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Beste zeilvrienden,
Met veel plezier bieden we u een blad aan met impressies van de YSY Ronde om Noord-Holland 2013, een prestatietocht die
inmiddels tot de “klassiekers” kan worden gerekend. In deze periode, rondom de kortste dag van het jaar, is het leuk om terug te
denken en vooruit te blikken naar de langste dag van het jaar waarop de YSY Ronde om Noord-Holland 2014 zal worden gehouden..
U zult inmiddels gemerkt hebben dat dit artikel door iemand anders geschreven wordt dan u gewend was: Na vele jaren het
enthousiaste, onvermoeibare boegbeeld van de YSY Ronde om Noord-Holland te zijn geweest heeft Renée Timmermans besloten
om een stapje terug te doen als voorzitter. Vanaf deze plek wil ik namens alle medewerkers Renée nogmaals danken voor haar
enorme inzet. Elders in dit blad treft u een interview aan met Renée. Op een bijeenkomst met alle vrijwilligers hebben we kort
geleden op passende wijze afscheid genomen van Renée als voorzitter. Gelukkig viel het afscheid niet zo zwaar: Renée blijft
beschikbaar voor de organisatie als vrijwilliger en zal het bestuur bijstaan waar nodig. U zult haar het komende jaar vast wel weer
tegenkomen!
Intern heeft het bestuur van de Stichting YSY Ronde om Noord-Holland enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Taken en
verantwoordelijkheden zijn iets gewijzigd, zo ben ik nu voorzitter van de stichting. Velen van u kennen mij al jaren van de
wedstrijdcommissie, die ik blijf aansturen. Verder is de crew van de Ronde (met alle vrijwilligers) vrijwel ongewijzigd, zodat u weer
kan rekenen om dezelfde vertrouwde en enthousiaste groep in 2014 weer tegen te ontmoeten.
De editie van 2013 heeft voor ons, als organisatie wéér nieuwe uitdagingen gebracht, met o.a. het bezoek van onze jonge koning
en koningin aan Enkhuizen, juist op het moment dat de deelnemers aan de ronde daar moesten passeren. Koortsachtig overleg
tot op het laatste moment met diverse instanties heeft er voor gezorgd dat de Ronde ongehinderd doorgang kon vinden. Ook het
weer zorgde weer voor andere omstandigheden dan gewoonlijk. Mooie rakken onder spinnaker op het Markermeer en IJsselmeer,
windstilte op het rak naar den Helder en een lang kruisrak op het eind naar IJmuiden met toenemende wind vormden een mooie
uitdaging.
Dit zijn voorbeelden van wat de YSY Ronde om Noord-Holland zo bijzonder maakt: geen enkel jaar is hetzelfde. Iedere keer zijn de
omstandigheden weer anders en moet door deelnemers én organisatie ingespeeld worden op veranderende omstandigheden.
Ook de veranderde omstandigheden in het economische klimaat hebben hun sporen nagelaten. Het werven van sponsors is de
laatste jaren moeilijker geworden. Veel evenementen hebben het financieel niet gered en zijn gestopt. Gelukkig is het ons weer
gelukt om de Ronde 2013 weer nét kostendekkend te krijgen. Een aparte sponsorcommissie gaat zich over de belangen van de
huidige sponsors buigen en zal proberen nieuwe sponsors te werven voor 2014.
We zijn dan ook erg blij met onze trouwe sponsors, en danken ze dat ze er mede voor gezorgd hebben dat het evenement weer
doorgang heeft kunnen vinden. De leuke extra’s, die we door kunnen geven aan de deelnemers komen van de sponsors. Hierbij
moet u denken aan de goed gevulde goodie-bags bij de inschrijving, steigerbier en haring in IJmuiden, live-muziek en de prijzen
bij het eindfeest.
Mede namens alle bestuursleden en medewerkers van de Stichting YSY Ronde om Noord-Holland wens ik u veel lees en kijkplezier
met dit blad. Tevens mooie feestdagen en een goed 2014. We hopen u op 20 en 21 juni 2014 weer te mogen begroeten!

Met zeilersgroet,

Joop ten Bokkel

YSY

RONDE OM NOORD-HOLLAND

Door: Renee Timmermans

De 17e editie van de YSY Ronde om Noord-Holland was voor de deelnemers en
de organisatie een groot succes. Voor de deelnemers had de Ronde dit jaar alles
in zich wat een wedstrijdzeiler zich kan wensen. Nou ja alles…, de windstilte op
het Wad onderging menig deelnemer tandenknarsend.

Bij het weerpalaver kregen de 170 deelnemers een aardige voorspelling van wat ze gedurende de non-stop race konden
verwachten. Bij de start een mooie 14 tot 16 knopen uit westelijke richting en dit bleef zo tot bij Kornwerderzand. Zo’n 40
boten raakten hun voordeel van het laatste beetje stroom, dat ze nog hadden kunnen meepakken, kwijt door een defecte
brug bij Kornwerderzand. Na drie kwartier oponthoud begonnen ze aan het derde traject. Dat werd dus tegen de stroom
in knokken. Zo rond 22.00 uur was er nagenoeg geen wind meer. Sommigen gingen voor anker, anderen lagen met een
kluwen boten te dobberen in afwachting van de wind.

Na middernacht kwam de wind
uit het zuidoosten geleidelijk weer
op gang en trok aan naar 10-15
knopen. De koplopers konden
daardoor bijna in rechte lijn naar
IJmuiden zeilen.
Voor de deelnemers die na 08.00
uur nog op zee zaten werd het
laatste traject naar de finish
bij IJmuiden afzien. Ze werden
getrakteerd op zware buien met
ruimende wind die geleidelijk
toenam tot 20 -25 knopen met
uitschieters tot 35 knopen.
Het walprogramma “nieuwe stijl”
bleek in goede aarde te vallen.
Steigerbier met haring en daarna
de wereldberoemde maaltijd van
Chi Ling , de prijsuitreiking en
het swingende optreden van Stijl
Achterover in de feestzaal van
Holiday Inn Marina Seaport, waar
we overigens zeer gastvrij werden
ontvangen, was super gezellig.
De prijzen werden uitgereikt
door wethouder Ron Vennik van
de gemeente Velsen en Tessa
Heerschop van het blad Zeilen.

............het was weer fantastisch!

Muiden - Enkhuizen

Interview met Renée Timmermans
Door: Hanneke Raaijman

Als je Renée Timmermans googlet dan zie je haar gezicht
tussen de foto’s van 5 andere Renée Timmermansen; en
een paginaatje verder:

Ga naar YouTube en je stuit op een filmpje over de YSY Ronde om Noord-Holland, met de toevoeging “Zeilen”. Onvermijdelijk
zou je denken, maar “there’s more to it” dan alleen zeilen. Renée – voor zover wij dat nog niet wisten – ontpopt zich tijdens
ons gesprek als een gedreven persoonlijkheid. Warm, wijs en bedachtzaam, en, tot haar eigen verbazing, zich verwonderend
over hoe het allemaal zo gelopen is. Het is een reis terug in de tijd, in een tiental jaren die als een golf over haar heen gespoeld
zijn. Na soms venijnig graafwerk in het geheugen komt Renée toch tot een volgorde en zelfs voor haarzelf verrassende
gebeurtenissen en aaneenrijgingen daarvan.

Renée Timmermans-Smolders, geboren in Warmond en
binnenkort al 35 jaar getrouwd met Martin, is moeder van
2 zonen en een dochter. En sinds kort ook nog oma van
kleindochter – wil je een foto zien???? – Bente. Zij heeft 2
broers, 2 zussen en komt daarmee uit een even groot gezin
als Martin. Meer overeenkomsten: beiden werkten bij de KLM
toen zij elkaar ontmoetten, ze reizen graag en, wie had het
verwacht: Renée en Martin delen de liefde voor het zeilen.
Dat begon voor Renée toen zij zo’n 11 jaar was. Haar ouders
waren zeilers – hùn eerste ontmoeting vond plaats op een
16-Kwadraatop de Kagerplassen - en zij waren het die een Valk
en een Flits kochten en nog een sloepachtige boot waarmee
naar het zeilschip op het Braassemermeer werd gevaren. Later
een vakantie in Friesland met bootjes erbij en gedurende
een jaar zeilles gegeven op de zeilschool van Lex van Rijn op
Kaag-dorp. Martin zeilde Tornado en later Dart catamarans.
De eerste gezamenlijke boot was een Contest 30. Die ging weg
toen het gezinsleven een vaart nam: door de weeks zeilen kon
niet meer. Toch begint het weer te kriebelen en een Juwel 34,

een spaartaanse/sportieve racer, doet zijn intrede. Deze krijgt
een ligplaats in Marina Seaport, en de Timmermannen worden
lid van de YSY, toen nog met Fred van der Linden als voorzitter.
Een geschiedenis ontkiemt.
Van Fred kwam namelijk de vraag: “Kun jij Willem Jonkman
niet eens een beetje helpen met de Ronde?”
Want?
“De Ronde werd steeds groter. Willem deed alles alleen. Hij
regelde alles, en veel op het laatste moment. Er was voldoende
hulp op de dag zelf voor het buitengebeuren, de inrichting,
maar de organisatie en voorbereidingen lagen bij Willem.”
En?
“Ja. Ik zei meteen ja. Leuk. Ik regel graag en ik hou van
bestuurtjes. Altijd van het ene in het ander bestuurtje gerold.
Ik werd ook meteen Bestuurslid van de YSY.
Oh?
“Ja, dat hoorde er bij. Wist je een beetje hoe het ging, beetje
leren.”

Reneé denkt met veel plezier terug aan de 4 jaren met Willem.
Leerzaam, warm, maar ook als hectisch en dramatisch: “Ik zat
meer met Willem aan de telefoon dan dat ik Martin sprak.”
En: “hup, daar zaten we weer in de auto naar om even iets te
regelen”. Ook herinnert Renée zich dat ze het huilen nabij was
op die momenten dat alleen Willem wist waar ze mee bezig
waren.

lagen hadden we en de Ronde om Noord-Holland en het ONK
Zeezeilen.”
Het ONK Zeezeilen? Hoe kwamen jullie daar dan aan?
“Ik was nog maar net voorzitter van de YSY toen ik werd gebeld
door Ab Pasman van de Noordzeeclub. Hij vroeg: “Kunnen
jullie het ONK Zeezeilen ook niet even organiseren? Dat heb
ik toen het Bestuur voorgelegd en dat hebben we gedaan.

Bekend is dat Renée de Ronde in al haar 18 jarig bestaan nog nooit zelf heeft
meegevaren. Zij heeft beloofd om in de toekomst een keer mee te zeilen.
Willem stopte ermee in begin 2006 en Renée nam het
voorzitterschap van de Ronde over. En passant werd zij
gevraagd om tevens Voorzitter van de YSY te worden. “Dat heb
ik toen ook gedaan.”
Ik val bijna van verbazing van mijn stoel, maar Renée vervolgt
stoïcijns:
“Ja dat was in het begin wel lastig. Veel gedoe binnen de
club en we hadden naast de clubevenementen ook twee
grote zeilevenementen het ONK Zeezeilen en de Ronde. Privé
renden we in de zomer heen en weer tussen Nederland en
Griekenland.”
Hoe bedoel je?
Renée oriënteert zich in de tijd: “Nou, onze boot – inmiddels
een X 412- lag in Griekenland en de 1e 2 jaar dat we daar

De YSY organiseerde dit met o.a de Noordzeeclub en het
Watersportverbond in het 3e week-end van september. De
Ronde liep tegelijkertijd in juni, traditioneel rond de langste
dag.”
Dat was heftig! En toen?
“Op een gegeven ogenblik is het ONK Zeezeilen naar Breskens
gegaan was ik alleen nog maar voorzitter van de Ronde en de
YSY.”
En het charmante en diplomatieke gezicht van wat zich
inmiddels tot een “must” onder de zeilevenementen heeft
ontwikkeld. De YSY Ronde om Noord Holland staat. Een
Stichting met een Bestuur en 5 commissies: Wedstrijd-, Regatta
office-, Wal-, Media en social media- en de Sponsorcommissie.
Meer dan 200 boten worden in het week-end rond de langste

dag rond Noord Holland gejaagd. Renée beseft dat. Gevraagd
naar de mooiste Ronde-momenten noemt zij Lelystad waar
zij op het finishschip het hele veld voor de wind onder
spinaker varende deelnemers op zich af zag komen. Maar
ook bij Kornwerd: de dijk oplopen en al die zeilen achter
elkaar naar het westen zien verdwijnen. “Dat is dan wel mijn
verantwoording ja. Zo voelt dat wel.” Ze geeft ook toe de nacht
vóór de Ronde slecht te slapen: “Je weet, het moet gebeuren
de volgende dag, en eigenlijk is het al voorbij, want je kunt
zelf niets meer doen, maar toch… Soms moet je heel snel
beslissen. Dat is wel moeilijk.”
Het absolute dieptepunt?
“Een gedeputeerde die boos wegliep toen de prijsuitreiking
uitgesteld moest worden.
Hij wilde voetbal kijken.” Maar ook de dat enorme vrachtschip
welke met pech terug kwam van het Wad naar de sluis bij
Kornwerderzand. Hier trof hij 40 deelnemers van de Ronde
die bezig waren met een maaltijd en droge kleren aan te doen
voor het nachttraject. De sluismeester belde mij in paniek op:
”Doe iets, zorg dat ze weggaan”. Tja…. Dat was niet zomaar
geregeld. Dus het werd passen en meten…. Maar het incident
kreeg een staartje… wij mochten toen niet meer rusten bij de
sluis. Te gevaarlijk! heeft indruk gemaakt.
Spijt van?
“Het te veel naar mij toe trekken. Daar ervaren we nu de
problemen mee: sponsoring is een punt. Dat is steeds lastiger
geworden en moeilijk om mensen te vinden die daar zin in
hebben. Dit geldt ook voor de mediacontacten.”
Wat blijf je doen?
“Ik blijf dit jaar nog back up en dan ben ik weg als het gezicht
van de Ronde. Voor de Ronde en de club ben ik beschikbaar
voor hand- en spandiensten, als ik tenminste niet in
Griekenland zit…..
Wat zou je doen met een miljoen? Organiseer je droomrace
eens?
“Ik zou heel veel mensen in de organisatie willen hebben,
veel deelnemers. In Muiden en IJmuiden meer gezelligheid.
Terug naar de halsfeer.” Ook zou ze misschien het zoeken
naar sponsoren professionaliseren en de PR-communicatie
commercieel aanpakken. Alhoewel, na enig nadenken neemt
de warmte de overhand: “Nee, de Ronde blijft de Ronde. Het
blijft een uitdaging voor de zeilers.”Ze zou niet naar verre
oorden uitwijken, maar vindt het wel jammer van de sluizen.

“Het zou rustiger voor de organisatie zijn als je achter elkaar
door zou moeten varen.”
Tips en trucs voor de Rondetoekomst? Kan het beter?
“Het moet zó beter dat iedereen die er aan werkt niet het
gevoel heeft er heel veel tijd mee kwijt te zijn: het moet leuk
zijn. En een clubevenement blijven, inherent daaraan is dat het
vrijwilligers zijn die het evenement dragen en realiseren.
Toch kan ze het even niet laten: “De PR kan beter. De media
moet bespeeld worden. Social media, facebook, maar ja, dat is
echt iets voor de jeugd. Die zijn daar veel beter in. Maar dáár
kan veel gehaald worden. Dan trek je ook sponsoren.”
Bekend is dat Renée de Ronde in al haar 18 jarig bestaan
nog nooit zelf heeft meegevaren. Zij heeft beloofd om in de
toekomst een keer mee te zeilen.
Met wat voor boot zou je dat willen doen?
“Met een snelle boot, daar ben ik wel van. Niet die van Joop,
te nat en sportief oncomfortabel. Ik weet niet of ik het op mijn
leeftijd nog wel een nacht zeilend doorhalen doorsta. Dan wil
ik toch op een gegeven moment wel goed liggen……Ik denk
eigenlijk gewoon met onze eigen boot! Dat is een cruiserracer en, dat weet ik uit ervaring van de wedstrijden die we in
Griekenland zeilen, een ideaal schip voor wedstrijdzeilen.”
En nu? “Nu alleen maar lid: wel een relaxed gevoel. Ik kijk er
naar uit. Kan ik eindelijk eens gewoon naar een clubavond. En
ècht met mensen praten zonder dat ik het gevoel heb dat ik
anderen ook nog ergens over moet spreken. Ik krijg nu ook tijd
voor andere dingen.”
Zoals daar zijn: leesclub, tennissen, met de familie bezig zijn,
wandelen – reizen, eet- en filmclub, tuinieren en, ook leuk voor
Martin: klussen aan het huis.
We wisselen nog wat boekentips uit, we drinken nog een
glaasje en kletsen nog wat.
Twee dagen later is er Ronde medewerkersavond. Zo’n
45 mensen zijn er op af gekomen. Renée houdt een
afscheidsspeech; Joop ten Bokkel wordt de nieuwe
Rondevoorzitter en houdt zijn inauguratiespeech. Renée wordt
uitgebreid in het zonnetje gezet en krijgt een afscheidscadeau
overhandigd. Handtekeningen voor de overdracht in de
Stichtingsstatuten worden gezet. Het is officieel. Het is voorbij.
En het begint opnieuw.
Lieve Renée, namens allen: dank je wel!

Enkhuizen

Enkhuizen - Kornwerd

Kornwerd

Kornwerd - IJmuiden
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Feest..... en prijzen!

YLY Lowestoft Rally

27 t/m 30 Augustus 2014

Na een zeer geslaagde tweede editie in 2013 organiseert
Yachtclub Seaport Ymuiden ook in 2014 weer de YLY-Rally.
De YLY rally is een “Open Klasse” evenement en staat open voor
monohulls met een minimale lengte over alles van 22 voet. Er mag
volbemand en shorthanded gevaren worden in de volgende klassen:
22-30 ft, 30-35 ft 35-40 ft, 40 ft en langer
Classe Mini 6.50
Multihulls in overleg met de organisatie.

WWW.YSY.NL
Yachtclub Seaport Ymuiden

De YSY brengt
Zeezeilen dichtbij!

Word ook lid
van de YSY!
Clubcompetitie woensdagavond
Voorjaarstocht Scheveningen
Engelandtocht
Familieweekeind
Najaarstocht Den Helder
Pim Fromberg Memorial

Yachtclub Seaport Ymuiden is een actieve vereniging die als doel heeft het varen op zee te bevorderen.
Veel leden zijn actieve zeezeilers die bereid zijn hun kennis
en ervaring te delen. De YSY biedt zeilers die willen kennismaken met het zeezeilen de mogelijkheid als “opstapper”
deel te nemen aan de woensdagavond wedstrijden.
De YSY organiseert daarnaast diverse evenementen voor
haar leden. Zo zijn er toertochten naar Scheveningen, Den
Helder en de oostkust van Engeland. Tijdens Hemelvaart is
er traditiegetrouw het familieweekend op het Markermeer.
In het winterseizoen zeilen we niet, maar bieden we een
uitgebreid programma met lezingen en workshops.
Ons grootste evenement is de Ronde om Noord-Holland
(z.o.z.)

De YSY is een laagdrempelige vereniging hetgeen zich
weerspiegelt in de contributie van €65 per jaar. Het is de
ﬁlosoﬁe van het bestuur van de YSY dat het lidmaatschap
voordeel moet bieden aan actieve leden. Daartoe worden
de meeste clubactiviteiten door de YSY gesponsord.
De YSY stimuleert haar leden ook te investeren in zichzelf
door middel van het volgen van cursussen als Vaarbewijs
I en II, TKN, Marifoonbewijs en de CWO certiﬁcaten voor
Zeezeilen. Als clublid kom je in aanmerking voor korting,
indien je de cursussen via de YSY volgt.
Vier keer per jaar geeft de YSY haar fullcolour clubblad
“ZeeBerichten” uit met reisverhalen, praktische tips, en
clubberichten. Uiteraard staan de aankondigingen van
onze activiteiten ook op onze website: www.ysy.nl Daar
tref je ook een digitale versie van ons clubblad aan.

Winteravond lezingen:o.a. vakantieverhalen, technische avonden, bekende
zeilers en projecten
4 x per jaar clubblad “ZeeBerichten”
Korting deelname YSY Ronde om
Noord-Holland
Korting op watersportcursussen

www.ysy.nl
Yachtclub Seaport Ymuiden

Er is een dag van komen en er is
een dag van gaan………..
Door: Renee Timmermans

Mij is gevraagd om de ‘uitsmijter’ te schrijven voor deze bijzondere Ronde uitgave van ‘Zeeberichten’. Het nummer staat in
het teken van de YSY Ronde om Noord-Holland. Een evenement wat mij zeer na aan het hart ligt. Tien jaar lang heb ik mij
met hart en ziel ingezet voor de organisatie van de Ronde.Het was, twee jaar geleden, mijn eigen keuze om aan te geven dat
ik een andere weg in wilde slaan.
De afgelopen twee jaar ben ik gewend geraakt aan het
idee dat ik niet meer aan de YSY Ronde om Noord-Holland
verbonden zal zijn. Nu het zover is dat ik afscheid heb
genomen van de Ronde en de YSY, heb ik, aan de ene kant
gemengde gevoelens omdat ik het organiseren en de
samenwerking met het bestuur en alle vrijwilligers enorm
zal gaan missen, aan de andere kant voel ik mij opgelucht
omdat ik nu veel meer tijd krijg voor alle zaken waar ik de
afgelopen tien jaar minder tijd voor had.
Daarbij komt dat het belangrijk is om binnen de
organisatie van een groot evenement als de Ronde weer
eens wat nieuw bloed te krijgen. Afgelopen vrijdag 22
november nam ik afscheid van alle medewerkers en
het Stichtingsbestuur, en woensdag 27 november
nam ik afscheid als bestuurslid van de YSY. Ik zat in het
bestuur van Yachtclub SeaportYmuiden uit hoofde van
mij functie als voorzitter van de Stichting YSY Ronde
om Noord-Holland. Na afloop van de vergadering
werden er door de nieuwe voorzitter van de
Stichting, Joop ten Bokkel, en een aantal commissie
leden al afspraken gemaakt voor overleg. Nieuwe
ideeën passeerden de revue. Dit gaf mij een goed
gevoel! De YSY Ronde om Noord-Holland staat
als een huis en met een nieuw team aan het roer
verwacht ik vernieuwingen die de Ronde alleen
maar nog beter op de kaart gaat zetten.
De aanpak zal anders zijn omdat er niet
meer één persoon is die de kar gaat trekken.
De commissies krijgen meer taken en de
coördinator, dat is dit jaar Gerl Spijker, zal
er op toezien dat een en ander op elkaar
afgestemd wordt. Ik blijf dit jaar natuurlijk op
de achtergrond beschikbaar voor vragen en
assistentie indien nodig.
Ik sluit af met een dankwoord voor alle
medewerkers van de afgelopen jaren.
Wat was het leuk om met jullie allemaal
zo’n mooi evenement te draaien.
Uiteraard hoop ik dat jullie met evenveel
enthousiasme het nieuwe team van de
Ronde zullen gaan steunen bij de organisatie
van de YSY Ronde om Noord-Holland 2014!

Renée Timmermans

Rest mij de organisatie van de Ronde heel veel succes te wensen
met het organiseren van de 18e editie van de YSY Ronde om NoordHolland.

COLOFON
Zeeberichten is een uitgave
van de Yachtclub Seaport
IJmuiden en verschijnt 4 maal per
jaar.

De redactie houdt zich het recht
voor om artikelen te redigeren, in
te korten of niet te plaatsen. De
artikelen in dit blad verkondigen
niet noodzakelijk de mening van
het bestuur van de YSY. Overname
van artikelen uitsluitend na
overleg met de redactie.
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Hanneke Raaijman
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EEN ZEE VAN VRIJHEID!

Kennemerboulevard 540, 1976 EM IJmuiden
tel: 0255-560300 - fax: 0255-560301
info@marinaseaport.nl
www.marinaseaport.nl

