Jaarverslag Eredivisie Zeilteam WSV Giesbeek
Wij hadden een bijzonder succesvol seizoen.
WSV Giesbeek behaalde een derde plaats in de Eredivisie Zeilen en is gekwalificeerd voor de Sailing
Champions League 2018!
Training
In het zomerseizoen trainen wij elke woensdagavond en zondag. In de winter doen wij mee aan de
wintertraining- en wedstrijdserie te Monnickendam. Alle trainingen staan open voor ieder lid van de
vereniging !
Inmiddels hebben wij twee J70 ‘s ter beschikking voor de trainingen en wedstrijden.
30 Giesbeek zeilers deden 2017 mee aan onze training. Met gasten, familie en vrienden zagen wij dit jaar
meer dan 50 zeilers op onze boten. Ook de winnaar van de EDZ Almere Centraal was voor zijn laatste
training voor de Sailing Campions League finale bij ons te gast op de Rhederlaag.
Voor het winterseizoen 2017/2018 hebben wij op dit moment aanmeldingen van 20 WSV Giesbeek zeilers
verdeeld over 12 training- en wedstrijddagen.
Wedstrijden buiten EDZ
2017 deden wij mee aan 7 wedstrijdseries, deels met 2 WSV Giesbeek teams.
20 WSV-Giesbeek leden konden zo meedoen aan wedstrijden in de J70.
Nagenoeg elke zeiler beleefde daarbij het geluksgevoel van een raceoverwinning.
Ons grootste succes zijn de plaatsen 2 en 4 op het Open Nederlands Kampioenschap J70. Tussen ons de
winnaar van het EDZ 2016 en 2017.
De 5de van het ONK en tweevoudige Primus Inter Pares winnaar Maarten Jamin wil ik hier graag citeren:
„Bijzonder inspirerend om te zien wat training, doorzettingsvermogen en ondersteuning door een
gemotiveerde vereniging kan bereiken! Gefeliciteerd team Giesbeek!“
Resultaten 2017
1ste van de winterserie 2016/2017 Monnickendam
3de in de Eredivisie Zeilen
Kwalificatie voor de Sailing-Champions-League 2018
2de en 4de op ONK J70
1ste NRW-Cup in Lelystad
2de en 4de op Möhnecup
10de Kieler Woche
3de Flevo Race
1ste op wedstrijddag 1 van de winterserie 2017/2018 Monnickendam
Dit seizoen meer dan 30 raceoverwinningen. Geen wedstrijdserie zonder race zege.
Gedurende het gehele seizoen zeilde het team onder het wakend oog van de coach Freek Hogenhout.
Buiten de EDZ en J70
Ted Huuskes Nederlands kampioen 2017, 1ste United 4 Sailing, 10de Cadet Worlds 2017
Koen Sibbel Nederlands kampioen ¼ton
Yannica Blok 4de Duits jeugdkampioenschap 420 U14
AnneFleur Verholen deelname Laser Worlds 2017 4.7 Youth and U-21 Laser Radial & Standard
Joshua Amato deelname Laser Worlds 2017 4.7 Youth and U-21 Laser Radial & Standard
Joost van Gemert is lid van Team Heiner Talents
Jan Wanders 9de tijdens het Sailing Champions League finale met Almere Centraal
Facebook
Bij nagenoeg elke training en wedstrijd worden films en foto’s genomen.
Op onze Facebook pagina Eredievisie Zeilteam WSV Giesbeek delen wij onze activiteiten en de
successen.
Hiermee bereiken wij een grote groep vrienden en zeilers.
De mooiste films en foto’s worden veelvoudig in het net gedeeld en gaan daarbij letterlijk de wereld rond.
Onze Facebookpagina heeft regelmatig een bereik van ruim meer dan 14.000 Facebook gebruikers.
Fotowedstrijd Leisurelands
Leasurelands, opvolger van het recreatieschap Veluwe, had 2017 in het kader van zijn 55-jarig bestaan een
fotowedstrijd met de thema’s actie, mensen en natuur.

In de categorie actie kreeg onze foto de 2de prijs.
In de categorie natuur kreeg onze foto de 3de prijs

Op de foto Hidde Veeneman (19), Joshua Amato (19), Jan Wanders (19) en Ted Huuskes (16), leeftijd bij
opname van de foto
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