
NK Teamzeilen in de Splash 2021 
 

 

Afgelopen weekend werd JWZ vertegenwoordigd door een meidenteam van Noord 

en werd er deelgenomen aan het eerste NK Teamzeilen Splash op de Mooie Nel in 

Haarlem. Dit evenement was de afsluiter van het zeilseizoen. Na de laatste training 

gegeven door Mark op het Paterswolse meer, durfden de Splash zeilers bestaande 

uit Mieke, Martha, Yvon en Berber het wel aan. Een mooie gelegenheid om nu als 

team gezamenlijk sportief te strijden. Het team kreeg een zwart lint in top en hadden 

alle vier een roze muts zodat ze goed zichtbaar waren.  

 

 
Team Noord (roze mutsen) tijdens een startmoment      (foto Luwe Stroosma) 

 

Teamzeilen is een ander tak van het wedstrijdzeilen. Gaat het bij de zeilwedstrijden 

normaliter om het individuele resultaat. Tijdens teamzeilen start je met twee teams 

elk met 4 deelnemers. Tijdens de wedstrijd mag je alle zeilregels legaal toepassen. 

Om het andere team te kunnen verslaan mag je ook andere boten proberen te 

vertragen zodat een teamgenoot kan inhalen. Dit spelletje maakt dat het teamzeilen 

veel kennis vraagt over de zeilregels om ze goed te kunnen toepassen. Een 

meevarende jury  beoordeeld of alles eerlijk verloopt en kan ook een straf uitdelen. 

 

Op zaterdag werden vanaf 11 uur 20 startjes gedaan. Zodat iedereen vijf races had 

gevaren (ca.10 minuten). De lucht was grijs en de wind matig, gemiddeld 15 knopen. 

Op het meer waren veel windvlagen met windstoten van dik 20 knopen. Vier van de 

vijf waren gewonnen. De zondag kleurde de lucht meer blauw maar donkere wolken 

dreigden met buien. Er stond meer wind en in de bui die tijdens het wachtmoment 

kwam hadden we hoge golven en een strakke wind van ruim 20 knopen. Na twee 

spannende wedstrijden wist Team Noord dat ze zich hadden geplaatst voor de halve 

finale. Tijdens de halve finale zeil je voor de beste van een serie van 3 wedstrijden. 

De tegenstander werd team Groen. In de eerste serie hadden ze nipt verloren tegen 



team Groen (Zeeland). Met de uitslag zwart 3, 4, 5 en 7 en groen 1, 2, 6 en 8. Tussen 

de wedstrijden door even naar de kant voor een korte pauze en dan de startlijn weer 

opzoeken. Een goede start en zo snel mogelijk varen leverde twee keer winst op 

tegen het groene team en dat betekende dat de meiden zich wisten te plaatsen voor 

de finale.  

 

 
Overleggen na de wedstrijd en even ontspannen. 

 

 

In de finale gaat het om de beste drie wedstrijden van een serie van vijf. De 

tegenstander (rood) had tot dan alle wedstrijden gewonnen. Dit team wist de regels 

goed toe te passen en was ook erg goed in het aanroepen en intimideren. Tijdens de 

drie gevaren races werd er hard geknokt en deden zich mooie situaties voor. De 

meevarende jury deelde diverse keren een rode vlag. En dat betekent extra rondjes 

draaien. Beide partijen streden voor wat ze waard waren en team Noord eindigde 

daardoor op een verdiende tweede plek.  

 

Het was een ontzettend mooi weekend waarin we veel geleerd hebben en ook steeds 

meer durfden uit te proberen. De foto’s die gemaakt werden door Luwe Stoosma 

geven een goed beeld van de acties op het water. Een evenement voor herhaling 

vatbaar. 

 



 
 

Team rood 1ste, team Noord 2de en team zeeland 3de    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


