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Zalmtrofee Hellevoetsluis 10-12 september 2021
Het is alweer lang geleden dat we als gevolg van corona een evenement van de club hebben gehad, maar
gelukkig kon het dit jaar weer doorgang vinden. Er hadden 8 boten zich ingeschreven en daarnaast waren
er ook een aantal leden zonder boot aanwezig. Ook waren de twee buitengewone leden aanwezig,
Wim en Christine en Wim en Carla, met hun eigen motorboot. Verder waren voor het eerst Maarten en
Martin present bij een clubevenement met hun Najad 370, de Najade. Het begon allemaal op
vrijdagmiddag rond een uur of 4 nadat enkele schepen gebruik hadden gemaakt van de wekelijkse
opening van de Haringvlietbrug om 12.00 uur.
We waren te gast in de haven van Michael en José bij de
W.V. Hellevoetsluis, alwaar we ’s middags met de hele groep
bij elkaar lekker buiten konden borrelen op picknickbanken.
Ook ’s avonds weer flink bijgepraat met elkaar in
het gezellige clubhuis van de w.s.v. onder het genot
van een hapje en een drankje.

De volgende ochtend was er het
gebruikelijke palaver.
Als bestuur hadden wij Wim en Christine Pieterson
gevraagd om met hun motorboot te fungeren als
startschip en de wedstrijd te leiden.
Wim heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de te
zeilen baan en al gauw werd duidelijk dat het ook een hele uitdagende baan zou gaan worden met
ronding van maar liefst 10 boeien. De weersvooruitzichten voor de middag waren ronduit fantastisch
met een windkracht 4. Ook konden we verwelkomen Barend Kol van Najad Benelux/ForSail, die ging
opstappen bij de Kaiko.
Na het 5 minuten en het 1 minuutsein werd om klokslag 12.00 uur gestart en dat voor het eerst met een
heus startschip. De Juvel Jee, met Albert en Zwenny aan boord, hadden een uitstekende start, direct
gevolgd door de rest van het veld. Het bleek bij de start maar weer hoe fanatiek er toch wordt gevaren
door de clubleden. Michael met Wim Rijnsdorp als stuurman startte veel lager over de startlijn, maar
wel op volle snelheid, wat later uitstekend bleek uit te pakken bij de ronding van de eerste boei.
De eerste boei, de A1, werd als eerste gerond door de Juvel Jee en als tweede door de Josephine
gevolgd al snel door de rest van het veld. Vervolgens naar de andere kant van het Haringvliet, de DG14

en weer terug naar de Zuidkant de DG11. Daarna was er een verraderlijke boei nog te ronden aan
de zuidkant, de DG9,

om vervolgens weer naar de noordkant te zeilen.
Daar gingen de Juvel Jee en de Josephine bijna
de fout in door direct al naar de overkant te zeilen,
maar corrigeerden al heel snel richting de DG9.
Daar konden de Kaiko en in zijn kielzog de
Eaumega van profiteren, waardoor 4 schepen
dicht bij elkaar de DG 9 rondden en naar de
overkant de DG 10 zeilden. Vervolgens van de
DG 10 een lang rak via de HV3 en de A6 met
ruime tot voor de wind naar de HV 17.
Na de A6 moest je dan wel
de keuze maken om via het Aardappelgat of via de geul onder de Slijkplaat te varen die een stuk
ondieper is. De Juvel Jee durfde het geultje niet aan vanwege de diepgang en maakte de omweg
van 1 mijl via het Aardappelgat. Dat kostte hen wel de eerste plek die zij bij de ronding van de
A6 nog hadden. Vervolgens gingen aan kop de Josephine, de Eaumega en de Kaiko, zij aan zij,
maar werden als snel gevolgd door onder andere de Stijfkop en de Delta Lady. Na de ronding van
de HV 17 aan de wind richting noord-west, de HV9 aan BB houden en vervolgens richting de finish,
die lag bij de HV 5. Als eerste kwam binnen de Josephine, direct gevolgd door de Kaiko.
Nadat het vervelende akkevietje met het anker van de boot van Wim en Christine, met helaas letsel
voor Pal, was opgelost, kon iedereen zich verzamelen in de oude haven achter de brug, alwaar alle
schepen dicht bij elkaar konden afmeren.
Om 18.00 uur werden we allemaal verwacht bij restaurant Fortezza en werd buiten op het terras de
prijsuitreiking gedaan door Wim Pieterson, onder het genot van een glaasje prosecco. Op line hours
werd eerste de Josephine. Op basis van SW rating werd de einduitslag;

1e Kaiko,
2e de Stijfkop,
3e Josephine en Delta Lady met dezelfde gecorrigeerde tijd,
4e Eaumega,
5e Najade,
6e Juvel Jee
7e de Lobster.

Door de voorzitter werden daarna nog een aantal mensen in het zonnetje gezet en bedankt voor hun
inzet voor het weekend; José de Jong voor het regelen van de locaties, het diner en het ontbijt,
Wim en Christine, aangevuld door Michael, voor het organiseren van de wedstrijd en ook alle
bestuursleden(met José Diederix) voor het regelen van alle andere zaken. Dank ook aan de
W.V. Hellevoetsluis en José Diederix in het bijzonder voor de gastvrijheid op vrijdag.
Na een uitstekend 3 gangen diner bij Fortezza

en op zondag
ochtend nog het
voortreffelijke ontbijt
bij De Waag ging ieder weer zijns weegs na een zeer
gezellig en geslaagd weekend.
Luc en Marjan van den Berg van de Kaiko.

