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Beste redactie, 

 

Waarschip 740 Element wint de Overall ORC prijs tijdens de 53-ste 24-Uursrace op 25-26 Aug 

 
Vorige week is de  24-uurs op IJsselmeer-Markermeer-Waddenzee en Noordzee gevaren. 

 

In 2002 heb ik de Beker van Medemblik gewonnen  met Waarschip ¼ tonner NED4248 “ Panta 

Rhei”, en in 2015 nogmaals de ORC  overall prijs gewonnen met het Waarschip 1010 NED3537 

“Black Magic Woman”. Mijn broertje Michel (hij blijft de jongste☺) was hier beide keren als deel 

van de vaste bemanning bij. 

 

Vorig jaar heeft hij met de “Element” voor het eerst de boot uitgeprobeerd in de Tocht. Dit jaar heeft 

hij voor het eerst op eigen bodem in de ORC 5 wedstrijdklasse meegevaren. 

 

“Element” was in zijn Element. Er was weinig wind, goed voor deze behoorlijk overtuigde boot. 

Er is heel veel gedaan om deze boot op snelheid te brengen. Langere mast, langere giek , nieuwe high 

aspect Fok, nieuwe grotere spinnaker en een verzwaarde kiel. Verder is alle dekbeslag vernieuwd etc. 

Daarna is de boot gemeten en was ze klaar voor haar eerste wedstrijd onder zeilnummer NED 8836 

 

Michel en zijn bemanning (Olaf Kersemakers, Knilles van der Schaaf en Bart Sluyter)  hebben deze 

licht-weer-wedstrijd met overmacht gewonnen.  Ook al is op de foto hieronder te zien dat het niet 

constant hele zwakke wind was. Een groot deel van de wedstrijd moesten we het echter  met 5 

knoopjes wind of minder doen ( Windkracht 2). Voor de zwaar overtuigde Element ideale 

omstandigheden. Daar komt bij dat kleinere boten bij weinig wind, rating-voordeel hebben, zeker als 

de wind een tijd helemaal wegvalt. Dat is goed te zien aan de uitslagen. De gezeilde mijlen in de ORC 

1,2 en 3 met veel snellere schepen, liggen heel dicht bij elkaar. Michel zou met zijn mijlen op 

MIJLEN ( dus niet gecorrigeerd voor de handicap) 5 de zijn geweest in de ORC 2, waar 42 voeters in 

zitten !! 

 

Michel en zijn bemanning hebben een moedig besluit genomen (“De dood of de Gladiolen” zoals de 

organisator van  de 24-uurs het op het podium uitdrukte) . Ze zijn het Wad op gegaan wat heel goed 

uitpakte ( wij durfde niet). Daarnaast hebben ze de echt windstille paar uur  net in het sluisrak gezeten 

en er zodoende weinig last van gehad. Tenslotte zijn ze ook nog op tijd gefinisht.  
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De overwinning was er een met overmacht, even wat feiten uit het uitslagenboekje: 

- Niemand anders heeft een prestatie getal boven de 1. Michel had 1.0018.  

- De tweede overall had een prestatie van  0.9797.  

- De winnaar van de ORC 1. (grote wedstrijdbakken zeg maar) had 0.8870 met een Dehler 41 

- Mijn grootste tegenstander, de Waarschip 1010 “Goudvis”, die met weinig wind sneller is dan 

de Black Magic Woman” en  die ook op het wad gezeild  heeft, had 113 mijl.  

- Zelf had ik achteraf een rak halve wind door moeten zeilen, dan was ik toch op tijd gefinisht 

nu waren we ¾ uur te vroeg, dat kost mijlen. Echter op dat moment durfden we die gok niet te 

nemen. Dan had ik 5 mijl meer gehad en ca . 114 mijl gehaald. Nog steeds minder dan de 

Element met 115.73 mijl!! Daar was ik 4e  mee geworden in de ORC 3. Nu waren we 7e. 

- In de tocht is er maar 1 met meer mijlen, maar die is 12 lang. Dus heeft hij ook van de het 

Tochtklasse gewonnen. 

- Gewonnen van 432 gestarte schepen dus !! 

 

Natuurlijk heeft hun Waddenbesluit geholpen, en was het HET weer voor de Element, maar ik ben 

ongelofelijk trots op mijn broer en zijn bemanning die ook nog eens ongelofelijk goed  gezeild 

hebben. Michel weet hoe je de 24 uurs moet zeilen en dat heeft hij nu met verve op eigen bodem 

gedaan.  

 

Geweldig dat alle energie die mijn broer met: vrienden, Deep Yachts en zwager Dik Geurts,  in dat 

schip heeft gestopt, dit resultaat heeft opgeleverd. Van zoveel schepen de overall beker winnen in de 

wedstrijdklasse is iets waarvan je denkt dat je dat hooguit 1 keer in je leven gaat lukken. We hebben 

in tussen bewezen dat dat ook vaker kan. 

 

De Black Magic Woman heeft  er een geduchte rivaal bij als het om de overall beker gaat, dat wordt 

spannend volgend jaar!  

 

Dit jaar feliciteren we Michel en zijn bemanning van ganser harte met deze fantastische 

overwinning!! 

 
Element in actie tijdens de 24-uurs 

 

Met groet, 

Harris Visser       Mobiel: 0638775786  

        harrisvisser@transil.com 

        


