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J70-commissie

• Marc van Bemmel

• Wim Zindler

• Rikst Dijkstra

• Mees de Graaf

• Iris van Gerrevink
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Terugblik 2021

• Afgelopen jaar was een vreemd jaar ivm beperkingen door Corona

• Niet echt een opbouw jaar voor onze J70’s

• Toch enige wedstrijden kunnen organiseren, zoals de Ere-Divisie

• Verder geïnvesteerd in zeilen, materiaal en onderhoud
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Terugblik 2021

Resultaten

• Winnaar eredivisie zeilen 2021 (Pim van Vugt & team)

• 2 teams naar EK Kopenhagen 
• Gold fleet (Team Hollandsch Glorie)

• Beste damesteam (Team SheSails)
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Kalender 2022

• Evenementen 2022

• 22-24 april VUR Stellendam

• 27-29 mei ONK J70 Dutch Water Week (qualifier WK USA 2023)

• 4-6 juni NSR, Scheveningen

• 10-11 september Zuiderregatta, Muiden

• 30 sept-2 oktober VUR Medemblik

• 29-30 oktober Ere-Divisie zeilen
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Adoptieteams

• Wie?

• Taken van de adoptieteams

Boot Kleur Naam Zeilnummer Adoptieteams 2022

1 wit Hollandsch Hoop NED895 Team Out of the Box

2 blauw Hollandsch Liefde NED870 SheSails

3 zwart Hollandsch Eer NED896 Muiden Jeugd I

4 groen Hollandsch Weelde NED871 Vacant

5 geel Hollandsch Glorie NED791 Muiden I

6 rood Hollandsch Roem NED935 Delft Challenge
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Gebruik verenigingsboten

• Vóór het zeilen: reserveren als je de J70 bijdrage betaald, 

• Incidenteel huren kan ook: afschrijven via secretariaat en huur 
betalen bij de haven meesters

• Check inventaris

• Na het zeilen: netjes achterlaten boot

• Melden schades!
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Gebruik verenigingsboten
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Als je wil gaan varen:

• Schrijf een boot af bij e-captain

• Je mag 3x proberen daarna betaal je je J70 bijdrage

• Zeilen en materialen liggen in de kasten in de roeiloods (clubpas voor toegang)

• Voor het pleziervaren en trainen worden de trainingszeilen (de zeilen met leuvers) 
gebruikt, meestal zitten die op de boot, bij twijfel graag vragen. 

• Neem een boot die in het water ligt als je nog niet eerder getakeld hebt

• Takel de eerste keer alleen samen met een ervaren “takelaar”

• Ga de eerste keer in J70 eerst mee met iemand die enige ervaring heeft

• Check je inventaris (inventarislijst in boot)

• Wijzig geen trim of lijnen tenzij toestemming J70 comité

• Goede wedstrijdzeilen zijn te huur -> vraag het J70comité

• Overleg tijdig over deelname (buitenlandse) wedstrijden ivm eventuele selecties

12



Check inventaris

• Inventarislijst hangt in de boot

• Ontbreekt er iets? Meld het voor
vertrek!
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Je laat de boot als volgt achter

• Maak de boot goed vast met voor- en achterlandvast en 1 à 2 springen

• De achterlijnen nooit bovenop de preekstoel vastmaken, maar door het oogje van 
de spinnakerkeerblokken halen zodat deze ook niet omhoog kunnen schuiven!

• Laat de boot schoon achter

• Als de boot vanbinnen nat is dan maak je deze droog

• Hoezen om de zeilen en roer gefixeerd (indien in water)

• Grootzeilval aan het lusje achterop de giek

• Lijnen opgeschoten en zoveel mogelijk via het luik naar binnen doen

• Roer vastzetten, kruislings met de horizontale verstellijnen van de achterstag

• Gennaker terugleggen in de juiste kasten en zakken. En als deze nat is: ophangen.
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Afhandeling schade

• Alle schades:

Maak een melding op e-captain 

• Bij een kapotte genaker: 

Breng de gennaker zelf naar Marianne Den Hartog in Muiderberg 
(Zeeweg 4, Muiderberg. 06-51147212). Deze wordt wel opgehaald
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Vragen?
zeilen@knzrv.nl
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