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In 2018 heeft het J70 team van WSV Giesbeek weer deelgenomen aan de landelijke competitie 

voor Clubs. De competitie bestond dit jaar uit: 

• 15 teams 

• 5 speelrondes 

• 15 zeildagen 

Ook dit jaar heeft het team geprobeerd zoveel mogelijk teamleden mee te laten varen tijdens 

de wedstrijden met tegelijkertijd het oog op een resultaat. We hadden vooraf ons resultaatdoel 

voor deze competitie vastgesteld:  

• Podium [minimaal top 4 om kwalificatie voor de Sailing Champions League 2019 af te 

dwingen] 

Aan het begin van het seizoen heeft er een stuurmanswissel plaatsgevonden, Jan Wanders is 

gaan sturen. Dit zorgde voor een nieuwe dynamiek in het team en vroeg  weer om een nieuw 

leerproces. We hebben geprobeerd niet te veel aan het resultaat te denken tijdens de 

wedstrijden en veel te focussen op wat we konden leren. Hierdoor was er een steile leercurve 

voor ons als team. Een korte samenvatting van de 5 speelronden: 

1. Almere: Het eerste evenement op het Weerwater van Almere was nog enigszins 

aftasten. Het was een evenement met weinig wind en het eerste evenement met Jan 

aan het roer. Na 9 gevaren wedstrijden waren met een 7e plek toch tevreden. Naar ons 

gevoel hadden we veel geleerd, wat op dat moment erg belangrijk was. 

2. Roermond: Een evenement met bijzonder weinig wind, waardoor maar 6 wedstrijden 

zijn gevaren. Een dag is zelfs helemaal niet gevaren. Een weinig representatief 

evenement met een niet erg goede 6e plaats als afsluiter 

3. Aalsmeer:  Veel wachten en grote hitte typeert dit evenement. Uiteindelijk zijn er 10 

wedstrijden gezeild, waarbij een aantal in een redelijke wind. Met wat pech en 

stommiteiten zijn onze goede momenten wat minder goed uit de verf gekomen. Dit 

resulteerde in een 6e plaats. Wij bleven het gevoel hebben dat er meer in zat, 

tegelijkertijd bleef onze leercurve steil. 

4. Lelystad: Eindelijk was er meer wind voorspeld. De eerste dag zelfs te veel wind en kon 

er door gebrekkig materiaal van de organisatie meer dan de helft van de dag niet 

gevaren worden. De resterende 2 wedstrijddagen waren erg intens. Hier merkten we 

echt dat het niveau aanzienlijker hoger ligt dan in 2017. De strijd was fel en erg 

leerzaam. We hadden erg goede momenten waarin we hard zijn gegaan en slimme 

keuze hebben gemaakt. Toch eindigden we op een 7e plaats, waarna we overall nog 

steeds 6de stonden. 

5. Veere: Dit was voor ons het 1 na laatste evenement van het seizoen en hier moest het 

écht gebeuren. We wilden een grote slag maken naar minimaal de 4de plek. De eerste 2 

dagen hielden we ons hoofd koel en zeilden we een ijzersterke serie. We stonden na 2 

dagen 2e voor het evenement en 5e overall met een miniem punten verschil tot onze 
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directe tegenstanders. Helaas hebben we dit de laatste dag weggegeven met een 

slechte serie. Dit voelde ontzettend zuur. 

Met de laatste speelronde hebben we de Eredivisie Zeilen afgesloten op een teleurstellende 6e 

plaats. Echter was het toch een heel mooi seizoen waarin we veel hebben geleerd en ons als 

WSV Giesbeek hebben laten gelden. Ook hebben we veel zeilers van WSV Giesbeek mee 

kunnen laten zeilen op basis van getrainde uren en vaardigheden. Tevens was het goed te zien 

dat, in elk geval in de top 10, het niveau aanzienlijk is gestegen en dat ook blijft doen. Door de 

groei die we hebben meegemaakt en een aankomend betekenisvolle wintertraining denken wij 

verder te kunnen groeien binnen dit veld. 

Door onze respectabele 3e plek op de Eredivisie Zeilen in 2017 heeft Team WSV Giesbeek in 2018 

mogen toetreden tot de internationale competitie voor clubs. Een top 4 klassering in eigen land 

betekent plaatsing voor de semi-finale van de Sailing Champions League. Door middel van 

loting wordt dan bepaald of men op de semi-finale in Porto Cervo (ITA) vaart of die in Sint-

Petersburg (RUS). Bij een top 15 klassering op de semi-finale kwalificeert men zich voor de 

finale in Sankt Moritz (SUI). Na loting zijn wij ingedeeld voor de semi-finale in Porto Cervo 

samen met het andere Nederlandse team van Jachtclub Scheveningen.  

Semi-finale 

Het toernooi in Porto Cervo bestond uit: 

• 22 deelnemende clubs 

• 12 vertegenwoordigde landen 

• 4 wedstrijddagen 

• 18 gevaren races 

• 8 boten per race 

Bij de Sailing Champions League is het niet mogelijk gedurende het evenement te wisselen van 

bemanning dus is er een bijzonder jonge delegatie van Team WSV Giesbeek van 4 zeilers 

uitgezonden namelijk (toenmalige leeftijden): Jan Wanders (20), Joshua Amato(20), Koen 

Sibbel(27), Ted Huuskes(17). Peter Wanders heeft het team ter plekke gecoacht. Ook hier 

wilden wij vooral veel leren, als weinig ervaren team. Wel hadden wij ook als doel gesteld om 

ons te kwalificeren voor de finale. De leercurve was te zien aan onze resultaten. De eerste dag 

was een klap in ons gezicht omdat het niveau ver boven dat van de Nederlandse competitie lag. 

Er deden meerdere wereld kampioenen, ex-olympiërs en oud America’s  Cup zeilers mee. Dag 

na dag bleven wij stijgen in het klassement door elke race te evalueren en gelijk nieuwe doelen 

te stellen voor de volgende race. Na 4 erg intense wedstrijddagen stonden wij 15de, 1 plek achter 

Scheveningen en met 3 overwinningen op zak. Dit betekende kwalificatie voor de finale en onze 

beide doelen behaald. Het was een memorabel en bijzonder leerzaam evenement waar we 

hebben mogen genieten van prachtige omstandigheden, een sterke competitie en Italiaanse 

gastvrijheid. 
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Youth Sailing Champions League 

Naast de reguliere competitie hebben wij ook onder de Giesbeekse vlag mogen zeilen op de 

eerste editie van de Youth Sailing Champions League. Dit is een enkel evenement, dus niet 

meerdere rondes maar 1 toernooi, met hetzelfde format en kwalificatie als de reguliere 

Champions League. Alleen moeten de deelnemers minimaal 16 en maximaal 23 jaar oud zijn. 

Wel is er met een nieuwe versie geëxperimenteerd waarbij de eerste 4 na 12 races een finale 

tegen elkaar zeilen.  

Dit toernooi vond plaats in Travemünde tijdens de Travemünder Woche, een groot 

zeilevenement. De Youth Sailing Champions League bestond uit: 

• 18 deelnemende clubs 

• 8 vertegenwoordigde landen 

• 3 wedstrijddagen 

• 12 gevaren races 

• 6 boten per race 

Ook hier is een delegatie van 4 zeilers uitgezonden namelijk: Jan Wanders, Joshua Amato, Juul 

Wigman en Hidde Veeneman. Peter Wanders en Koen Sibbel gingen als coach en assistent-

coach mee. Wij wilden erg graag de finale en vonden dit ook een haalbaar doel. Voordat het 

evenement van start ging hebben wij de kans gekregen 2 uur te trainen om de wateren van 

Travemünde te leren kennen en de manoeuvres nogmaals door te nemen. Wij merkten dat we 

vaak hard gingen maar hier en daar wat steken lieten vallen op voornamelijk tactisch vlak. Dit 

werd hard afgestraft en kostte ons aan het begin van het evenement wat dure punten. Na 3 

dagen gezeild te hebben in 2 meter hoge golven tot hele lichte aflandige wind sloten wij onze 

stijgende serie met 3 eerste plekken op rij af. Dit betekende een respectabele 7e  plek waar we 

blij mee mogen zijn maar tegelijkertijd van weten dat er meer in had gezeten. Het toernooi was 

voorbeeldig georganiseerd in het mooie Travemünde. 

 

Finale 

Door onze 15e plek in Porto Cervo mochten naar de finale op een plas bij het skioord Sankt 

Moritz. Een unieke plek om te zeilen tussen de bergen. De finale bestond uit: 

• 32 deelnemende clubs 

• 8 vertegenwoordigde langen 

• 4 wedstrijddagen 

• 8 gevaren races 

• 8 boten per race 

Op dit toernooi hebben 4 zeilers onder de Giesbeekse vlag gevaren: Jan Wanders, Joshua 

Amato, Koen Sibbel en Hidde Veeneman. Peter Wanders en Freek Hoogenhout waren beide als 

coach mee. Een doel was lastig te formuleren, we waren namelijk maar net gekwalificeerd en 

het niveau lag ontzettend hoog. Wij zagen dit vooral als mogelijkheid om veel te leren en ons te 
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laten gelden op dit niveau. De voorspellingen waren niet erg goed, veel regen. Gezien de wind 

hier voornamelijk op gang komt door thermiek, dus op een zonnige dag, was dit niet goed 

nieuws. Gelukkig konden wij de eerste dag na lang wachten 3 races in best een goede wind 

zeilen. Helaas hadden we wat pech, onder andere een aanvaring waar wij niet fout zaten, 

waardoor ons resultaat niet representatief was voor ons kunnen. De resterende 3 dagen is er 

maar 2 dagen gezeild door gebrek aan wind. De races die nog zijn gezeild waren vaak in 

discutabele omstandigheden (erg weinig wind) en het niveau lag erg hoog. Hierdoor waren 

onze resultaten wisselend en bleef het elke race spannend tot aan de laatste minuut. Na 8 

races was WSV Giesbeek de 25ste club in Europa, dat is beter dan onze theoretische positie. Het 

was wederom een enorm leerzame en unieke ervaring dat ons als team ontzettend heeft laten 

groeien. 

 

Naast de competitie voor clubs heeft Team Giesbeek ook mee gedaan aan een aantal 

wedstrijden in de J70 klasse, dus met onze eigen boot, Het is goed om wat afwisseling te 

hebben en helpt bij je ontwikkeling als zeiler om meerdere facetten van de sport mee te 

maken. We hebben in 2018 aan 3 klasse wedstrijden mee gedaan: 

• Landesmeisterschaft NRW op de Sorpesee: 5de plek op een veld van 12 boten, waarvan 

wij de enige nederlandse boot 

• NRW-Cup op het Ijsselmeer bij Lelystad: 2e plek op een veld van 10 boten, waarvan wij 

de enige nederlandse boot 

• ONK op het Ijmeer bij K.N.Z.R.V Muiden: Nederlands Kampioenen en een 5e plek op een 

veld van 22 boten 

Het absolute hoogtepunt van de klasse wedstrijden dit seizoen was het ONK. Hier zijn we met 2 

boten aan de start verschenen. Echter was op elke boot 1 invaller van een andere vereniging, al 

met al 6 teamleden van Team Giesbeek(4 zeilers per boot). In een veld met grote namen 

waarbij professionele zeilers en oud-Olympiërs mee deden hebben wij ons laten gelden. In 2 

dagen hebben we voor dit toernooi 10 races gezeild in een lastige aflandige wind. Het niveau 

was erg hoog en de resultaten van alle teams erg wisselend. Pas na de laatste wedstrijd was 

het laatste woord gezegd en was 1 Giesbeekse boot Nederlands Kampioen en de andere knap 

5de geworden. Op dit evenement deden we een aantal dingen erg goed waar we de afgelopen 

jaren hard aan hebben gesleuteld. We gingen erg hard, hadden een duidelijk plan en waren 

besluitvastig. Hierdoor hebben we teams met veel meer ervaring kunnen verslaan. Het was 

een mooie beloning voor de ontwikkeling van afgelopen jaar. 

 

Ook afgelopen jaar hebben we hard getraind. Dit vond in de winter nog in Monnickendam plaats 

met andere teams, maar vanaf het voorjaar op onze eigen plas. In de maanden april tot en met 

september hebben wij (minstens) 2x per week getraind. Op woensdag avond en op zondag 

middag. Met dit continue trainingsschema hebben we 3 dingen bereikt: 
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• Onze vaardigheden als zeilers significant verbeterd om zo tot het best mogelijke 

resultaat te komen 

• De poule van Giesbeekse zeilers breed houden door de trainingen open te stellen voor 

ambitieuze zeilers die nog geen wedstrijden kunnen of willen varen 

• Verschillende jeugdleden de kans gegeven om het kielboot zeilen al te ervaren 

• Een bijdrage geleverd aan het leven op de vereniging op zomer avonden en in het 

weekend 

 

• 6 nationale en 5 internationale evenementen gevaren 

• ±20 leden op de J70’s getraind 

• ±10 leden op de Eredivisie gevaren 

• ±21 was de gemiddelde leeftijd op beide Champions League evenementen 

Uitgelichte Resultaten 

• Eredivisie Zeilen: 6de 

• Sailing Champions League Finale: 25ste 

• Open Nederlands Kampioenschap J70: 1ste en 5de 

• Youth Sailing Champions League: 7de   

2018 was een jaar waarin het Eredivisie Zeilteam WSV Giesbeek erg veel heeft gedaan. We 

hebben als team ons debuut gemaakt op de internationale competitie, zijn als team gegroeid in 

meerdere opzichten en hebben onszelf zeiltechnisch naar een hoger niveau getild. We kunnen 

met veel dingen blij zijn maar er is ook veel ruimte om te groeien. We hebben genoten, geleerd 

en veel mogen doen en daarvoor zijn we erg dankbaar. 


