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De Finn Club Holland trapte 2015 goed af. Een roerige jaarvergadering bracht de leden niet dichter bij
elkaar. Zowel tijdens de vergadering als tijdens de daarop volgende bestuursvergadering bleek het
absorptie vermogen en veerkracht van een ieder die begaan is met de finnklasse zodanig dat er op
een constructieve wijze vervolg gegeven kon worden aan de verdere ontwikkeling van onze klasse en
klasse organisatie.
Zo werd er vroeg in het jaar reeds fanatiek gezeild in verschillende winterseries in respectievelijk
Hellevoetsluis en Nijkerk. In de huidige klimatologische omstandigheden geen verassing. Daarna was
het de beurt aan de voorjaarstrainingen ook dit jaar weer een succes. De voorjaarsklassiekers werden
weer goed bezocht. Niet onvermeld mag natuurlijk blijven de 10 en tevens laatste Edamse Finnale.
Een parel in onze wedstrijdkalender. WSVHoorn heeft de uitdaging voor het organiseren van de
finnale 2016 opgepakt, hiervoor zijn wij ze heel erkentelijk. Daarnaast is het Super Seven initiatief een
frisse serie waar de klasse zich mee mag feliciteren. Een uitdagende, zich door het seizoen
ontwikkelende competitie op verschillende soorten water door heel Nederland. Hierbij mogen de
inspanning en moeite van de wedstrijdsecretaris en de communicatie verantwoordelijke niet
onvermeld blijven. Een constante sinds jaren in onze kalender is het weeknd in Harderwijk waar dit
jaar ook het onk masters verzeild werd Thierry kwam hier als overwinnaar uit de bus. Het reguliere
ONK trok voldoende kwaliteit Pieter Jan bleek hiervan de sterkste in 2015. Het Najaar trok veel zeilers
naar de Boerenkoolcup. Roermond bleek iet uit de route dit jaar maar op kralingen waren de finnen als
van ouds weer van de partij.
Internationaal was er natuurlijk ook het nodige vuurwerk. In Griekeland kwam de crisis even op het
tweede plan. Op alle nieuwszenders waren de kopstukken van het vaderlandse master circuit te
bewonderen. Jammer dat cup richting het oosten ging. Hier ligt een mooie uitdaging voor 2016.
Ook internationaal was het binnenhalen van het Deens Kampioenschap door SE Willems. Ook in een
nieuw format van 8 wedstrijden per dag en een haven race wisten de jonge Deense talenten Sander
niet te achterhalen
Op sportief gebied was het Pieter Jan die van zich liet horen. Vooral dat laatste want de resultaten
vielen tegen en het was zichtbaar lastig om de juiste vorm te vinden. Evenwel lukte dit in het staartje
van 2015 prima. Niet onbelangrijk was hierbij een bezoek aan het haringvliet voorafgaand aan het WK
in Nieuw-Zeeland waar Pieter Jan Nederland definitief kwalificeerde door de zesde plaats te
bemachtigen.
Veel vrijwilligers zijn betrokken bij de Finn-klasse. De bekendste zijn Jan Zetzema c.s en Ewout
Meijer, ons digitaal geweten. Daarnaast maken de mensen in Nijkerk, Sneek en Harderwijk dat er
steeds weer finn gezeild kan worden zoals dat bedoeld is.

Zoals hierboven reeds gemeld is de Finn Club Holland vitaal. Door de inzet van vele leden weten we
ons steeds verder te ontwikkelen met als resultaat succesvolle initiatieven.
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