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WK Sunfish op Curaçao:

De sunfishboten zijn 
geen ‘normale kleine 
zeilboten’ te noemen. 

Volgens voorzitter Alex Roo-
se van het organisatiecomité 
is de sunfish een bijzondere 
zeilboot. “De sunfish is een 
kleine zeilboot, die je in je 
eentje kunt besturen. Er zit 
maar één zeil op, dus geen 
fok waardoor je nog iemand 
nodig hebt. De zeilbootjes 
kunnen heel snel gaan waar-
door je soms het gevoel krijgt 
dat je in een speedboot zit.” 
Alex Roose is zelf een fana-
tiek zeiler en heeft naar ei-
gen zeggen een ‘bijzondere 
band met het boottype’. “Ik 
zeil al dertig jaar op een sun-
fish en ik vind het heerlijk 
om te doen. Het geeft je een 
gevoel van vrijheid en omdat 
je het alleen moet doen, kun 
je je lekker eventjes terug-
trekken op de boot.”

Ook de verantwoordelijke 
voor de PR van de wedstrij-
den, Anneke van der Gulik, 
heeft iets met zeilen. “Ik ben 
niet zo’n doorgewinterde zei-
ler als Alex, maar ik vind 
het wel heerlijk om te zeilen. 
Mijn man en kinderen zei-
len allemaal, dus dan word 
je vanzelf aangestoken door 
het enthousiasme. Mijn man 
zit ook in de organisatie, dus 
daar ben ik ook automatisch 
zo’n beetje ingerold.”
De eerste houten sunfish 
werd gebouwd in 1951. De 
huidige sunfishes zijn niet 
meer van hout, maar de oor-
spronkelijke vorm is geble-
ven. In de beginjaren was 
vooral het Amerikaanse zeil-
publiek laaiend enthousiast 
over de kleine snelle boten, 
en daar werden dan ook de 
eerste nationale en later ook 
wereldkampioenschappen 
gevaren. Het eerste wereld-
kampioenschap vond in 1970 
plaats in St. Thomas, US Vir-
gin Islands. Het WK werd ge-
wonnen door een Amerikaan 
en sindsdien is er vrijwel elk 
jaar een WK georganiseerd. 
De groep vrijwilligers die 
zich hardmaakt voor de 
wereldkampioenschappen 
bestaat nu uit zes perso-
nen, maar straks tijdens de 
wedstrijden zal dat aantal 

oplopen tot zo’n 40 man. De 
zes vrijwilligers die er nu al 
mee bezig zijn, hebben het 
druk en het blijft druk tot 
het evenement achter de rug 
is. “We hebben alle grote za-
ken al van de grond getild, 
het frame staat er, zeg maar. 
Maar nu moeten de ‘kleine’ 
zaken, de details geregeld 
worden. Vaak zie je dan dat 
die kleine zaken uitgroeien 
tot ‘sub-hoofdtaken’.  Zoals 
het bijhouden van de website, 
het lijkt een klein onderdeel, 
maar er zitten meerdere per-
sonen bovenop om hem elke 
dag up-to-date te houden. 
Natuurlijk heb je tijdens de 
wedstrijden ook een jury en 
een racecommissie nodig en 
er zijn veiligheidsboten aan-
wezig”, vertelt Roose.

De vrijwilligers zijn al meer 
dan een jaar bezig met de 
voorbereidingen van de 
kampioenschappen. “Vorig 
jaar ben ik, samen met mijn 
man en vele anderen, naar 
Italië gegaan. Daar hebben 
wij de deelnemers en het 
WK-bestuur warm gemaakt 
om het volgende kampioen-
schap op Curaçao te houden. 
De mensen die we daar spra-
ken, vonden het allemaal 
een grandioos idee om het 
jaar erna de sunfishzeiltjes 
op Curaçao te hijsen. Ver-
der moesten er natuurlijk 
veel andere dingen geregeld 
worden. Er moeten boten 
komen, het hotel waar de 
deelnemers in principe kun-
nen overnachten moet gere-
serveerd worden, de deelne-
mers en juryleden moeten 
worden voorzien van hun 
natje en droogje en natuur-
lijk kunnen we de winnaar 
niet met lege handen naar 
huis sturen, dus er moeten 
prijzen komen. Maar dat 
niet alleen, het hele spekta-
kel moet natuurlijk ook be-
taald worden. Daarom is het 
heel belangrijk dat we goede 
sponsors hebben en dat we 
de contacten met deze spon-
sors niet laten verwateren. 
De sponsors die we tot nu toe 
gevonden hebben, zetten niet 
zozeer geld in, maar stellen 
goederen beschikbaar. Zoals 
het bier dat zal worden ver-

kocht of de boten die worden 
gebruikt. De deelnemers 
moeten wel een klein bedrag 
aan inschrijfgeld betalen, ei-
genlijk is dat wel zo logisch. 
Ook moeten zij zelf hun 
overnachting betalen, maar 
ze kunnen wel korting krij-
gen bij het hotel dat wij ze 
aanbevelen. Tot nu toe heb-
ben we soms wat tegenslag 
gehad, maar we hebben alles 
ook nog altijd zelf op kunnen 
lossen, dus dat is wel zo pret-
tig”, aldus Anneke van der 
Gulik..

Curaçao is een unieke plek 
voor een Wereldkampioen-
schap Sunfish. Maar daar 
moest het internationale be-
stuur eerst nog wel van wor-
den overtuigd. Alex Roose: 
“Wij moesten het bestuur 
vertellen wat het land waar 
wij het wilden houden, te 
bieden heeft. Nu, Curaçao is 
perfect. Het is hier perfect 
omdat we in juni altijd zon 
en wind hebben, er is een ho-
tel met een strand waar de 
boten veilig kunnen liggen 
en waarbij de deelnemers 
zodoende niet bepaald ver 
hoeven te lopen voor ze in 
hun zeilbootje kunnen stap-
pen. Het hotel biedt kortin-
gen aan. Toch is het wel een 
uitdaging om de kampioen-
schappen hier te organiseren 
omdat de boeien aan ankers 
vastgemaakt moeten worden, 
die op een diepte van wel 600 
à 800 meter komen te lig-
gen. We hebben het Sunfish 
World Championship al eens 
eerder georganiseerd op Cu-
raçao. Dat was in 1991, een 
groot succes. In 1991 had-
den we 93 deelnemers, dit 
jaar zijn het er iets minder 
omdat er anders geen boten 
leverbaar zijn. Er is een be-
drijf in Amerika, dat gespe-
cialiseerd is in het bouwen 
van sunfishes. Dit bedrijf 
maakt elk jaar nieuwe boten 
voor de Sunfish kampioen-
schappen en die moeten dan 
naar de plaats van bestem-
ming gebracht worden. Dit 
kost natuurlijk erg veel geld, 
dus het hangt eigenlijk een 
beetje van de fabrikant af 
hoeveel deelnemers er mee 
gaan doen. De deelnemers 
of andere geïnteresseerden 
kunnen de sunfishbootjes 
dan met korting kopen na 
de kampioenschappen. Wan-
neer eenmaal is vastgesteld 
hoeveel boten de fabrikant 
beschikbaar stelt, zijn het 
de voormalig wereldkampi-
oenen, van ieder jaar, die so-
wieso mee mogen doen als ze 
dat willen. Dan is er de top-
tien van het jaar ervoor, die 

ook mee mag zeilen. De plek-
ken die overblijven, daar zal 
je voor moeten strijden, want 
het is wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt. In de meeste 
gevallen zijn de zeilers gese-
lecteerd door hun eigen land 
om mee te zeilen. In Amerika 
bijvoorbeeld, gaan strenge 
selecties vooraf aan de kam-
pioenschappen.”
“Dit jaar is niet zoals vooraf-
gaande jaren. Er is dit jaar 
namelijk voor de tweede keer 
een Youth World Champion-
ship. Dat betekent dat alle 
jongeren uit de verschillende 
deelnemende landen, die jon-
ger zijn dan 19 jaar, mogen 
meevaren in deze klasse. 
Maar het is niet de bedoeling 
dat ze niet mee zouden mo-
gen varen tijdens de gewone 
kampioenschappen. Bij de 
gewone kampioenschappen 
mag iedereen, die is geselec-
teerd door zijn of haar land, 
van elke leeftijd meevaren. 
Ik weet niet of ze meedoen, 
maar de oudste sunfishzeiler 
van Curaçao is rond de 70 
jaar en de jongste ongeveer 
15. Het zou leuk zijn als ze 
mee zouden doen. De laatste 
jaren zijn het vooral de jon-
gere mensen die de eerste 
plaats in de wacht sleepten 
tijdens het zeilen bij het 
Sunfish World Champion-
ship, zeilers tussen de 19 en 
25 jaar. Dit komt waarschijn-
lijk door hun fysieke kracht 
en hun uithoudingsvermo-
gen. De mensen die wat ou-
der zijn, komen wel terecht 
in de top 10, maar het is al 
een hele tijd geleden dat bij-
voorbeeld iemand van tegen 
de 35 jaar wereldkampioen 
werd”, lacht Roose.
De organisatie probeert ook 
de families en andere geïn-
teresseerden te vermaken. 
“Op een van de dagen, wan-
neer de wedstrijden stillig-
gen, vaart een parade van 
sunfishes naar de Annabaai 
en terug. Dat is heel erg leuk 
om te zien, omdat er dan al-
lemaal van die prachtige 
blauw met gele zeiltjes te 
zien zijn aan de horizon. Er 
komen niet zo heel veel men-
sen speciaal naar Curaçao 
om bij de kampioenschappen 
te zijn, wel een aantal. Zo zijn 
er wat oudere zeilers, die het 
geweldig vinden en er zo een 
weekje vakantie aanplakken 
en natuurlijk de mensen die 
hier al op vakantie zijn of op 
het eiland wonen. De lokale 
bevolking is niet zo heel erg 
bezig met het Sunfish World 
Championship, maar daar 
proberen we verandering in 
te brengen.”

“Wij trachten door mid-
del van deze Sunfish World 
Championship Curaçao meer 
op de kaart te krijgen. Wan-
neer mensen bijvoorbeeld op 
het internet zoeken naar een 
sunfish, dat ze dan ook auto-
matisch Curaçao zien staan 
in de lijst van Google, en dat 
is waarom wij er als organi-
satie zoveel tijd en energie in 
stoppen. Het is goed voor het 
eiland en het zeilen in het 
bijzonder”, besluit Van der 
Gulik.

De 41e editie van het Sunfish 
World Championship vindt 
van 12 tot 19 juni plaats 
aan de zuidkust van het ei-
land, ter hoogte van het Sea 
Aquarium bij het Lions Dive 
Hotel. Het 2e Sunfish Youth 
World Championship wordt 
gehouden van 8 juni tot 11 
juni 2011.

De wereldkampioenschappen Sunfish staan voor de deur. 

Dit jaar is Curaçao de gastheer en dat betekent dat in juni 

de zee tot aan de horizon blauw met geel gekleurd zal zijn 

door de zeilen van alle bootjes die strijden om de begeerde 

kampioenstitel.
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‘Horizon kleurt geel met blauw’

Anneke van der Gulik en Alex Roose, respectievelijk pr-verantwoordelijke en voorzitter van de organisatie.

De zestienjarige Kevin van 
Otterdijk zeilt al 9 jaar. Hij 
leerde het zeilen bij de zee-
verkennerij en bij YSCO 
(Youth Sailing Curaçao). 
“Het leuke aan zeilen is dat 
de zeilsport elke dag weer 
anders is. Door de weers-
omstandigheden blijft het 
zeilen een uitdaging. En het 
zeilen in een nieuwe zeil-
boot is ook iedere keer weer 
een nieuwe uitdaging.”
Kevin zeilt mee tijdens het 
Sunfish Youth World Cham-
pionship (tot 18 jaar) en het 
Sunfish World Champion-
ship (alle leeftijden). “Ik 
zeil mee omdat ik me heb 
gekwalificeerd voor beide 
wereldkampioenschappen, 
vorig jaar in Italië voor de 
WK en op Curaçao voor de 
Youth WK. Het zal lastig 
worden, maar ik train drie 
keer per week om de sunfish 

beter te leren kennen. Na-
tuurlijk probeer ik dan ook 
om het wedstrijdgebied te 
verkennen. Verder doe ik 
aan conditietraining, want 
het is geen eitje om zoveel 
dagen achter elkaar te zei-
len, daar heb je wel conditie 

en kracht voor nodig.”
De ijverige, jonge zeiler is 
vorig jaar tijdens het Sun-
fish World Championship in 
Italië op de zesde plaats ge-
eindigd. “Ik zal dit jaar weer 
mijn best doen om in de top 
tien te komen.”

Kevin van Otterdijk

Al vanaf zijn tiende jaar is 
Cor van Aanholt een fana-
tiek zeiler. Vanaf het begin 
van zijn zeilavontuur doet 
hij ook al mee aan wedstrij-
den. “Ik heb het al doende 
geleerd. Met vrienden onder 
elkaar een beetje zeilen, dan 
leer je het vanzelf. Het leuke 
van zeilen is dat heel veel 
facetten een rol spelen. Het 
draait er niet alleen om dat 
je fit en handig bent, je moet 
de wind en de golven kunnen 
‘lezen’, de patronen van de 
wind moet je begrijpen. En 
het is belangrijk om tijdens 
een wedstrijd goed in te spe-
len op je tegenstanders, die 
kunnen je al voor de start 
in de weg zitten. Maar dat 
niet alleen, je moet je boot 
goed onder controle hebben 
en hem precies laten doen 
wat jij wilt, hij moet een 
verlengstuk van je lichaam 
zijn. Voor mij maken deze en 
vele andere aspecten zeilen 
een van de meest boeiende 
sporten die er zijn. Vooral 
het zeilen met de sunfish. 
De sunfish is een geweldige 
klasse omdat het stellen van 
het zeil erg ingewikkeld is, 
dat maakt het mogelijk om 
vrijwel altijd een zeilstand 
te vinden die geschikt is 
voor bijna elke zeiler met 
een gewicht tussen de 55 
en 85 kilo. Daardoor blijft 
de variatie onder de zeilers 

leuk, want mensen met een 
verschillende bouw kunnen 
behoorlijk competitief zijn.”
Van Aanholt is in 1980 we-
reldkampioen geweest en 
volgens hem is de kans dat 
hij dit jaar weer de eerste 
prijs in de wacht sleept wel 
aanwezig, maar niet groot. 
“De laatste jaren lukt het me 
nog steeds om een plaats in 
de top 10 te behalen, maar 
ik kom telkens ruim te kort 
voor de titel. 
Ik hoop dat de jongeren met 
de prijzen aan de haal zul-
len gaan. Het afgelopen jaar 
hebben Ard van Aanholt (17 
jaar), Just van Aanholt (15 
jaar) en Kevin van Otterdijk 
(16 jaar) het in Italië fantas-
tisch gedaan. Ook Eugène 
Hendrikx, Curaçaos kam-
pioen, zal hoge ogen gooien. 

Dus Curaçao heeft aardig 
wat jonge toppers, maar 
daarmee is nog niet gezegd 
dat zij met de harde wind 
die we in juni verwachten, 
ook hoog zullen scoren. Er 
zijn veel oud-wereldkampi-
oenen van de partij en met 
hun ervaring zullen deze 
oude zeilveteranen nog een 
hele uitdaging vormen voor 
onze jeugd.”
“Ik probeer tijdens mijn 
voorbereidingen te werken 
aan mijn zwakheden, ik 
moet zorgen dat ik fit blijf en 
vooral in de periode voor het 
evenement zal ik extra uren 
in de boot maken. Het spel-
letje ken ik onderhand wel 
en het stellen van de zeilen 
is ook gesneden koek, dus 
daar hoef ik me niet druk 
over te maken.”

Cor van Aanholt




