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VERSLAG ZEILREGATTA 2019

De mondiale zeilwereld kent 3 ijkpunten. De 
Volvo Ocean Race, The America’s Cup en 
sinds dit jaar de Loodswezen Zeil Regatta. De 

Volvo Ocean Race gaat gepaard met veel wind, The 
America’s Cup met veel geld en de Loodswezen Zeil 
Regatta met veel zeilplezier.

Op 20 september op 
een zon overgoten 
v r i j d a g m i d d a g 
had Ottenhome 15 
ze s t ienkwadraten 
klaargelegd. Nu nog 
wat bootjesgekken. 
Niet zo moeilijk, 
die kwamen van de 
Loodsensociëteit en 
druppelden vanaf 
13:00 bij Ottenhome 
binnen en ondanks 

een file op de A2 was rond half twee iedereen 
aanwezig.Na een lichte lunch, we moesten tenslotte 
scherp blijven, was het tijd voor het palaver waar Bas 
de meest elementaire zeilregels met ons door nam. 
Het in de zeilwereld gebruikelijke overlevingspakket 
maakte plaats voor de nu al legendarische 
Loodswezen Goodybag voorzien van zonnebril, 
water, cap en snack.

De 34 fanatiekelingen die zich hadden ingeschreven 
voor deze 1e Loodswezen Zeil Regatta vormden 
uiteindelijk 15 teams verdeeld over even zovele 
boten. Nadat de Ottenhome Wedstrijd Commissaris 
uitleg had gegeven over de startprocedure en de te 
varen baan konden de van ongeduld trappelende 
deelnemers hun zwemvesten ophalen. Ondanks dat 
iedere boot tenminste 1 loods aan boord had maar 
waarschijnlijk bij gebrek aan een VTS-er was het 
verlaten van de haven een onoverzichtelijke janboel. 
Peddelen? In al die jaren bij het Loodswezen nooit 
gedaan!

Door windstilte verliep 
de start van de 1e 
race ietwat chaotisch. 
Gelukkig geen VAR, 
dus niemand hoefde 
terug. In het eerste 
rak gingen boot nr14 
met Bas en Jaap er op 
onverklaarbare reden 
als een speer vandoor 
en pakte gelijk 
tientallen meters 
voorsprong terwijl de 
rest nog steeds in de doldrums lag te drijven. Het was 
echt zoeken naar de wind en daardoor wisselde de 
rest van het veld regelmatig van positie. In het laatste 
deel van de race kwam toch de ervaring boven drijven 
en liep boot nr 3 met Ries en Peter snel in op boot 
nr14 van Bas en Jaap. Ries vroeg zich al steeds af wat 
er bij het palaver niet gezegd was, maar kreeg tijdens 
de reis in de gaten dat Bas het goede voorbeeld gaf: 
je moest als eerste binnenkomen. De laatste 20 meter 
tot de finish waren bloedstollend maar uiteindelijk 
met een halve bootlengte voorsprong wisten de 
pensionado’s toch te winnen van de actieven. Nadat 
alle deelnemers de finishlijn waren gepasseerd en 
bijgepraat door de wedstrijd commissaris werd de 
startprocedure voor de tweede race in gang gezet.
Ook deze start verliep vrij chaotisch maar na enig 

DOOR RIES DE JONG & PETER ELSINGA



duw- en trekwerk was iedereen onderweg. Boot nr3 
met Ries en Peter nam de koppositie direct gevolgd 
door boot nr12 met Klaas den Breejen aan het roer en 
z’n broer John als navigator. Gaandeweg deze race 
nam de wind toe en aan de fanatieke bekkies te zien 
ging men er eens goed voor zitten. Ook nu zat het 
venijn weer in de staart, terwijl Ries en Peter in boot 
nr3 zich al rijk rekenden en dachten ook deze race 
wel even te gaan winnen maakte boot nr 4 met Tjep 
aan het roer, Jelle als tacticus en Jos als voordekker 
( ja zo heet die functie nou eenmaal) een prima slag. 
Ze namen gelijk de koppositie over om deze in de 
rest van de race niet meer uit handen te geven. Water 
maakt dorstig dus eenmaal weer aan de wal moesten 

de kelen met veel bier gesmeerd worden zeker ook 
om alle sterke verhalen te kunnen vertellen.

Na enig rekenwerk volgde de prijsuitreiking met 
fotoshoot onder de Loodswezen vlag. De troetelprijs 
als beste verliezer was voor Chris en Miranda, de 
3e prijs voor Jaap en Bas, als 2e eindigde Tjep met 
J&J en de 1e plaats was voor Ries en Peter. Na de 
prijsuitreiking werd deze perfecte zeildag afgesloten 
met een heerlijke BBQ inclusief  ondergaande zon. 

De eerste editie van de Loodswezen zeilregatta 
was een groot succes. Het is erg waardevol om 
elkaar eens onder andere omstandigheden op het 
water tegen te komen, en de opgedane ervaringen 
tijdens het zeilen na te bespreken onder het genot 
van een hapje en drankje. Onder de deelnemers was 
een mooie mix tussen actieve collega's, vrienden, 
familieleden en pensionado's die onderling in 
vijftien boten de strijd met elkaar aan gingen onder 
fantastische omstandigheden. Wegens het grote 
succes en enthousiasme is er voor de tweede editie 
reeds een datum vastgelegd: 

donderdag 17 september 2020 

Zet deze datum vast in uw agenda, het programma 

en overige informatie 
zullen u op een 
later moment via de 
gebruikelijke kanalen 
meegedeeld worden. 
Langs deze weg 
wil ik graag van de 
gelegenheid gebruik 
maken om het bestuur 
van de sociëteit te 
bedanken voor de 
ondersteuning van 
dit evenement, en de 
aanwezigen te bedanken voor de deelname en de 
gezelligheid. BEDANKT!!!
Met vriendelijke groet, Bas Korrel


