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V
an de 44 zeilers die zich
tot nu toe hebben gere-
gistreerd zeilen er maar
liefst 15 onder de Cura-
çaose vlag waarvan het

blauw met geel het opvallende
logo siert van deze 41ste Wereld-
kampioenschappen. In totaal
mogen 17 Curaçaose zeilers een
gooi doen naar de felbegeerde ti-
tels. De uitslagen van zeven loka-
le kwalificatiewedstrijden bepa-
len voor de meeste zeilers de
deelname.

Het WK Sunfishzeilen, dat dit
jaar aan de zuidkust van Curaçao
ter hoogte van Sea Aquarium 
Beach bij het Lions Dive & Beach
Resort wordt gehouden vindt
voor de 41e keer plaats. Curaçao

organiseert het zeilspektakel voor
de tweede keer. 

Het is een flinke uitdaging om
zo’n groot zeilevenement te orga-
niseren aan de zuidkust, vooral
vanwege de diepe zee waardoor
de boeien aan ankers vastge-
maakt moeten worden die wel
600 à 800 meter diep liggen. 

Er worden rond de honderd
deelnemers verwacht. Bovendien
zal dit WK voorafgegaan worden
door het tweede jeugd-Sunfish
Wereldkampioenschap. Het eer-
ste jeugd-WK vond in juli 2010
plaats in Long Island, New York.
Het Jeugd WK in Curaçao is dus
het eerste buiten de Verenigde
Staten. Hieraan zullen maximaal
50 Sunfishes deelnemen.

In 1951 werd de eerste Sunfish
van hout gebouwd. Het hout
heeft al lang geleden plaatsge-
maakt voor modernere materia-
len, maar de vorm van toen is
nog steeds hetzelfde. Door de
introductie van glasvezel in 1959
raakte de productie van Sunfis-
hes in een stroomversnelling.
Nadat de boot vooral in de VS een
grote hit bleek, werden daar de
eerste Nationale en later ook
Wereldkampioenschappen ge-
houden. 

Om te voorkomen dat WK-
deelnemers voordeel hebben bij
een bepaalde Sunfish worden in
overleg met de fabriek uit New
England tussen de 72 en 100
splinternieuwe Sunfishes ter be-
schikking gesteld zodat alle deel-
nemers over identiek materiaal
beschikken. 

Het eerste WK vond plaats in
1970 in Sint Thomas, een van de
Amerikaanse Maagdeneilanden.
De winnaar was een Amerikaan,
Gary Hoyt. Sindsdien is vrijwel
jaarlijks een WK georganiseerd.
Meestal in de VS, omdat dat min-
der transportperikelen voor de
vloot nieuwe bootjes met zich
meebrengt. 

De Sunfish-wereldkampioen-
schappen werden tot nu toe in 17
verschillende landen gehouden,
terwijl de 40 wereldkampioenen
10 verschillende nationaliteiten
hebben. 

Europa verwierf vier maal het

recht om het WK te mogen orga-
niseren. Ook landen en eilanden
in en rond de Caribische Zee zijn
al eens organisator van dit evene-
ment geweest zoals Venezuela,
Colombia, Puerto Rico, Domini-
caanse republiek, British Virgin
Islands (BVI) en niet te vergeten,
Aruba (1974, ’80 en ‘87), Sint
Maarten (2003) en Curaçao
(1991).  De Sunfishklasse is een
prettige klasse om in te varen.
Hoewel de zeilers zeer competi-
tief zijn, beschouwt iedereen zich
lid van de grote Sunfish-familie.
Een wereldkampioenschap bete-
kent niet alleen zo goed mogelijk
zeilen maar ook een bestendi-
ging van jarenlange internationa-
le vriendschappen. 

De Sunfish is een type boot
waarvan er sinds het begin onge-
veer 400.000 gebouwd zijn.
Daarmee is de Sunfish waar-
schijnlijk de meest gefabriceerde
zeilboot ter wereld. Het ontwerp
is in de loop der jaren nauwelijks
veranderd. Een goede zeiler kan

op een 30 jaar oude Sunfish nog
heel goed meekomen met de top.
De zeileigenschappen van de 
boot worden vooral in het Caribi-
sche gebied hooglijk ge-
waardeerd. De boot ligt laag op
het water, zodat bij harde wind
de vaareigenschappen goed tot
hun recht komen. Het is voor le-
ken nauwelijks voorstelbaar dat
de Sunfish, ondanks zijn for-
maat, zeer zeewaardig is. Zelfs
een gebroken mast, voor elke an-
dere zeilboot op zee reden voor
een ‘mayday mayday’, hoeft voor
de Sunfish geen probleem te
zijn. Hoewel de boot klein is,
nauwelijks 4 meter, maakten di-
verse Sunfishzeilers er lange zee-
tochten mee naar Venezuela,
naar en rond Bonaire en weer
terug naar Curaçao, en rond Cu-
raçao.

De Curaçaose 
Sunfishzeilers 
Al sinds het begin van de jaren

‘70 van de vorige eeuw hebben
onze zeilers goede resultaten
neergezet op de diverse WK’s. De
eerste keer dat Curaçao deelnam
was in 1973 toen Gert Jan Zee-
straten een schitterende 2e plaats
wist te behalen in een veld van
120 zeilers

Ook in latere jaren werd door
de Curaçaose zeilers regelmatig
een top-tien klassering behaald
waarbij het jaar 1991 (WK Cura-
çao) als hoogtepunt gezien kan
worden toen Stephen Smeulders
tot wereldkampioen werd ge-
kroond. 

Waren het vroeger de wat ou-
dere en ervaren zeilers die hoge
klasseringen haalden, de laatste
jaren is het de jeugd die de toon
zet, zoals bleek in juni 2010 
tijdens het laatste Sunfish-WK 
in Italië. Drie van onze jeugdige
zeilers, de broers Ard en Just 
van Aanholt en Kevin van 
Otterdijk eindigden in de top
tien. Zij kwalificeren zich daar-
mee, net als voormalig wereld-

kampioen Cor van Aanholt 
automatisch voor de 2011 WK-
wedstrijden. De verwachtingen
zijn dit jaar hoog gespannen.
Daartegenover staat echter 
ook een sterke concurrentie uit
het buitenland, omdat alle lan-
den hun beste zeilers afvaardi-
gen.

Sponsoren 
Aan een evenement van deze
grootte, dat voor alle partijen aan-
trekkelijk moet zijn en gesmeerd
moet lopen, gaat een lange orga-
nisatie vooraf. 

De CSSA heeft de CTB (Cura-
çao Tourist Board) bereid gevon-
den om als hoofdsponsor van 
het Sunfish World Champions-
hip 2011 op te treden. De 
zeilen van de nieuwe bootjes 
zullen in de Curaçao kleuren 
met het CTB-logo worden uitge-
voerd. Het ontwerp van dit unie-
ke WK-zeil is van Herman Ver-
boom. 

Behalve het CTB staan veel
sponsors garant voor het 
succesvolle verloop van het eve-
nement, onder andere: Gomez
Shipping, Curaçao Port Services,
Corabelle II, Groenhof Hol-
ding, Pepsi Cola, Insel Air, King
Ocean Services, Absolute Com-
puters & Services, Budget, 
CurAloe, Maduro & Curiel’s
Bank, Zaal Displays, Taylor-
Made, Zenitel en ABC Boats heb-
ben hun medewerking toege-
zegd

De Sunfishes en de zeilen zul-
len na afloop van deze WK te
koop worden aangeboden
waardoor Curaçao nog lang her-
innerd wordt aan dit wereldkam-
pioenschap. 

De gele zeilen met de Kodak-
kleuren die in 1991 zijn ge-
bruikt vielen lange tijd op in de
Curaçaose zeilscene en duiken
zelfs nu, 20 jaar na dato nog af en
toe op.

sunfishworlds2011.com

WK Windsurf en Sunfish 2011
Binnen twee maanden drie Wereldkampioenschappen op Curaçao: WK
Sunfish 2011, WK Sunfish Jeugd, en WK IFCA Slalom windsurfen. Nadat
Curaçao van 19 tot en met 24 april van dit jaar het middelpunt is voor de
beste slalom windsurfers ter wereld, wordt ons eiland van 8 tot en met 19 juni
overspoeld door zowel jeugdige als ervaren Sunfishzeilers uit de hele wereld,
die hun krachten komen meten voor dubbele wereldkampioenschappen.
Curaçao staat bekend om haar uitstekende Sunfishzeilers.

Tekst en foto’s Els Kroon

Fort Beekenburg vormt een prachtige achtergrond voor de races.

De Curaçaose wisselbeker gaat van kampioen naar kampioen. In
2000 werd hij door CSSA-voorzitter Alex Roose (rechts) uitgereikt aan
Peter-Jan de Vin. 

Veteraan Dolf van der Giessen tijdens de Curacao Regatta in
januari 2003.

Tijdens de Bonaire Regatta duiken de opvallende Kodakzeilen van het
wereldkampioenschap van 1991 weer regelmatig op. De zeilen van 2011
zullen door de kleuren van de vlag en het bekende Curaçao opschrift met
het zonnetje het eiland voor lange tijd over de hele wereld promoten.Tijdens de tweede dag van de Curaçaose kampioenschappoen.

De wereldkampioenschappen worden voor de kust bij het Sea
Aquarium Beach gevaren.

De Rudy Dovale Race gold als een kwalificatiewedstrijd waaraan de
jeugd massaal deelnam en duidelijk het stokje overneemt van de
oudere garde.

Deze foto’s zijn allemaal gemaakt in 2003 tijdens een
oefenrace op zee waar het behoorlijk tekeer kan gaan,
maar dat deert een Sunfish niet. Sunfishes zijn bijzon-
der geschikt voor de ruwe Caribische zee.

Hans van der Gulik voert het zeil van de wereldkampioenschappen 2010
in Punta Ala in het Italiaanse Toscane tijdens de Rudy Dovale Race in
januari van dit jaar.

De nieuwe generatie Sunfishzeilers tijdens de prijsuitreiking van de Rudy Dovale race op 9 janua-
ri 2011.

Alex Roose is al jaren de voorzitter en het boegbeeld van de
CSSA (Curaçaose Sunfish Sailing Association) die dit jaar met
behulp van vele sponsors en vrijwilligers de organisatie van
de WK’s op zich neemt.

De voorgeschiedenis
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