
 

 

    

Nomineer de beste  
Doublehanded & Solo zeilers  
     van Nederland!   

 
Op zaterdag 29 april worden de Shorthanded Awards 2022 uitgereikt. Het doel van  
deze Awards is het belonen van de prestaties van duo en solo bemande jachten op 
wedstrijdzeilgebied. Het zijn respectievelijk de Doublehanded  Award en de Henk  
Bezemer Trofee. 
De Noordzee Club heeft sinds 2019 de organisatie van deze Awards overgenomen  
van de Stichting Shorthanded. Dit jaar zullen op 29 april, na afloop van de 50 Mijl  
Race in Lelystad de Awards worden uitgereikt. 
 

De Awards 

Er zijn twee Awards te verdelen, de ‘Doublehanded Award’ gaat naar de  
Nederlandse boot/persoon/eigenaar/team die een bijzondere prestatie of prestaties  
heeft geleverd in het Doublehanded circuit. 
De ‘Henk Bezemer Trofee’, eerder bekend als de Solo Challenge Award, wordt uitge- 
reikt voor de meest bijzondere solo prestatie. Deze trofee is vernoemd naar de, in  
2016 overleden, oud jury-voorzitter van de Shorthanded Awards en nestor van de  
Nederlandse zeiljournalistiek.  
 

Kandidaten 
Voor de nominaties dit jaar kan iedereen kandidaten voor een ‘long-list’ voordragen.  
Uit deze voordrachten kiest de jury maximaal drie nominaties per Award. Vervolgens  
kiest de jury, na een gedegen discussie, uit deze nominaties per Award één winnaar.  
De procedure waarbij de ‘long-list’ van kandidaten wordt bepaald door het publiek,  
is met de introductie van de Shorthanded Awards ingevoerd om de zeilers meer  
invloed te geven op kandidaatstelling dan bij andere prijzen in de zeilsport gebruike- 
lijk is. 
 
Kandidaten die in aanmerking komen, hebben in ieder geval in 2022 als duo of solo  
meegedaan aan een nationale of internationale wedstrijden. Een deelnemersveld  
van enige allure is hierin vereist. Daarnaast is ook het behaalde resultaat van belang,  
podiumplaatsen hebben een hogere kans in aanmerking te komen. Tenslotte weegt 
de publiciteit die de deelnemer zelf heeft gegenereerd om de zeilsport te promoten  
mee. 
 
Afgelopen jaren werd de Doublehanded Award gewonnen door: 
2018: Junique - Chris Revelman en Pascal Bakker o.a. Round Britain & Ireland Race. 
2019: Team Hubo – Erik van Vuuren en diverse zeilers behaalden op diverse inter- 
           nationale evenementen het podium. 
2020: niet uitgereikt 
2021: Sec Hayai – Frans Budel en Ysbrand Endt o.a. deelname Fastnet Race,  
           Normandy Channel Race en de Transat Jaques Vabre.  
 
 
 



 

 

De Henk Bezemer Trofee werd laatste jaren gewonnen door:   
2018: Mark Slats voor zijn campagne in de Golden Globe Race. 
2019: Betram van Linge behaalde met zijn J/109 Yenda de 2e  plaats in de  
           Azores and Back Race (AZAB) 
2020: niet uitgereikt 
2021: niet uitgereikt 
 
 

Nomineren & Jury 
 
Tot en met 21 april is het mogelijk kandidaten te nomineren voor de beide  
Awards. Voor het nomineren klik hier: https://forms.gle/TpxURpuwg4hkaoYRA 
 
De jury bestaat uit de volgende bekende namen uit de Nederlandse zeilwereld:  
 

    
Sander Bakker (voorzitter), Christa ten Brinke en Erik van Vuuren. 

https://forms.gle/TpxURpuwg4hkaoYRA

