
GOUWE OUWE KRALINGEN ROTTERDAM 2-3 mei 2015, 
 
“ GELUK” is het thema van de doop geweest met de nieuwe NED 17, O-ILTSHI van Ton Op de Weegh. 
Geluk kent vele facetten maar voor dit verslagje wat teveel om ze allemaal op te tekenen. Echter een 
hele bijzondere ervan was de DOOP door onze dochter Renée samen met ons toekomstige kleinkind 
in uitvoering. 
 
Gelukkig was het persoonlijk nummer 17 vrij en op de vraag waarom een persoonlijk nummer NED 
17 geef ik graag de volgende toelichting,  
1706 was de eerste door mijn vader Arnold OdW zelfgebouwde 16-kwadaat, verreweg de meest 
succesvolle,  17e januari is mijn geboortedag, 17 is een typisch Rotterdams nummer, 7 was mijn 
boegnummer me de EURO 2014 in Zwitserland welke ik met een beetje geluk gelukkig mocht 
winnen, alle van Eijk boten met een 7 zijn volgens Herman succesvolle boten en het meetnummer 
674 is de optelsom van 6+7+4= 17. 
 

 



 
 
Kralingen heeft zich voor wat betreft de wedstrijden weer van haar beste kant laten zien.  
Geluk en pech gaan hier hand in hand, zo lig je op kop en een moment later verlies je 10 plekken. Op 
nog geen 3 bootlengtes naast elkaar vaart de ene over stuurboord vlak naast de ander over bakboord 
in dezelfde richting. Kortom, goed voor het trainen van de mentale gesteldheid. 
Dat je op Kralingen een dosis geluk nodig voor een optimaal resultaat moge duidelijk zijn waarbij de 
NED 17 met haar nieuwe nummer dit blijkbaar geen windeieren legt, 2e de NED 614 van Rob 
Wapenaar en 3e de NED 512 van Jan Willem van de Hondel. 
Voor een compleet overzicht van resultaten verwijs ik jullie graag naar de bijgevoegde uitslagen. 
 
De Promoboot NED 546 heeft ook weer haar diensten verleend aan Regenboog zeiler Jan Huib van 
der Stadt. Na een paar aanwijzingen en aanpassingen van de trim kreeg JH er steeds meer controle 
en plezier in de boot. Het is bekend dat je de Olympiajol geen gemakkelijke boot is om in te zeilen en 
mede daarom willen we JH graag nog een keer willen uitnodigen. 
Dat hij goed in de geest van onze klasse handelt blijkt uit het geven van een rondje bier. Mede 
daarom zou JH er al goed in passen. JH, graag tot een volgende gelegenheid!  
 
Het O-Jol etentje zaterdag avond bij “ Kaandorp” aan de Maas is een goede, super-gezellige 
gewoonte aan het worden. Tijdens het voortreffelijke 3-gangen menu kwamen er weer fantastische 
verhalen naar boven waarbij de stemming er goed in zat. 



 
 

 
 
 
Al met al een geslaagde “ GOUWE OUWE” , uitstekend georganiseerd door een groep immer 
enthousiaste vrijwilligers van de W.S.V.R. met medewerking van aanliggende verenigingen. 
De 35e editie in 2016 beloofd een special te worden met wederom de  traditionele Gouwe Ouwe 
klassen als de Regenboog , 16-kwadraat, Valk, 12-Voetsjol , Sharpies, Vrijheid en natuurlijk de 
Olympiajol. 
 
Namens Vloot Rotterdam, 
NED 17 , Ton Op de Weegh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


