
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alle zeilers, ouders, verenigingen , 
trainers, watersportverbond en anderen 
die dit een mooi Rotterdams project 
vinden en op de hoogte willen blijven  

 

 

 
 
 

 

-  Kick off  

-  Programma 2013 
-  Fysieke training 
-  Trainingsweekend  
   Opti’s 
-  Nieuw: Laserteam 
-  Boot controle 
-  Coaches en hun plan  
-  Bootcontrôle 
-  Opti’s en Lasers 
   trainen ook bij 0°C 
 
Profiel  
- Daan Costermans 
- Zeger den Boestert 
- Ruben Tobbé 
 

 

- Henry van Haagen 
- Stefanie van Wendel de 

Joode 
- Willem Costermans 
- Maarten Wijnheijmer 

 

De nieuwe editie  
‘De regels voor 
wedstrijdzeilen 2013-
2016’ 

 
Optimist 

- Rob Verploegh 

- Nick Bol 

- John van der Borg 

- Peter van der Starre 
RSFeva 

- Jop Dutilh 

- Vera Bergschneider 

- Gijs van Lookeren 
Laser 

- Hero Mulder 
 

 

 

Opti’s en Lasers  trainen ook bij 0°C 

Lees meer over dit trainingsweekend 
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Lees meer over Dirk-Jan en zijn plan 

 

 

Lees meer over de kick off 
 

Lees meer  

 

Lees meer over deze inspectie 

 
Lees meer over deze wintertraining 

Lees meer over John’s plannen 
plannen 
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Optimistenzeilers kick off 2013 

 

Inhoud 

 

Topzeilers steunen hoofdcoaches ‘Kunst’ voor John van der Borg   

 

Dirk-Jan Korpershoek Lasercoach  

 
Trainingsweekend Optimisten  

 

Bootcontrôle  

 

Wedstrijdreglement 
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Optimistenzeilers kick off bijeenkomst nieuw seizoen 

 

 

Klik hier voor een aantal mooie 

trainingsfilms op de website van de 

OCN 

Tijdens de Kick-off op 12 januari zijn 
de oude leden van het Optimisten-
team uitgezwaaid en de nieuwe leden 
voor 2013 voorgesteld. Na de start 
van het team eind 2011, hebben de 
resultaten van het team in de tweede 
helft van 2012 een vlucht genomen en 
zijn alle doelstellingen van het 
afgelopen jaar ruim gehaald.  
Het team van begeleiding is een 
constante factor en zal ook in 2013 
ongewijzigd blijven. Hoofd-coach 
John van der Borg is er vorig jaar in 
korte tijd in geslaagd om een hecht 
team te smeden van zeilers, die niet 
alleen veel plezier met elkaar hadden, 
maar elkaar daardoor ook tot grotere 
hoogte hebben opgestuwd. Een van 
de belangrijke pijlers van het succes 
lijkt met name de intrinsieke motivatie 
van de zeilers geweest. 
Nic Bol stelde in een wervelende 
audio/visuele presentatie, de zeilers 
voor 2013 aan het publiek voor. Het 
team is voor het komende jaar 
aangevuld met een aantal aan-
komende talenten en gaat er weer 
een mooi jaar van maken. 

 
 

Rotterdam, 17 januari 2013 
De zeilers van Team Rotterdam 
werken al het gehele najaar hard 
aan de fysieke conditie. Zij werken 
niet alleen een individueel 
programma af, maar trainen ook 
gezamenlijk onder begeleiding van 
een fysieke trainer. Zelfs in de kou 
en sneeuw beulen de teamleden 
zich af om in het voorjaar optimaal 
het wedstrijd-seizoen te kunnen 
beginnen. "We hebben nog nooit 
zo'n goede voorbereiding op het 
seizoen gehad als nu, daar gaan 
we een verschil mee maken. 
Bovenden hebben we een hoop 
lol", zegt één van de zeilers. 

Het past ook binnen de 
teamfilosofie, dat op alle verschil-
lende onderdelen de wedstrijd-
zeiler, op voldoende niveau is. 
 
 

 

  
 
 
 
  
 

 

 
Trainen met een keiharde beat  
 
 
 
  
 

»  
Ook sneeuwballen gooien past  
in het fysieke programma 

 

Wedstrijdkalender 2013 
» 8/ 9 wedstrijden, 20/23 

wedstrijddagen 

» 6x selectie: 
» Medemblik 

» Port Zélande (2x) 
» Workum (2x) 
» Braassemermeer 

» 3x nationaal: 
» Easter Regatta  

(Braassemermeer) 
» Dutch Youth Regatta (Workum) 

» Boterletter (Kralingen)  
» Groot Water! Wellicht nog een 

buitenlandse zeewedstrijd  

» Nieuwpoort-BEL of Kiel-GER 

 

» HET TEAM  

» =======► 

»  
 

 

Optimisten nieuws 

Trainingsfilms Optimist 

http://www.optimist.nl/Trainingsrichtlijnen.aspx
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  Optimisten nieuws 

Op 9 maart zijn alle boten van 
Team Rotterdam, volledig 
nagekeken. Lijnen-specialist 
Okke Huis heeft vele versleten, of 
bijna versleten lijnen ter plaatse 
vervangen, en gesplitst weer 
aangebracht. Maar ook de 
grotere gebreken zijn verholpen. 
Bij de Optimisten bleken zelfs 
mastvoeten los te zitten en zijn 
de kragen van de mastdoor-
voeren vernieuwd. Alles is in lijn 
gebracht met de ISAF-regels. 
Uiteraard zijn ook alle 
voorzieningen aangebracht om 
uiteindelijk ook zo hard mogelijk 
te kunnen gaan. Ondanks regen 
en kou, was het een nuttige dag, 
die veel voordeel in het seizoen 
zal opleveren. 

Optimisten trainings weekend groot succes 
 

 

 
 
Brouwershaven 17 februari 2013, 
 

 
 

De volgende ochtend, was het goed 
om een stevig ontbijt te eten. De 
mist had de gehele Grevelingen 
potdicht gegooid en het was 
waterkoud. Maar…… er was wind. 
Na de ochtendtraining waarbij 
iedereen bezig was elkaar goed in 
de gaten te houden door de mist, 
werkten we in de middag de 
wedstrijdjes af. Er is fanatiek 
gevaren en omstreeks een uur of 4 
stonden de ouders op de kant al te 
wachten. Het was een geslaagd 
weekend. Er is goed gevaren en 
veel progressie geboekt. 

 
Klik hier voor een filmverslag 

eigenlijk ben ik het steeds leuker 
gaan vinden. CWO2 heb ik gedaan 
bij het Stekelbaarsje in Friesland. 
Dat was echt een super week en 
daarna CWO3 in de training bij 
Aegir. Vorig jaar heb ik een heel erg 
leuk wedstrijdseizoen gehad. Met 6 
vriendjes vanuit Aegir deden we 
mee aan de Combi C en in 
september mochten we, omdat we 
allemaal in de top 10 zaten van het 
eindklassement, samen naar het 
NK in Hoorn!  Dat was echt een 
heel mooi weekend. 2013 wordt 
een mooi seizoen, met veel leren 
en veel lol met het team! 
Red.: Daan Costermans heeft in 
2012 de Combi C Zuid-Holland en 
de landelijke combi-finale C 
gewonnen. 

 

Team lid Daan Costermans  

kwam toen ik in de zomer-
vakantie in Scharendijke ging 
zeilen in een Opti die de Dappere 
Dodo heette. 
Ik begon al heel erg snel met de 
voorjaarstraining en de najaars-
training. En ik heb nu drie keer 
meegedaan met de Boterletter-
wedstrijden. In de combi vaar ik 
ook heel goed. De combi C won 
ik na een moeilijke strijd tegen 
Jurriaan Bol. Het volgende jaar 
(in de B) won ik ook. Ik ben 
gevraagd voor Team Rotterdam 
en dat vind ik erg leuk. Nu ga ik 
naar de combi A en verwacht 
daar een leuk, maar moeilijk 
seizoen.’ 

 

Team lid Zeger den Boestert 

  

De Optimisten begonnen het seizoen 
met een trainingsweekend op de 
Grevelingen. Op 16 en 17 februari 
kwam het gehele team bij het surf-
centrum al vroeg bij elkaar voor een 
weekend trainen en vooral veel 
plezier hebben. 
Het weer was goed genoeg; lichte 
wind en 5 graden. Maarten Treuren 
zorgde de eerste dag voor een 
intensieve training. Het was koud, 
maar met de training van wel duizend 
tacks kregen de zeilers het warm 
genoeg. Maarten en de rest van de 
begeleiding had iets meer moeite om 
warm te blijven. Bij het surf-centrum is 
's-avonds een stevig pasta gegeten. 
Na een uitvoerige bespreking van de 
beelden van die dag samen met 
Shivam Ramdas, is de hoofdfilm van 
die avond opgezet. Daarna ging 
iedereen uiteraard "vroeg" slapen.  Er 
werd nog wel laat een verwarde 
pizza-koerier op het terrein 
aangetroffen. 

 

 

 

Hoi, ik ben Daan en 
zeil een paar jaren 
in een Optimist. Het 
CWO1 heb ik na 
een zeilweek op de 
Rotte.gehaald.Toen 
vond ik het zeilen al 
heel erg leuk, en 

 

Zeger zeilt 4 jaar 
bij RZV. ‘Ik begon 
met de JZO toen 
ik 7 jaar was. Ik 
heb ook al mijn 
CWO's bij RZV 
gehaald. Het idee 

Inspectie Opti’s en Lasers 

http://www.youtube.com/watch?v=2pyXBWrfGlA&feature=youtu.be
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Laser nieuws 

Hero Mulder leidt Kick off Laser 

 

team onder leiding van Nic Bol en Rob 
Verploegh is aanleiding om het concept 
verder uit te rollen naar een opvolgende 
klasse. Halverwege 2012 is ook de RS-
Feva-klasse gestart; nu is het tijd voor 
de Laser. Zeilers van verschillende 
verenigingen binnen en buiten 
Rotterdam zijn op de uitnodiging 
afgekomen. Op termijn hopen we ook 
een Splashgroep toe te voegen aan het 
Team Rotterdam concept.  
 
Het Team biedt een hoogwaardig 
programma onder leiding van 
Hoofdtrainer Dirk-Jan Korpershoek. 
Dirk-Jan is een sub-topzeiler uit de 
Laser Radial en in het bezit van zowel 
een ZT4- als een Umpire-4 
diploma.Trainer coördinator Hero 
Mulder heeft hiernaast externe trainers 
zoals Olympisch zeilers/ coaches als 
Rutger van Schaardenburg, Serge Kats 
en Jaap Zielhuis vastgelegd om dit team 
bij gelegenheid te komen trainen. 
Materiaal-dagen, mentale training en de 
fysieke ‘wintertrainingen’ maken het 
programma compleet. De hoofdtrainer 
houdt de individuele logboeken van de 
individuele zeilers bij. 
 
Er zijn voldoende aanmeldingen om 
verder invulling te geven aan het 
programma en een stevige organisatie-
structuur neer te zetten 

 

Kernpunten van het programma 

 

 

Laser 4.7 

Rik van Wendel de Joode 
Bo van Wendel de Joode 
Thom Lugthart 
Thijs Wijnheijmer 
Thom van de Starre 
Wessel Tobé 
Carijn Mulder 
 
Laser Radial 

Niels de Vries 
Tim de Weerdt 
Laura van Veen 
Kim Bos 
Ruben Tobbé 
Jade Ottema 

 

- Ontwikkelingsbegeleiding door 
hoofdtrainer, 

- Kwalitatief hoogwaardige trainingen,  
- Coaching nationale wedstrijden, 
- Extra motivatie door teamvorming 

 
 

»  

 

 

 
Met steeds vaker zeilen, op den duur 
ook de combi’s, haalde ik prima 
uitslagen; top 5 e.d.  
Later ben ik mee gaan doen met de 
grotere wedstrijden in het land Zo was ik 
bij iedere SKON, U4 & DYR te vinden. 
Met het Splashteam van WSV 
Binnenmaas hebben we prima 
resultaten geboekt. Sinds eind 2011 heb 
ik een Laser Radiaal aangeschaft omdat 
ik uit de Splash ben gegroeid. Op dat 
moment was ik de enige fanatieke Laser 
Radiaal zeiler bij WSV Binnenmaas. 
Daarom begon ik samen met het 
huidige Splash Team in de Laser te 
trainen. Kort daarna begon ik ook de 
grotere wedstrijden te varen (U4 & 
DYR). Al snel kwam ik er achter dat het 
niveau in de Laser klasse beduidend 
hoger lag dan bij de Splash. 
Na een paar wedstrijden voelde ik me al 
een stuk meer op mijn gemak en 
behaalde in de totale ranking van de U4 
in 2011 de 22

e
 plaats.  

 

Ik ben Ruben en in 2006 
lid geworden bij WSV 
Binnenmaas in de 
Splash klasse. Op dat 
moment had ik nog 
weinig zeilervaring.  
 

 

Team lid Ruben Tobbé 

In In 2012 behaalde ik een 
15

e
 plaats in de totale 

ranking van de U4.  
 2013 hoop ik een leuke 
tijd tegemoet te gaan met 
het voor mij nieuwe Team 
Rotterdam. Ik hoop tevens 
dat ik met behulp van 
Team Rotterdam veel 
nieuwe dingen leer om 
mijn prestaties op het 
water naar een hoger level 
te tillen. 

 

 

Zaterdag 12 januari 
vond de Kick off 
plaats van Team 
Rotterdam voor 
Laser. Het succes 
van het Optimisten- 

HET TEAM 

║ 
▼ 

Teamleden 2013  

 

Lees! 
http://www.tackmagazine.nl/tack25/in
dex.php/645-bo-15-dolgelukkig-met-
boot-marit-bouwmeester 
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John van der Borg 

Tijdens de presentatie van het team 
in januari bij de Kralingse Zeilclub 
zijn de plannen bekend gemaakt 
overt de organisatie van het 
Optimistenteam voor het komende 
seizoen. De namen zijn bekend 
gemaakt en het was merkbaar dat 
iedereen er zin in heeft om weer het 
water op te gaan. Speciale 
aandacht was er voor de nieuwe 
zeilers in het team en zijn Alex, 
Willemijn, Jurriaan, Nynke, Zeger 
en Daan verwelkomd.  

- Maarten Treuren 

Team Rotterdam  
Hoofd coaches en trainers 

 

De trainers zullen dit seizoen 
tijdens de trainingen met de 
zeilers verder gaan werken aan 
het verbeteren van technische 
vaardigheden en het ont-wikkelen 
van inzicht in tactiek en strategie. 
Daarnaast besteden we aandacht 
aan de kennis van de 
reglementen en geven we  inzicht 
op het gebied van het weer en de 
effecten die dit heeft op en rond 
het water. Dit alles moet 
bijdragen in het behalen van de 
doelen die de zeilers voor 
zichzelf hebben geformuleerd.  
De training van 16 en 17 februari 
zal dan ook in het teken staan om 
met de trainers te kijken of de 
doelen helder zijn en ook 
realistisch. Samen kijken we 
waar de aandachtspunten liggen 
en bespreken we de wensen met 
elkaar en maken we  de eerste 
mijlen op het water. De zeilers 
leggen de doelen en 
ontwikkelingen vast in hun 
logboek en is het de bedoeling 
om gedurende het seizoen de 
vorderingen en ervaringen vast te 
leggen. De trainer kan deze thuis 
inzien en zal hen helpen om 
gericht training en coaching voor 
te bereiden en uit te voeren. Ook 
krijgen de coaches en trainers de 
mogelijkheid om persoonlijke 
terugkoppeling te geven.  
Als team willen we leren, ervaren 
en delen. Samen sterker worden 
versterkt het persoonlijke 
resultaat. De eigen inzet en 
motivatie zijn daarbij belangrijke 
brandstof en helpt maximaal om 
het te bereiken doel ook werkelijk 
te halen. De trainers en coaches 
willen daar maximaal aan 
bijdragen. 

 

 
en zijn plannen voor het 

komende seizoen 

- Combi-A zeiler 
- Wil deelnemen aan de grote 

wedstrijden 
- Wil beter worden en evt 

selectie OCN 
- Voldoet aan de selectie-criteria  

 

Deelname 

Dirk-Jan Korpershoek 

 

2007 Nederlands Kampioen 
geworden. Daarna heb ik de trainers-
opleiding gedaan en eerst het Splash 
team van de Braassem begeleid. 
Vervolgens ook het Top&Talent team 
van de Splash.  
 
Het zeilen zelf miste ik toch wel een 
beetje en ben toen in de Laser 
Radiaal gaan zeilen. Inmiddels vaar ik 
eigenlijk alleen nog maar match & 
teamrace wedstrijden.  
Doel voor 2013 is om in de top 100 
van de wereld ranglijst te komen.  
 
Als Hoofdtrainer ben ik gevraagd om 
naast training geven de hoofdlijn over 
het seizoen uit te stippelen en in de 
gaten te houden. Ik heb hier erg veel 
zin in en vind het erg leuk dat er zo 
veel animo is voor het Laser-team.  
Tot snel op het water, Dirk-Jan 

 

- Laser 4.7/Radial/Splash  
- Wil deelnemen aan de grote 

wedstrijden 
- Wil beter worden en evt 

doorstromen naar nationale 
talenten teams 

 

- Karst Hut 
- Serge Kats 
- Wilmar 

Groenendijk 
- Jaap Zielhuis 

 

Trainers Laser 

 

Deelname 

 

Trainers Optimist 

 

Als 8 jarig man-
netje ben ik zelf  
ook in de regio 
Rotterdam 
begonnen met 
zeilen. Na de 
Optimist ben ik 
overgestapt in 
de Splash en in 

- Duko Bos 
- Yuri Hummel  
- Rutger van 

Schaardenburg 
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Optimist Wedstrijden - Activiteiten 2013 

 
Maart 
wo 20 
April 
vr  29 mrt- ma 1   
 
za 6 - zo 7  
za 13 - zo 14  
wo 17 avond  
vr  19 avond 
za 27 - zo 28 
MEI 

do 9- zo 12   

   
theorie reglementen KZC  
  
wedstrijd Easter Regatta (Braassemermeer;  

alleen op uitnodiging) 
sel wedstrijd United 4 Medemblik  
sel wedstrijd  Optispring (Port- Zélande) 
mentale training (gezamenlijk met ouders) 1,5 uur 
mentale training 1,5 uur 
sel wedstrijd United 4 Workum 
      
wedstrijd  Dutch Youth Regatta (Workum)  
 

Team Rotterdam Programma 2013 

 

 

 
theorie  reglementen KZC  
 
wedstrijd  United 4 Medemblik (Dirk-Jan) 
mentale training (gezamenlijk met ouders) 1,5 uur 
mentale training 1,5 uur   
wedstrijd United 4 Workum (Maarten Treuren) 
   
wedstrijd  Dutch Youth Regatta (Dirk-Jan) 
Wedstrijd Eur. Cup-Youth Grand Prix, Hoorn 
 
Wedstrijd Eur. Cup-Youth Grand Prix, Hoorn 
 

 
 

Maart 
wo 20 
April  
za 6 - zo 7  
wo 17 avond  
vr  19 avond  
za 27 - zo 28  
Mei 
do 9- zo 12 
vr  31   
Juni   
za 1 – zo 2 

  

Laser Wedstrijden - Activiteiten 2013 

 

 
Optimisten en Lasers trainen ook bij nul graden!  

De eerste gezamenlijke training van 
de Laser en de Optimisten, viel op 
10 maart, samen met de start van 
de voorjaarstrainingen. De dag 
begon op de Kralingsche Plas koud 
vanaf de RZV. De voorspelling was, 
dat het nog kouder zou worden. En 
dat werd het. De andere zeilers 
zochten al vroeg in de middag de 
warme kantines op, maar onze 
Lasers en Optimisten bleven nog 
volop bezig. Ervaren Laser Topper 
Wilmar Groenendijk, had zijn 
handen vol aan het trainen van de 
gemengd groep van Radiaal en 4.7 
zeilers. Hun trainings-coördinator 
Hero Mulder, zag in de 4.7 groep 
wel veel potentie, en voldoende 
ruimte voor verbetering. 

 

De Radiaal-zeilers bleken zeer 
aan elkaar gewaagd en gingen 
nu al hard en goed. Hoewel de 
Laserzeilers, ondanks de 
temperaturen van rond het 
vriespunt, geregeld om gingen, 
zijn bij de Optimisten de hoos-
blikken niet gebruikt. John van 
der Borg heeft met een zeer 
intensieve training de Optimist 
zeilers nog lange tijd warm en 
trainend kunnen houden. Toen 
de kou echter bij iedereen tot in 
iedere vezel was doorgedrongen, 
was het tijd voor warme 
chocolade-melk. Laat de zomer 
snel komen. 

 

 

De eerste training   de winterstop, en 
wat was die koud!!! Negen Team 
Rotterdam zeilers gingen het water 
op. Nul graden, haast ijszeilen. Best 
stevige wind, vlagen en vooral koud. 
Hero deed de voorbespreking met wat 
theorie. Daarna gaf Wilmar 
Groenendijk deze eerste training van 
het seizoen.  
Er zijn flink wat wedstrijdjes gevaren 
met hazen starts. Tijdens de 
nabespreking blikten we terug en 
bespraken waar we graag op willen 
trainen. De grote les was voor mij: 
stap niet koud het water op! Ik moest 
daarnaast vooral wennen aan de voor 
mij nieuwe boot en hoe alles 
opgetuigd moest  worden. Wessel, 
bedankt voor je hulp bij het 
opbouwen! En Stefanie, bedankt voor 
de tips bij het weer opwarmen 
Intussen ging mijn boot op 
ontdekkingsreis naar de onderkant 
van de steiger. Hij kwam er groen 
weer onderuit! Hopelijk is het de 
volgende keer warmer! 

 

En wat vond Thijs? 

 


