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Beste stuurlui staan
aan wall bij rc-zeilen
rc-zeil
c-zeilen
MARIA DEL GROSSO
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psychologie, daar draaide het zondag om bij de Friesland Bokaal
2014. Op de Grote Wielen gingen radiografisch bestuurde zeilboten
met elkaar de strijd aan.
Meestal treffen ze elkaar in het midden van het land, maar Peter Vulperhorst uit Leeuwarden vond het hoog
tijd dat de liefhebbers van radiografisch zeilen ook eens naar het watersportrijke Friesland kwamen. Bij restaurant de Grote Wielen vond hij de
ideale locatie.
Voor de eerste Friesland Bokaal in
de RG65-klasse hadden zich vijftien
deelnemers ingeschreven. Uiteindelijk deden er zondag dertien mee,
van wie een groot deel uit Blokzijl.
Daar begon ooit een groep fanatiekelingen met de radiografisch bestuurde zeilboten, vertelt Dirk Jorna
uit Vollenhove. Ze verenigden zich
in de Blokzeilers en hun sport waaierde uit over de rest van het land.
Radiografisch zeilen is eigenlijk
een wintersport, aldus Rudi Veltman
uit Joure, zes dagen in de week druk
met zijn speelgoedzaak en deze zondag op pad voor de hobby en zijn

website rczeilen.nl. De meeste beoefenaars hebben een grote zeilboot
waarop ze ’s zomers varen en gaan ’s
winters aan de slag met de modellen.
Wie radiografisch wil zeilen, moet
ook in het echt kunnen zeilen, stelt
Veltman.
De RG65, modellen van 65 centimeter lang, zijn kant-en-klaar te
koop (ready to sail) en vallen dan onder de Dragon Force-klasse, maar er
zijn ook bestuurders die de bootjes
zelf maken. De kunst is niet alleen
het varen, legt Veltman uit, maar
ook het van te voren trimmen van de
boot. ,,Het materiaal moet helemaal
in orde zijn en het zeil moet er goed
op staan.’’
Veltman handelt ook in de Micro
Magic. Daar betaalt de koper 400 eu-
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ro voor, terwijl de Dragon Force rond
de 200 euro kost. Voorzichtig waren
de stuurlui aan de wal zondag wel
met hun materiaal.
Vandaar ook de opperste concentratie zodra een wedstrijd startte.
Dan werd er weinig gepraat. De harde wind gedurende de dag zorgde
voor nogal wat schade. De mast van
carbon en het dunne doek van de
zeilen kunnen niet zoveel hebben.
Sommige deelnemers hadden alleen
hun grote zeilen mee die het niet
goed hielden.
Bert de Graaf uit Schagerbrug liep
al voor de eerste wedstrijd averij op.
De mast van zijn RG65 bleef steken
in een bak met geraniums en brak.
Gelukkig kon hij een model lenen
van Veltman. ,,Dit is competitie,
maar je hebt natuurlijk ook plezier
aan de waterkant. Het is een dagje
uit om hier te zijn.’’
De Friesland Bokaal ging naar
Tjakko Keizer uit Leidschendam. Hij
werd ook eerste in de Dragon Forceklasse, gevolgd door Oscar Vijver uit
Egmond aan Zee en Rob Innemee uit
Waddinxveen. Bij de RG65 werd Norbert Horsthuis uit Deventer eerste,
op de tweede plaats kwam Peter Vulpenhorst uit Leeuwarden en derde
werd Gerrit Boonstra uit Blokzijl.

