdens het weerpraatje op
de zondagochtend passeert een zware onweersbui de jachthaven en voorspelt de
weerman een windkracht 6 beaufort. Een heel verschil met de subtropische – met
minder wind tot gevolg – van de afgelopen dagen, zoals de donderdag toen de
zeilers van de One Tonners tijdens een windpauze afkoelden met een frisse duik. 
Het tegengestelde gebeurt op de slotdag van het DAMEN Breskens Sailing
Weekend. De vloot moet de start bij de Vlakte van de Raan, een zandbank van
ongeveer vijf kilometer voor Knokke-Heist, afgelasten door te extreme
omstandigheden. Terug in de haven wordt afgesproken om de wedstrijd voor de
vloot te verplaatsen naar de Hooge Platen voor de kust van Breskens.

“Er stond vandaag bij vlagen 30 knopen,” vertelt wedstrijdleider Marcol de Klerk.
“De zee was echt te hobbelig om buiten te varen.” Ze is verrast over het verloop
van het weekend. “Het was geweldig. We hebben in deze laatste vier dagen alle
zeilcondities gehad. En alle windrichtingen! Petje af voor alle bemanningen en
hun schippers.” Dat vindt ook haar collega Walther de Block. “Ze hebben
bijgedragen aan een competitief weekend,” vertelt hij. Ze vinden dat de One
Tonners een goede toevoeging zijn aan het startveld. “En zij hebben ook
genoten,” vertelt De Klerk. We kregen als wedstrijdleiding een staande ovatie van
de zeilers. Dat was prachtig om mee te maken.”

Eindwinnaars per categorie:

IRC 1: Moana (Fançois Goubau) 
IRC 2: IBA Sailing Team (Olivier Legrain) 
IRC 3: CSI Rakker (Kees Keetels)

Open Nederlands Kampioen IRC 1+2 (gezamenlijk klassement IRC 1, 2 & 3):
Elke (Frans Rodenburg)

CR 1+2: Blind Faith (Annick Debuysscher) 
CR 3-6: Salty Dog (Rene Bollen)

One Tonners: Berend Botje (Bart Klinkenberg)

ORC 1: Elke (Frans Rodenburg) 
ORC 2: Checkmate (Peter de Ridder) 
ORC 3+4: CSI Rakker (Kees Keetels)

J-111: Sweeny (Paul van Driel)
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Ingezonden door een correspondent op 29 augustus, 2016 - 09:50
in 

Vind ik leuk 20 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Het DAMEN Breskens Sailing Weekend en haar zeilers kregen dit weekend
begeleiding van subtropische temperaturen. Deze nieuwe uitdaging maakte deze
dertiende editie van het zeilweekend tot een gevarieerde competitie.

Het is geen wonder dat de deelnemende zeilers van het DAMEN Breskens Sailing
Weekend iedere ochtend tijdens het ontbijt hun oren spitsen en opkijken van hun
boterham of kop koffie. De aandacht is dan volledig gericht op de weerman van
dienst. De zeilers worden met dit weerpraatje tijdens de schippersbriefing volledig
bijgepraat over de laatste weersituatie op de Westerschelde.

Tijdens het DAMEN Breskens Sailing Weekend is dit weerpraatje van groot
belang voor de competitie. Een zuchtje wind meer of minder en een slimme actie
kunnen het verschil maken tussen plaats een of twee. Tijdens het weerpraatje op
de zondagochtend passeert een zware onweersbui de jachthaven en voorspelt de
weerman een windkracht 6 beaufort. Een heel verschil met de subtropische – met
minder wind tot gevolg – van de afgelopen dagen, zoals de donderdag toen de
zeilers van de One Tonners tijdens een windpauze afkoelden met een frisse duik. 
Het tegengestelde gebeurt op de slotdag van het DAMEN Breskens Sailing
Weekend. De vloot moet de start bij de Vlakte van de Raan, een zandbank van
ongeveer vijf kilometer voor Knokke-Heist, afgelasten door te extreme
omstandigheden. Terug in de haven wordt afgesproken om de wedstrijd voor de
vloot te verplaatsen naar de Hooge Platen voor de kust van Breskens.

“Er stond vandaag bij vlagen 30 knopen,” vertelt wedstrijdleider Marcol de Klerk.
“De zee was echt te hobbelig om buiten te varen.” Ze is verrast over het verloop
van het weekend. “Het was geweldig. We hebben in deze laatste vier dagen alle
zeilcondities gehad. En alle windrichtingen! Petje af voor alle bemanningen en
hun schippers.” Dat vindt ook haar collega Walther de Block. “Ze hebben
bijgedragen aan een competitief weekend,” vertelt hij. Ze vinden dat de One
Tonners een goede toevoeging zijn aan het startveld. “En zij hebben ook
genoten,” vertelt De Klerk. We kregen als wedstrijdleiding een staande ovatie van
de zeilers. Dat was prachtig om mee te maken.”

Eindwinnaars per categorie:

IRC 1: Moana (Fançois Goubau) 
IRC 2: IBA Sailing Team (Olivier Legrain) 
IRC 3: CSI Rakker (Kees Keetels)

Open Nederlands Kampioen IRC 1+2 (gezamenlijk klassement IRC 1, 2 & 3):
Elke (Frans Rodenburg)

CR 1+2: Blind Faith (Annick Debuysscher) 
CR 3-6: Salty Dog (Rene Bollen)

One Tonners: Berend Botje (Bart Klinkenberg)

ORC 1: Elke (Frans Rodenburg) 
ORC 2: Checkmate (Peter de Ridder) 
ORC 3+4: CSI Rakker (Kees Keetels)

J-111: Sweeny (Paul van Driel)
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Alle dag- en eindklassementen zijn te vinden op onze website. Volgend jaar wordt
het DAMEN Breskens Sailing Weekend georganiseerd op 24, 25, 26 en 27
augustus. Voor deze editie willen we alle competitieve zeilers en onze bevlogen
sponsoren en vrijwilligers bedanken. Tot volgend jaar!

Tekst: Jessy de Cooker 
Foto: Leon van Drielen

OVER DE AUTEUR

Naam: een correspondent

Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt
aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige
of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale
verslaggeving van zeilwedstrijden.

NIEUWSOVERZICHT ZEILEN

Krijgt de Volvo Ocean Race 2017-18 een 2e Nederlandse boot aan de
start? (/2016/10/25/krijgt-volvo-ocean-race-2017-18-2e-nederlandse-boot-aan-start)Volvo Ocean Race Onboard Reporter programma ondergaat grote wijziging
(/2016/10/20/grote-verandering-onboard-reporter-programma-om-pool-getalenteerde-
storytellers-samen-te-)Eerste Nederlands kampioen J/70 zeilen gekroond in Monnickendam
(/2016/10/18/eerste-nederlands-kampioen-j70-zeilen-gekroond-monnickendam)
Eerste IJspegel Trophy zeilwedstrijden van seizoen 2016-2017
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Volvo Ocean Race voegt Fastnet Race en nieuwe Proloog toe aan
kwalificatie voor 2017-18 (/2016/10/17/volvo-ocean-race-voegt-fastnet-race-en-nieuwe-

proloog-toe-aan-kwalificatie-2017-18)Antwerp Race 2016: fantastisch zeilen op de Schelde (video)
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Ingezonden door een correspondent op 28 augustus, 2016 - 14:04

Vind ik leuk 16 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Wind! Het is de grootste vriend van een zeiler en de organisatoren van een
zeilweekend. Op deze zaterdag van het DAMEN Breskens Sailing Weekend is hij
er zoals gehoopt. Zeker aan wal zorgt deze voor de nodige verkoeling. Op het
water levert het spetters spannende zeilwedstrijden op.

Twaalf knopen begeleiden de zeilers buitengaats deze zaterdagmorgen. In
combinatie met een fijn zonnetje en 23 graden op het water is het een perfecte
zeildag voor de kust van Breskens met technische wedstrijden. Zo wordt de derde
en laatste race van de A-vloot langs de kust richting Breskens. “De lokale zeilers
hadden hierdoor een klein voordeel,” vertelt wedstrijdleider Walther de Block. “Alle
zeilers moesten extra opletten. Zeker na een dag vol tegenstromen en ondiepe
wateren op twee windward-leewardbanen waar ze op moesten anticiperen.”

Bij de B-vloot liep de startprocedure voor de eerste race niet zoals gepland voor
de One Tonners. “Ze gingen tot tweemaal toe massaal voor het startschot over de
startlijn,” vertelt wedstrijdleider Marcol de Klerk. Hierop liet ze de zwarte vlag
hijsen. Nog een valse start van een van de boten en ze zouden voor vandaag
gediskwalificeerd worden. “Gelukkig ging het goed,” vertelt ze. De reden voor de
valse starts is volgens haar te vinden bij de grote concurrentie. “Je ziet de zeilers
elkaar bij de starts in de gaten houden. Dan kan het weleens mis gaan.” Zo ook
bij de tweede wedstrijd van de B-vloot, waarbij de vloot last had van de stroming
maar iedereen gelukkig goed wegkwam.

De grote dagwinnaar – met drie divisieoverwinningen – waren deze zaterdag de
CSI Rakker (ORC 3+4) en de Sweeny (J 111). Met ieder twee overwinningen
sloegen de Blind Faith (CR 1+2), Salty Dog (CR 3-6) en het IBA Sailing Team
(IRC 1+2) ook belangrijke slagen in de strijd voor het klassement. Alle
klassementen en resultaten zijn te vinden op onze website.
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Breskens Sailing Weekend 2017
in 

Vind ik leuk 3 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Start: 24/08/2017

Einde: 27/08/2017

Van 26 t/m 28 augustus 2016 wordt in de monding van de Westerschelde of bij
slecht weer op de Westerschelde het Breskens Sailing Weekend gezeild. Niet
alleen op het water, maar ook 's avonds een gevarieerd programma. Een prima
organisatie op het water en op de wal zorgen voor het bekende en sfeervolle
Bressiaanse zeilweekend.

Open Nederlands Kampioenschap Zeezeilen (IRC)

Behalve voor het Open Nederlands Kampioenschap IRC telt het Breskens Sailing
Weekend ook mee voor de Verbondsbezem Competitie (IRC) van het
Nederlandse Watersportverbond, het Open NoordZee Kampioenschap van België
en de North Sea European Challenge Trophy Gaëtan Janssens van de UNCL.

Organiserende vereniging of organisatie:  Stichting Breskens Sailing
Plaats:  Breskens
Vaarwater:  Westerschelde
Klassen kajuitjachten: 
CR
IRC
ORC-Club
Double-handed
Veiligheids categorie: 
ISAF Offshore Special Regulations Cat. 4 voor IRC en CR gemeten boten en voor
de First 31.7
Inschrijven via:  http://www.breskenssailing.nl (http://www.breskenssailing.nl)

E-mailadres:  secretariaat@breskenssailing.org
(mailto:secretariaat@breskenssailing.org)

NIEUWSOVERZICHT ZEILEN

Krijgt de Volvo Ocean Race 2017-18 een 2e Nederlandse boot aan de
start? (/2016/10/25/krijgt-volvo-ocean-race-2017-18-2e-nederlandse-boot-aan-start)Volvo Ocean Race Onboard Reporter programma ondergaat grote wijziging
(/2016/10/20/grote-verandering-onboard-reporter-programma-om-pool-getalenteerde-
storytellers-samen-te-)Eerste Nederlands kampioen J/70 zeilen gekroond in Monnickendam
(/2016/10/18/eerste-nederlands-kampioen-j70-zeilen-gekroond-monnickendam)
Eerste IJspegel Trophy zeilwedstrijden van seizoen 2016-2017
(/2016/10/18/eerste-ijspegel-trophy-zeilwedstrijden-seizoen-2016-2017)
Volvo Ocean Race voegt Fastnet Race en nieuwe Proloog toe aan
kwalificatie voor 2017-18 (/2016/10/17/volvo-ocean-race-voegt-fastnet-race-en-nieuwe-
proloog-toe-aan-kwalificatie-2017-18)Antwerp Race 2016: fantastisch zeilen op de Schelde (video)
(/2016/10/16/antwerp-race-2016-fantastisch-zeilen-schelde-video)
Antwerp Race 2016: Grootse zeilrace van ‘A’ in acht golven
(/2016/10/14/antwerprace-2016-grootse-zeilrace-a-acht-golven)

  

  

  

The #1 Ticketing Tool
Try super user friendly Freshdesk™. In 2 minutes you will set it
up! Ga naar freshdesk.com

Naar de keuzehulp
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Facebook

Twitter

YouTube
(http://adserver.etech.be/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=37__zoneid=1__cb=8a913d6856__oadest=http%3A%2F%2Fwww.waterland

yacht.nl%2Fcms%2Fnl%2Fyacht-charter%2Fonze-schepen.html)

Breskens Sailing Weekend
Al het Breskens Sailing Weekend nieuws, uitslagen en foto's vind je hier
chronologisch geordend.

Roy van Aller benoemd tot Ridder in de orde
van Oranje-Nassau (/2016/8/29/roy-aller-benoemd-
ridder-orde-oranje-nassau)
Ingezonden door een correspondent op 29 augustus, 2016 - 10:08
in 

Burgemeester Annemiek Jetten (PVDA) van Sluis heeft Roy van Aller, voorzitter
van het DAMEN Breskens Sailing Weekend, onderscheiden voor zijn bewezen
diensten. Van Aller is samen met zijn vrouw Sari jarenlang actief geweest in de
zeilwereld. Lees meer » (/2016/8/29/roy-aller-benoemd-ridder-orde-oranje-nassau)

Competitief en tactisch zeilen tijdens
subtropisch Breskens Sailing Weekend
(/2016/8/29/competitief-en-tactisch-zeilen-tijdens-
subtropisch-breskens-sailing-weekend)
Ingezonden door een correspondent op 29 augustus, 2016 - 09:50
in 

Het DAMEN Breskens Sailing Weekend en haar zeilers kregen dit weekend
begeleiding van subtropische temperaturen. Deze nieuwe uitdaging maakte deze
dertiende editie van het zeilweekend tot een gevarieerde competitie. Lees meer »
(/2016/8/29/competitief-en-tactisch-zeilen-tijdens-subtropisch-breskens-sailing-weekend)

Breskens Sailing Weekend: meer wind op
dag 2 (/2016/8/26/breskens-sailing-weekend-meer-
wind-dag-2)
Ingezonden door een correspondent op 26 augustus, 2016 - 23:58
in 

Minder hitte en meer wind zorgen voor een interessante zeilvrijdag in Breskens en
er is entertainment voor ontluikend potentieel. Na de eerste schippersbriefing voor
de hele vloot – gisteren waren enkel de One Tonners aan de beurt – voeren alle
deelnemers van het Breskens Sailing Weekend 2016 gezamenlijk de haven uit
richting het strijdtoneel op de Westerschelde. Lees meer » (/2016/8/26/breskens-

sailing-weekend-meer-wind-dag-2)

Breskens Sailing Weekend: tropisch
temperaturen op dag 1 (/2016/8/25/breskens-
sailing-weekend-tropisch-temperaturen-dag-1)
Ingezonden door een correspondent op 25 augustus, 2016 - 23:13
in 

  

  

  

Meer info

Heel 

veel 

power- 

banks. 

Nieuw (/inshoremiddenzuidned/breskenssailingweekend?quicktabs_1=0#quicktabs1)

Meest gelezen (/inshoremiddenzuidned/breskenssailingweekend?quicktabs_1=1#quicktabs1)

Archief (/inshoremiddenzuidned/breskenssailingweekend?quicktabs_1=2#quicktabs1)

Onderwerpen (/inshoremiddenzuidned/breskenssailingweekend?quicktabs_1=3#quicktabs1)

De tropische temperaturen misten hun uitwerking niet tijdens de eerste zeildag
voor de One Tonners in hun One Tonner Revival Regatta op het DAMEN
Breskens Sailing Weekend. Een verzengende hitte teistert de vloot tijdens de
eerste dag van het DAMEN Breskens Sailing Weekend. Lees meer »
(/2016/8/25/breskens-sailing-weekend-tropisch-temperaturen-dag-1)

DAMEN Breskens Sailing 2016: One Tonners
en vernieuwde jeugddag (/2016/7/26/damen-
breskens-sailing-2016-one-tonners-en-vernieuwde-
jeugddag)
Ingezonden door een correspondent op 26 juli, 2016 - 12:00
in 

Het DAMEN Breskens Sailing Weekend 2016 duurt dit jaar één dag langer dan
haar voorgangers. De reden hiervoor is het toevoegen van de One Ton Revival
Cup, een reïncarnatie van de fameuze One Ton Cup uit de jaren zeventig en
tachtig. Lees meer » (/2016/7/26/damen-breskens-sailing-2016-one-tonners-en-vernieuwde-

jeugddag)

ONE TON revival Cup 2016 worstelt met
naam (/2016/5/29/one-ton-revival-cup-2016-worstelt-
naam)
Ingezonden door Ice op 29 mei, 2016 - 18:39
in 

Nadat Vincent de Vries ongeveer een half jaar regelmatig contact heeft gehad met
de originele organisator van de “One Ton Cup”, de Cercle de la Voile de Paris
(CVP) om te komen tot samenwerking, heeft de CVP ons strikt verzocht van de
naam One Ton Cup revival af te zien. De naam “One Ton Cup” heeft naam
bescherming binnen Europa, de CVP is de eigenaar van deze naam. Lees meer
» (/2016/5/29/one-ton-revival-cup-2016-worstelt-naam)

25e One Tonner meldt zich voor de ONE
TON CUP revival in Breskens (/2016/1/28/25e-
one-tonner-meldt-zich-one-ton-cup-revival-breskens)
Ingezonden door een correspondent op 28 januari, 2016 - 22:05
in 

Goed nieuws van de Zeeuwse wateren. Deze week heeft zich de 25e One Tonner
eigenaar gemeld om naar de ONE TON CUP revival 2016 in Breskens te komen.
De schepen komen uit België, Frankrijk, Zweden, Duitsland, Groot Brittanië en
Nederland. Lees meer » (/2016/1/28/25e-one-tonner-meldt-zich-one-ton-cup-revival-breskens)

NIEUWSOVERZICHT ZEILEN

Krijgt de Volvo Ocean Race 2017-18 een 2e Nederlandse boot aan de
start? (/2016/10/25/krijgt-volvo-ocean-race-2017-18-2e-nederlandse-boot-aan-start)Volvo Ocean Race Onboard Reporter programma ondergaat grote wijziging
(/2016/10/20/grote-verandering-onboard-reporter-programma-om-pool-getalenteerde-
storytellers-samen-te-)Eerste Nederlands kampioen J/70 zeilen gekroond in Monnickendam
(/2016/10/18/eerste-nederlands-kampioen-j70-zeilen-gekroond-monnickendam)
Eerste IJspegel Trophy zeilwedstrijden van seizoen 2016-2017
(/2016/10/18/eerste-ijspegel-trophy-zeilwedstrijden-seizoen-2016-2017)
Volvo Ocean Race voegt Fastnet Race en nieuwe Proloog toe aan

Contact Nieuws inzenden Adverteren Advertorials

SEARCH

 

Facebook

Twitter

YouTube Breskens Sailing Weekend: dag 3
Ingezonden door een correspondent op 28 augustus, 2016 - 14:04

Vind ik leuk 16 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.

Wind! Het is de grootste vriend van een zeiler en de organisatoren van een
zeilweekend. Op deze zaterdag van het DAMEN Breskens Sailing Weekend is hij
er zoals gehoopt. Zeker aan wal zorgt deze voor de nodige verkoeling. Op het
water levert het spetters spannende zeilwedstrijden op.

Twaalf knopen begeleiden de zeilers buitengaats deze zaterdagmorgen. In
combinatie met een fijn zonnetje en 23 graden op het water is het een perfecte
zeildag voor de kust van Breskens met technische wedstrijden. Zo wordt de derde
en laatste race van de A-vloot langs de kust richting Breskens. “De lokale zeilers
hadden hierdoor een klein voordeel,” vertelt wedstrijdleider Walther de Block. “Alle
zeilers moesten extra opletten. Zeker na een dag vol tegenstromen en ondiepe
wateren op twee windward-leewardbanen waar ze op moesten anticiperen.”

Bij de B-vloot liep de startprocedure voor de eerste race niet zoals gepland voor
de One Tonners. “Ze gingen tot tweemaal toe massaal voor het startschot over de
startlijn,” vertelt wedstrijdleider Marcol de Klerk. Hierop liet ze de zwarte vlag
hijsen. Nog een valse start van een van de boten en ze zouden voor vandaag
gediskwalificeerd worden. “Gelukkig ging het goed,” vertelt ze. De reden voor de
valse starts is volgens haar te vinden bij de grote concurrentie. “Je ziet de zeilers
elkaar bij de starts in de gaten houden. Dan kan het weleens mis gaan.” Zo ook
bij de tweede wedstrijd van de B-vloot, waarbij de vloot last had van de stroming
maar iedereen gelukkig goed wegkwam.

De grote dagwinnaar – met drie divisieoverwinningen – waren deze zaterdag de
CSI Rakker (ORC 3+4) en de Sweeny (J 111). Met ieder twee overwinningen
sloegen de Blind Faith (CR 1+2), Salty Dog (CR 3-6) en het IBA Sailing Team
(IRC 1+2) ook belangrijke slagen in de strijd voor het klassement. Alle
klassementen en resultaten zijn te vinden op onze website.

Heel veel 

powerbanks. 

Naar de keuzehulp 
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Noordzee Club bestaat 70 jaar! 1 en 2 Oktober, Scheveningen: Oktoberraces en
Lustrumborrel.

Wisselende omstandigheden tijdens DAMEN Breskens Sailing Weekend

zeilweekend tot een gevarieerde competitie.

Het is geen wonder dat de deelnemende zeilers van het DAMEN Breskens Sailing Weekend iedere ochtend tijdens het ontbijt hun oren spitsen
en opkijken van hun boterham of kop koffie. De aandacht is dan volledig gericht op de weerman van dienst. De zeilers worden met dit
weerpraatje tijdens de schippersbriefing volledig bijgepraat over de laatste weersituatie op de Westerschelde.

Tijdens het DAMEN Breskens Sailing Weekend is dit weerpraatje van groot belang voor de competitie. Een zuchtje wind meer of minder en een
slimme actie kunnen het verschil maken tussen plaats een of twee. Tijdens het weerpraatje op de zondagochtend passeert een zware
onweersbui de jachthaven en voorspelt de weerman een windkracht 6 beaufort. Een heel verschil met de subtropische – met minder wind tot
gevolg – van de afgelopen dagen, zoals de donderdag toen de zeilers van de One Tonners tijdens een windpauze afkoelden met een frisse duik.

Het tegengestelde gebeurt op de slotdag van het DAMEN Breskens Sailing Weekend. De vloot moet de start bij de Vlakte van de Raan, een
zandbank van ongeveer vijf kilometer voor Knokke-Heist, afgelasten door te extreme omstandigheden. Terug in de haven wordt afgesproken
om de wedstrijd voor de vloot verplaatsen naar de Hooge Platen voor de kust van Breskens.

 “Er stond vandaag bij vlagen 30 knopen,” vertelt wedstrijdleider Marcol. “De zee was echt te hobbelig om buiten te varen.” Ze is verrast over het
verloop van het weekend. “Het was geweldig. We hebben in deze laatste vier dagen alle zeilcondities gehad. En alle windrichtingen! Petje af voor
alle bemanningen en hun schippers.” Dat vindt ook haar collega Walther. “Ze hebben bijgedragen aan een competitief weekend,” vertelt hij. Ze
vinden dat de One Tonners een goede toevoeging zijn aan het startveld. “En zij hebben ook genoten,” vertelt Marcol. We kregen als
wedstrijdleiding een staande ovatie van de zeilers. Dat was prachtig om mee te maken.”

Eindwinnaars per categorie:

Open Nederlands Kampioen IRC 1+2 (gezamenlijk klassement): Elke (Frans Rodenburg)

Klasse Kampioenschap IRC 3: CSI Rakker (Kees Keetels)

IRC 1: Moana (Fançois Goubau) 
IRC 2: IBA Sailing Team (Olivier Legrain) 
IRC 3: CSI Rakker (Kees Keetels)

CR 1+2: Blind Faith (Annick Debuysscher) 
CR 3-6: Salty Dog (Rene Bollen)

One Tonners: Berend Botje (Bart Klinkenberg)

ORC 1: Elke (Frans Rodenburg) 
ORC 2: Checkmate (Peter de Ridder) 
ORC 3+4: CSI Rakker (Kees Keetels)

J-111: Sweeny (Paul van Driel)

Alle dag- en eindklassementen zijn te vinden op onze website. Volgend jaar wordt het DAMEN Breskens Sailing Weekend georganiseerd op 24,
25, 26 en 27 augustus. Voor deze editie willen we alle competitieve zeilers en onze bevlogen sponsoren en vrijwilligers bedanken. Tot volgend
jaar!

Foto boven dit artikel is van Leon van Drielen. 

30 augustus 2016 - Het DAMEN Breskens Sailing Weekend en haar zeilers
kregen dit weekend begeleiding van subtropische temperaturen. Deze
nieuwe uitdaging maakte deze dertiende editie van het ............

2 ORC  IRC

Onderscheiding voor Roy van Aller

30 augustus 2016 - Roy van Aller is tijdens de DAMEN Breskens
Sailing Weekend onderscheiden voor zijn bewezen diensten en is
geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Lees verder

3de Editie van de Lelystad Regatta

4 september 2016 - Nog een kleine 3 weken te gaan en dan is het
weer zover, de derde editie van de Lelystad Regatta gaat dan van
start! De organisatie is er volledig klaar voor. Het walprogramma i...
Lees verder



11
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Noordzee Club bestaat 70 jaar! 1 en 2 Oktober, Scheveningen: Oktoberraces en
Lustrumborrel.

Onderscheiding voor Roy van Aller

Roy is ook drager van een speld van verdienste van de Noordzee Club en heeft een enorme staat van dienst daar waar het gaat om het
stimuleren van (jonge) wedstrijdzeilers en het ondersteunen van tal van (inter)nationale zeilorganisaties.
 
Roy werd samen met zijn vrouw Sari door de burgemeester van Breskens in het zonnetje gezet en ontvingen een warm en langdurig applaus
van de aanwezigen.
 
 
Graag feliciteren wij Roy en Sari.
 
 
Lees het bericht op de site van Breskens Sailing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 augustus 2016 - Roy van Aller is tijdens de DAMEN Breskens Sailing
Weekend onderscheiden voor zijn bewezen diensten en is geridderd in
de Orde van Oranje-Nassau.

78 1 ORC  IRC  SH  DQTC  SC

Soldiering on against the Tide

11 augustus 2016 - One of life's little pleasures after leaving the
English mainland and making the short trip to Cowes is taking the
Sally Water Taxi from the Ferry landing at Town Quay, up the R... Lees
verder

Wisselende omstandigheden tijdens DAMEN Breskens Sailing
Weekend

30 augustus 2016 - Het DAMEN Breskens Sailing Weekend en haar
zeilers kregen dit weekend begeleiding van subtropische
temperaturen. Deze nieuwe uitdaging maakte deze dertiende editie
van het ........ Lees verder
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- advertentie - 

Zoeken  

Breskens vier dagen het walhalla voor
zeilfanaten (video)
BRESKENS - Roemrucht waren ze in de vorige eeuw. De One Ton jachten. Voor
het eerst in ruim twintig jaar is donderdag weer een wedstrijd gevaren in deze
klasse, en wel in Breskens. Het betekende ook de aftrap van het Breskens Sailing
Weekend. 

Jachten
De One Tonner Revival Regatta is voor zeiljachten die in de One Ton klasse vallen.
Tussen 1965 en 1994 werden wereldwijd wedstrijden georganiseerd voor deze
jachten. Met de wedstrijd in Breskens wordt de klasse weer nieuw leven in
geblazen. De deelnemers komen uit onder meer uit Frankrijk, Zweden, Duitsland,
België en Nederland. Organisator Vincent de Vries zeilt zelf ook mee: "Het is net
als met klassieke auto's, je hebt er liefde voor en het is prachtig om er mee tegen
elkaar te kunnen varen."

BEVELANDEN WALCHEREN

THOLEN S-DUIVELAND Z-VLAANDEREN

Zeeland wordt wakker: bomen, biobased
en een nieuwe ploeg

Kustschool heeft primeur in Zeeland
(video)

Contacta niet blij met afgesloten A58

Bomen en bijen bij picknickplaats
Bruinisse (video)

Nieuwe ploeg voor wielrenner Davy Gunst
(video)

SPORT WEER

BEVELANDEN WALCHEREN

THOLEN S-DUIVELAND Z-VLAANDEREN

- advertentie -

NIEUWSBRIEF OMROEP ZEELAND

Wil je op de hoogte blijven van acties, leuke
evenementen, nieuwe en/of speciale programma's?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Je kan ons ook
volgen via Facebook en Twitter.

ZEELAND NU

Home > Nieuws



 720p00:00 / 01:15

ZEELAND NU

ZEELAND

ZEELAND

NIEUWS 112 SPORT WEER AGENDA GEMIST GIDS TV RADIO FACEBOOK

@omroepzeeland volgen 36,2K volgersOMROEP ADVERTEREN GEEF 'N TIP APPS VERZEEUWIGD WORD PANELLID

geplaatst op: do 25-08-2016, 16:27

Nederlands kampioenschap 
Door de toevoeging van de One Tonner Revival Regatta aan het programma van
het Breskens Sailing Weekend wordt het evenement uitgebreid tot vier dagen. Op
het water vecht de IRC-klasse voor het Open Nederlands Kampioenschap en
strijden de CR’s en ORC’s in hun respectievelijke klassen voor de weekendtitel, net
als de Two Handed-klasse. 

- advertentie -

laatste keer aangepast: vr 26-08-2016, 10:06

trefwoord(en):

regio:

Delen:

Zeeland wordt wakker: bomen, biobased
en een nieuwe ploeg

Kustschool heeft primeur in Zeeland
(video)

Contacta niet blij met afgesloten A58

Bomen en bijen bij picknickplaats
Bruinisse (video)

Nieuwe ploeg voor wielrenner Davy Gunst
(video)

Nieuwe ploeg voor wielrenner Davy Gunst

Sven Vermeulen wordt tenniscoach

GOES als dertiende Zeeuwse club ronde
verder

Rogier Veenstra nieuwe trainer Zeelandia
Middelburg

Erwin en Niels Mesu kunnen niet wachten
op natuurijs (video)

SPORTNIEUWS

DE STEMMING

IK VOEL ME VEILIGER DANKZIJ CAMERATOEZICHT

Kaartgegevens ©2016 GoogleEen kaartfout rapporteren

Breaking nieuws
Vader verdient meer dan € 8.500 per

dag. Lees meer.

Ontdek Shutterstock
Vele rechtenvrije afbeeldingen

Octavia Én-Én-Én voordeel
Voordeel op én een panoramadak, én
DSG-automaat én lichtmetalen velgen!

breskens sailing weekend one ton zeeuws-vlaanderen zeilen

zeeuws-vlaanderen

Omroep Zeeland gebruikt cookies. Ja, ik accepteer cookies  Ik wil eerst meer weten
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WATERSPORT BELEVENIS 27 & 28 aug 2016

ESMÉE VAN DRIELENZEILEN MUÌRGEN DE MUNCKZEILEN RICK JENDRUSCHWINDSURFEN SHIVAM RAMDASZEILEN

WIJ ZIJN AL FANATIEKE WATER
SPORTERS!

FINN KRIBBE | ZEILEN

BEN JIJ TUSSEN DE 8-12 JAAR EN WIL JE LEREN ZEILEN, SUPPEN, SURFEN OF KANOËN? SCHRIJF JE NU IN!

27 & 28 AUGUSTUS 201610.30 – 16.00 uurJachthaven BreskensOosthavendam 1, Breskens
INFORMATIEwww.stichtingzsl.nl www.breskenssailing.nl

deelname€1,-

WATERSPORT 
BELEVENIS 
27 & 28 aug 2016

BEN JIJ TUSSEN DE 8-12 JAAR 
EN WIL JE LEREN ZEILEN, 
SUPPEN, SURFEN OF KANOËN? 
KOM NAAR DE WATERSPORT 
ARENA TIJDENS HET DAMEN 
BRESKENS SAILING WEEKEND.

Meer informatie
WWW.STICHTINGZSL.NL
WWW.BRESKENSSAILING.NL

ESMÉE VAN DRIELEN
ZEILEN

MUÌRGEN DE MUNCK
ZEILEN

RICK JENDRUSCH
WINDSURFEN

SHIVAM RAMDAS
ZEILEN

(poster)

WIJ ZIJN AL 
FANATIEKE 
WATER
SPORTERS!

deelname
€1,-

FINN KRIBBE 
ZEILEN
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https://www.FaceBOOk.cOM/BreskenssaIlIngweekend

een stijging van 

385 likes 
op de facebook-pagina
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BEDANKT!
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1X VRIJDAG
1X ZATERDAG
1X ZONDAG

1X DINER 
OP VRIJDAG

1X DINER 
OP ZATERDAG
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CERTIFICAAT
ZEIL BELEVENIS

26 AUGUSTUS 2016

NAAM

DATUM

ESMEE 
VAN 
DRIELEN

ESMEE 
VAN 
DRIELEN
VAN FINN

KRIBBE
FINN
KRIBBE
FINN
KRIBBE

stichtingzsl.nl

WHERE SPORT MEETS BUSINESS

certIFIcaat 2016, FaceBOOk QuIz, vIp-prOgraMMa MOBIel  geBruIktsvrIendelIjk
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PERSmaP breskens sailing weekend 2016
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PERSmaP breskens sailing weekend 2016

Bedankt voor uw aandacht! 

En ik hoop u allen te mogen begroeten tijdens het 
DAMEN Breskens Sailing Weekend in 2017!!  

Met sportieve groet,

stichting Breskens saIlIng

Sponsorcommissie

Leendert  Muller


