VERENIGINGSCOMPETITIE ZEILEN
WATERSPORTVERBOND 2012
Het afgelopen jaar namen de volgende leden namens onze vereniging deel aan deze competitie:
Diederick van Ginhoven
Marten Dijkstra
Fedde Akkerman
Jens Valk
Diet Algra

Freerk van der Sluis
Jan van der Sluis
Eling Dijkstra
Bram de Smit
Jan Feenstra

Lolke Kroes
Aafke Meinesz
Hinse Koning

We zeilden in divisie 3, waarin 5 verenigingen meededen. Elke vereniging zeilt met 3 boten, waarbij het resultaat van de teams telt. In 1998 werd begonnen met 5 Friese verenigingen; nu zeilen 20
verenigingen in 4 divisies de voorwedstrijden.
De wedstrijden zijn gezeild op de dinsdagavonden. Een enkele keer zorgden de weergoden ervoor
dat er een vervangende datum moest worden gevonden. Veel rivaliteit en sportiviteit zorgden voor
gezellige avonden.
Voor de wedstrijden op het Slotermeer die door onze vereniging werden georganiseerd, werden de
boten geleverd door Recreatiepark Marswal en Zeil- en vakantiecentrum De Stipe.
Bedankt voor deze medewerking.

Bauke jager en Jan Feenstra leggen de boeien uit op het Slotermeer

De competitie werd afgesloten met een gezamenlijke slotavond op woensdag 5 september jl. Na een
kort palaver door de wedstrijdleider van de WS Heeg, vertrokken de boten naar het wedstrijdgebied
en kon er met een beetje vertraging worden gestart. De omstandigheden waren bijzonder goed. Er
gingen maar liefst 60 polyvalken van wal, bemand door leden van 20 verenigingen uit Friesland,
Groningen en Overijssel. De laatste boot finishte om ongeveer 20.30 uur.
Divisies 1 en 4 zeilden tegen elkaar in groep 1 en de divisies 2 en 3 in groep 2.
De winnaar van groep 1 werd WS Heeg. KWS Sneek eindigde in de 2e groep en promoveert daarmee naar divisie 1.
Onze vereniging zeilde in groep 2 die totaal 20 boten omvatte. De winnaar van divisie 3 was KWV
Langweer (promoveert dus naar divisie 2). Wij behaalden de 4de plaats.
Het hele gezelschap kwam daarna naar het dorpshuis van Heeg. Onder het genot van een drankje en
een hapje vond de geanimeerde prijsuitreiking plaats van alle voor- en finalewedstrijden, en werden
de winnaars gehuldigd.
Vanzelfsprekend werden alle verenigingen en vooral de zeilscholen, die boten ter beschikking stelden, bedankt voor hun inzet. Zonder hen is deze Verenigingscompetitie niet mogelijk.

Verenigingszeilen op het Slotermeer

