
 

 

Noordzee Club Verenigingsjaarverslag 2021 

Helaas was 2021 door COVID toch weer een gemankeerd jaar. Gelukkig 

konden er, in tegenstelling tot 2020, in de tweede helft van het jaar toch 

weer wat wedstrijden gezeild worden in Nederland, zoals Zuiderzee 

Regatta met het ORC 4 NK, de 100 mijls van Scheveningen en de van 

Uden Reco Medemblik Regatta. Voor het NK DoubleHanded waren helaas 

te weinig inschrijvers.  

Wij keken wat jaloers naar Engeland waar een zo goed als normaal 

wedstrijdseizoen gevaren kon worden. De Nederlanders mochten 

Engeland niet in, maar voor de Fastnet Race werd een sluiproute via 

Cherbourg gevonden.  

Ook al waren er helaas wat weinig wedstrijden te verzeilen, er is door het 

Noordzee Club bestuur en de Technische Commissie hard door gewerkt. 

We noemen enkele in het oog springende activiteiten: 

• Er is intensief contact gehouden met de wedstrijdorganiserende 

verenigingen, onder    andere i.v.m. de gevolgen van de COVID 

maatregelen op de wedstrijden en het zoeken naar mogelijkheden. 

• Het aanpassen van de Verbondsbezem competitie 2021, naar een 

Najaarscompetitie voor de ”Vergulde Stoffer en Blik Trofee”. 

• Het vormgeven van de Verbondsbezem competitie 2022. Hopelijk 

kunnen we in 2022 eindelijk de formule met de Key events uitrollen. 

• De samenwerking met het Watersport Verbond en in het bijzonder 

met het Platform Wedstrijdsport. Belangrijke topics waren en zijn de 

veranderingen in de organisatie van het WSV, andere organisatie van 

het Rating Office, mogelijke overdracht van de SW-handicap klasse 

naar de Noordzee Club. 

• De contacten en vergaderingen via onze officiële vertegenwoordigers 

met en van ORC, IRC, de RORC en World Sailing. 

De ALV met aansluitend de “Noordzee Club lezing”, gevolgd door een 

NZC-borrel samen met de leden (ook niet NZC leden) van de ontvangende 

watersportvereniging kon geen normale doorgang vinden. Ook dit moest 

digitaal, zonder NZC-lezing en NZC-borrel. 

Gelukkig waren er nog wel mogelijkheden om met elkaar contact te 

hebben. Denk aan: 

• Het webinar over de uitleg van het ORC-certificaat. 

• Het 5-tal webinars over de Regels voor Wedstrijdzeilen. 



 

 

• Het webinar over Tips & Tricks in de ORC 4 klasse. 

Deze waren allen zeer goed bezocht en vielen erg in de smaak. 

Wat ook letterlijk in de smaak viel was het nieuwe initiatief van de 

“Noordzee Club Borrel”. 

Tijdens het Breskens Sailing Weekend, het ORC 4 NK in Muiden en de van 

Uden Reco Regatta in Medemblik werden de Noordzee Club Borrels zeer 

goed bezocht. Is er een traditie geboren? 

Onze traditie van een groots opgezette Dag van het Wedstrijdzeilen met 

borrel en aansluitend een diner met de prijsuitreiking van de 

Verbondsbezems en de jaarprijzen, moest dit jaar helaas ook digitaal 

plaatsvinden. En dus zonder borrel, diner en prijsuitreiking. Gaat vast 

allemaal weer beter worden in 2022! 

Wij kijken samen met jullie uit naar een gezond 2022, waarin alle 

wedstrijden gewoon doorgaan, een ALV met Noordzee Clublezing/ borrel 

en prijsuitreikingen, een spannende Verbondsbezemcompetitie, een 

spetterend EK IRC in Breskens, een goedbezochte Dag van het 

Wedstrijdzeilen met NZC borrel/ diner met prijsuitreiking, Noordzee Club 

borrels bij de Key events en niet in de laatste plaats het vieren van ons 

lustrum, want: 

Noordzee Club – 75 Jaar! 
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In 2022 viert de Noordzee Club haar 75 jarig jubileum!  

De Noordzee Club is dé vereniging die het wedstrijdzeilen op zee en open 

water bevordert. Voor de ORC, IRC en Doublehanded zeilers is de 

Noordzee Club klasse-organisatie én kenniscentrum. Met ruim 450 leden 

en (internationale) organisaties maakt De Noordzee Club zich sterk voor 

leuke, eerlijke en veilige wedstrijden met zoveel mogelijk deelnemers. 


