
Verslag NK Flits en ONK Olympiajol 2021 

Het Nederlands Kampioenschap in de Flitsklasse werd in 2021 van 19 t/m 22 augustus op het 
Slotermeer verzeild. Twee weken later werd door de WSV Sleattemermar van 2 t/m 5 
september het ONK Olympiajol georganiseerd. Behalve de organisatie van de zeilwedstrijden 
op het water door de WSV Sleattemermar speelde tijdens beide evenementen de 
medewerking van Kyra Boekelman van Restaurant Badmeester Keimpe een belangrijke rol bij 
het welslagen van het sociale programma op de wal.  

Door de wedstrijdcommissie van de WSV werden, in samenspraak met wedstrijdleider Piet 
van der Zwaag, de  nodige voorbereidingen voor beide zeilkampioenschappen getroffen. Voor 
de wedstrijdcomité ’s  moest aanvulling worden gezocht van enkele ervaren comitéleden van 
buiten de eigen WSV waarbij de uitslagverwerking in handen was van Barbara Schreuder van 
zeilvereniging ZVW uit Workum. Voor beide kampioenschappen bleek het belangeloos 
beschikbaar stellen van een (grote) Rib door Dirk Weerstand en een Rib door Steven 
Schraffordt van groot belang terwijl, naast de eigen Mopaq boeienboot, als finishschip 
gebruik kon worden gemaakt van de Mitchell 31 van Evert en Hanneke Steensma. 

 

NK Flits 2021: 

Na de metingen van alle deelnemende Flitsen op donderdag door de klassencontroleur 
werden, onder prachtige weersomstandigheden, op vrijdag 20 augustus een viertal races 
verzeild. Op zaterdag 21 augustus waren de weersomstandigheden echter heel anders en was 
het lastig om met weinig wind uit steeds wisselende windrichtingen een goede baan uit te 
leggen. Tijdens de race moesten de comitéboten dan ook veelvuldig de baan aanpassen door 
het verplaatsen van boeien vanwege een schiftende wind  of door het inkorten van de baan 
vanwege een afnemende  wind.  Er konden die dag met pijn en moeite dan ook twee geldige 
races worden verzeild. De laatste dag werden de deelnemers gedurende de  eerste race, met 
een redelijk constante wind, getrakteerd op een overvloedige regenval (in Woudsend was 
toen sprake van ernstige wateroverlast en was de tunnel voor verkeer afgesloten).  De tweede 
race moest zelfs worden afgebroken vanwege slecht zicht door de vele regen en een 
plotseling opkomende harde wind waarbij een aantal bootjes in het voor-de-windse rak  
omsloegen. De Flitsen werden met een speciaal daarvoor te gebruiken vlaggensignaal naar 
de wal gestuurd waarbij alle hulp- en comitéboten ervoor hebben gezorgd dat alle 
deelnemers veilig de thuishaven konden bereiken. Na enige tijd werd toch nog één race 
gevaren. Voorafgaande aan deze laatste race waren er nog twee kanshebbers om de 
Kampioenswimpel en de gouden medaille te bemachtigen. Uiteindelijk bleken Jeanet 
Engelsma en Sanne Boekel de sterkste en voeren alle deelnemers, zoals gebruikelijk bij een 
NK Flits, in kolonne achter de kersverse Nederlands Kampioen naar de haven.  

Uitslag NK Flits 2021 
 

Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 857 Jeanet Engelsma, Sanne Boekel 18 2 1 2 4 5 3 1 (6) 
2 987 Marleen Huisman, Jildou Poiesz 20 1 2 1 1 4 8 (12) 3 
3 1082 Beerd-Luuk Spijkervet, Meike Otte 24 4 3 3 (11) 1 6 5 2 



ONK Olympiajol 2021: 

 

Omdat dit een “Open” Nederlands Kampioenschap waren met, behalve deelnemers uit 
Nederland, ook deelnemers uit Duitsland en België ingeschreven waardoor zowel  de 
Aankondiging (Notice of Race) als de Wedstrijdbepalingen (Sailing Instructions) in de Engelse 
taal moesten worden opgesteld. Na de meting en controles van de deelnemende boten op 
donderdag 2 september werd op vrijdag 3 september een begin gemaakt met de 
zeilwedstrijden. Met een inschrijving van 71 deelnemers werden eerst  kwalificatie-
wedstrijden gevaren door een verdeling van de deelnemers in 4 groepen. Iedere deelnemer 
heeft, verdeeld over twee dagen in totaal 9 kwalificatiewedstrijden gevaren. Na een 
herverdeling op basis van de uitslagen van deze kwalificatiewedstrijden werden de 
deelnemers, na een (tijdelijke) aftrek van het slechtste resultaat bij de kwalificatie, voor de 
finales op zondag 5 september geplaatst in een “Gold”- en een “Silver”-groep.  

Ook bij dit kampioenschap was een grote rol weggelegd voor de medewerkers van Restaurant 
Badmeester Keimpe want zowel na afloop van de races als in de avond konden deelnemers 
en andere betrokkenen terecht op het terras van het restaurant.  Op zaterdagavond kon, na 
een gezamenlijk diner, het 60-jarig bestaan van de Olympiajollenklasse worden gevierd. 

Uitslag ONK Olympiajol 2021 
GOLD: 

 

Nr  Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 NED 673 Onno Yntema 27 2 1 3 (7) 5 3 2 1 2 2 5 1 
2 NED 694 Fedde Sonnema 46 1 2 (16) 1 2 1 3 2 3 12 10 9 
3 NED 5 Marten Versluis 51 (12) 7 2 12 1 2 5 3 10 1 2 6 

 

SILVER: 
 
Nr  Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 NED 514 Jan Krom 153 25 13 18 24 (28) 14 21 8 20 2 4 4 
2 NED 610 Jeroen Nijburg 161 26 3 17 22 15 (27) 21 19 17 5 8 8 
3 NED 9 Frieso Por 164 5 22 28 22 26 12 13 (31) 21 4 6 5 

 


