Zeilen! J24

Het is weer tijd voor nieuws van het J24 front. In deze nieuwsbrief:

Een nieuw jaar, een nieuw bestuur
Vanuit het kersverse vernieuwde en verjongde J-24 klassebestuur allereerst de beste
zeilwensen voor 2015. Dit is een eerste J-24 nieuwsbrief sinds lange lange tijd, de laatste
stamt alweer uit het vorige decenium. 25 November jongstleden hebben Nils Jannichsen,
Dirk de Brouwere en Erik Jeuring aan
tafel gezeten, met
het plan de ingedutte klasse weer
leven in te blazen. Het bestuur
bestond, na het overlijden van Paul vd
Schoot, uit Nils en Erik. Eind november
gaf Dirk aan dat hij ook zijn steentje

wil bijdragen aan de Nederlandse klasse en trad toe tot het bestuur. We stellen de leden
even aan je voor:
Erik Jeuring, Bestuursvoorzitter.
Erik sloot zich in 2013 aan als bestuursvoorzitter. “J24
zeilen zit me in het bloed. Sinds de eerste beelden die ik
van de boot zag was ik gelijk verkocht. Ik zet me graag in
om deze prachtklasse ook in Nederland weer op de kaart
te zetten”
Nils Jannichsen, technisch bestuurslid.
Nils heeft het J-24 virus sinds de winter van 1993, toen
stapte hij op, bij Adri van de Velde op de NED25, de Balans. In 1994 werd meteen
meegedaan aan het EK in Medemblik. Na diverse NK's SpringCups, Deltaweken en andere
leuke evenementen in Nederland, besloot hij samen met zijn broer eind 1999 zelf de NED51
aan te schaffen. In 2001 en 2003 heeft Nils mede de EK en WK in Medemblik
georganiseerd. met name de meetprocedure was zijn zeilpakkie an. Met zijn eigen boot
maakt Nils meer kilometers op de weg dan op het water. WK Sardinië, EK Malmo,
Paaswedstrijdjes in Wesel, Kielerwoches, WK in Zuid Engeland, Najaarswedstrijdje in
Hamburg etc. Komend jaar zijn de pijlen gericht op de WK in Duitsland..
Dirk introduceert zich hieronder.

Doelstellingen 2015
Voor 2015 hebben hebben we onszelf als bestuur twee doelen gesteld:



Ervoor zorgen dat het leuk wordt/is om een J24 te hebben en te varen
Een leuke competitie bewerkstelligen voor en tussen de Nederlandse J-24 zeilers

Word jij onze nieuwe collegabestuurslid? Wil je een steentje bijdragen aan de
Nederlandse J-24 klasse organisatie? We hebben drie vacatures in het bestuur:
-

Secretaris [?]
Penningmeester [?]
PR/Communicatie [?]

Heb je belangstelling? Laat het een van de bestuursleden weten.
Een nieuw bestuurslid stelt zich voor: Dirk de Brouwere
De nieuwjaars borrel van Dirk
Als nieuw bestuurslid voel ik me vrij om me aan jullie voor te
stellen. Velen van jullie vragen zich misschien af "Waar komt
die vent uit gekropen?" voor het antwoord hoef je niet ver te
zoeken... ik kom namelijk uit België.
Na wat rondzwervingen in Europa en J24 regatta’s in
Griekenland was ik aardig gecharmeerd van de warme
ontvangst van de Nederlandse J24 klasse. Om ons engagement
harder te maken hebben we in de in de zomer vorig jaar onze
boot, de OdyJey gedoopt. Het is onze bedoeling om de boot te
gebruiken waarvoor die gemaakt is: een fijne
wedstrijdkalender combineren met plezante tourtochtjes op de
binnenwateren!

Wat me vooral aanspreekt aan de klasse naast de gezellige sfeer is dat we met een beperkt
budget aardig wat kunnen verwezenlijken: zelf de handen uit de mouwen steken om de
boot te renoveren(i'll keep you posted!) team uitbouwen (wie voelt zich
geroepen?), ervaring opdoen,...
Ook in deze optiek ben ik met veel plezier ingegaan op het verzoek van Erik en Nils om mijn
steentje bij te dragen en de klasse een nieuwe dynamiek te geven! Je begrijpt het vast wel,
we moeten niet ver zoeken waar die Nieuwjaars borrel blijft, het borrelt in de J24 klasse! Op
een fantastisch 2015!
- Dirk -

Winterzeilen: doe mee!
Sinds 2008 zeilen we met onze J24 in de winter door. In
tegenstelling tot wat je zou verwachten is dit prima te
doen. De echt nare omstandigheden zijn door de jaren
heen op één hand te tellen. Dan hebben we het over natte
sneeuw en vastvriezend buiswater. In de winter van 20142015 kun je heel makkelijk opstappen bij een van de J24
zeilers in het zuiden, in Den Bosch, of in het midden van
het land, in Biddinghuizen. Speciaal voor leden van J24
teams is deelname in Biddinghuizen gratis.
Biddinghuizen Dit jaar hebben we er voor gekozen de
winterwedstrijden in Biddhinghuizen op zaterdagen te
organiseren. Er wordt gevaren met J24's en het veld kan
aangevuld worden met de Fox22. Deelnemen met eigen boot is mogelijk in combinatie met
een voordelige winterligplaats. Er wordt bij deelname van verschillende type schepen onder
handicap gevaren. Het doel is veel potjes te varen op een dag, 6 tot 8 starts.
Aanmelden Opgeven kan per team of individueel. Wij houden zoveel mogelijk de teams bij
elkaar maar kunnen er voor kiezen ivm de bezetting andere bemanningen samen te stellen.
Kosten De kosten bedragen 15,- euro per dag per deelnemer. Vaar je met je eigen boot
dan hoeft de schipper en zijn bemanning niet te betalen.
Data winterzeilen 2014/2015:








8 november 10-16 uur
29 november
10-16 uur
20 december 10-16 uur
10 januari
10-16 uur
31 januari
10-16 uur
21 februari 10-16 uur
14 maart FINALE 9:00 - 17:00 uur

Kalender 2015
De voorlopige kalender van 2015:
Datum

Event

Bijzonderheden

28 Feb of 21 feb

Kick off 2015

bij zeilvereeniging de
Viking in ’s
Hertogenbosch

18 19 April

Van Uden Reco

tevens selectie voor
de WK

16 17 Mei

7 Vlagen weekend

bij zeilvereeniging de
Maaskant in Lithooijen

22 25 Mei

NSR

mooi groots
evenement vanuit
scheveningen

6 tm 13 Juni

EK vanuit Crouesty

aan de zuidkant van
Bretagne

25 tm 28 Juni

KielerWoche

de NSR in het
Kwadraat

29 tm 5 Sept

WK vanuit Boltenhagen

belooft een WK met
veel deelnemers te
worden

19 20 Sept

Nederlands Kampioenschap J-24

tijdens de zuiderzee
week

Deelname boten
Onze ambitie is om in Nederland 3 of 4 wedstrijden per jaar te zeilen waarbij gemiddeld 8
Nederlandse J-24s aan de start verschijnen.
Wedstrijddocumenten
Om wedstrijden te varen dien je lid te zijn van de J24 klasse. Je krijgt dan de internationale
sticker en een schipperspasje. Daarnaast dien je een meetbrief via het watersportverbond
te hebben en een startlicentie voor de stuurman.
Lid worden klasse
Er zijn twee soorten lidmaatschap:
1. Actief zeilend lid. Je betaald € 84 per jaar en krijgt daarvoor de internationale sticker
voor op de spiegel en de schipperspas
2. Niet actief lid. Je betaald € 24,- per jaar en draagt bij aan het behoud van de klasse
in Nederland. Je mag niet deelnemen aan klasse wedstrijden
Wil je per ommegaande aangeven of je lid wil worden/blijven en op welke wijze?

Deelname evenementen
In de onderstaande tabel hebben we een start gemaakt met een inventarisatie van
deelname aan de geplande wedstrijden. We hopen dat er hier en daar nog wat boten bij
komen!
Evenement

Datum

Ned 25

Ned 44

Ned 49

Ned 51

Ned 60

Ned 68

Kick off ZV
Viking +
ALV
Van Uden
Reco +
kwalificatie
WK
7 vlagen
weekend
NSR
EK J24
Frankrijk
Kielerwoche
WK J24
Boltenhagen
Duitsland

28
februari

0%

100%

0%

100%

100%

0%

Ned
69
100%

18-19
april

50%

100%

40%

90%

100%

75%

100%

16-17 mei

0%

100%

0%

100%

0%

0%

100%

22-25 mei
6-13 juni

70%
0%

40%
0%

65%
0%

80%
10%

80%
30%

0%
0%

15%
0%

25-28 juni
29
augustus
tot 5
september
19-20
september

0%
0%

0%
100%

0%
0%

30%
65%

100%
100%

0%
0%

10%
100%

100%

40%

100%

90%

100%

100%

50%

ONK J24

