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Delfzijl - Borkum

DELFZIJL - BORKUM, WINDMILL RACE 2021
 
DelfSail is verschoven, maar de Delfzijl-Borkum Windmill Race in handen van organisatie 
Stichting IZNN Delfzijl# gaat door! En u kunt erbij zijn met een eigen team op een Volvo 
Ocean Racer. De Volvo 60* BOUdragon, ex Silk-Cut uit de Volvo Ocean Race, komt weer 
naar het Noorden. Onder leiding van Volvo Ocean Race schipper Hans Bouscholte.

De Race
De Delfzijl Borkum Windmill Race zal worden ge-
houden in het weekend van 18 t/m 20 juni 2021. 
Een unieke race in het Eems Dollard gebied & 
Noordzee.

Donderdag 17 juni 2021 
Om 20.00 uur start de Organisatie IZNN met de 
briefing in het Clubhuis  “Waypoint” van zeilvereni-
ging Neptunus. Voorafgaand zal er een training & 
briefing voor het team in de haven van Delfzijl zijn. 

Vrijdag 18 juni 2021
Om 06.00 uur zal de eerste wedstrijd van Delfzijl 
naar het meest Westelijk gelegen Duitse Wad-
deneiland Borkum starten. Een sprintrace van 45 
NM, met de finish boven Borkum. Vrijdagavond 
sluiten we af met een diner** op Borkum en blijft 
de crew aan boord overnachten.
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Onze arrangementen
We bieden u voor een team van max. 10 personen 
de onderstaande arrangementen aan om deel 
te nemen aan de teambuilding dagen en/of het 
wedstrijdweekend. 

Teambuilding dagen**’
Woensdag 16 juni / Donderdag 17 juni

- Dagdeel (4 uur)   € 3.500,-  

- Volledige dag (8 uur)  € 5.000,- 
 
Delfzijl - Borkum Windmill Race weekend**
- Vrijdag 18 juni   € 9.900,-
  Zaterdag 19 juni
  Zondag 20 juni   

Aanvullende opties
- Teampolo (Code 0)    € 65,- p.p 

- Lezing Hans Bouscholte  € 3.000,-   

Prijzen zijn excl. BTW én inclusief het gebruik van 
zeilkleding en reddingsvesten. We varen conform de 
voorwaarden van Stichting Holland Ocean Racing, 
deze worden verstrekt bij de offerte op maat. 

*   indien gewenst kan er een tweede Volvo 60 worden 
ingezet, de Tokio II (Volvo Ocean Race 1993-1994)

** prijzen zijn excl. lunches / diners aan wal, incl. koffie, 
thee, water en een snack per persoon aan boord

** hotelovernachtingen zijn bij te boeken in het lokale 
Eemshotel aan zee of Hotel de Boegschroef aan de 
haven. 

** I.v.m. de covid maatregelen kan de organisatie 
besluiten het event uit te stellen. 

** Bij aanvang van de boeking wordt 50% van het 
deelname bedrag overgemaakt, waarvan 15% non-
refundable is bij annulering door de klant of organi-
satie. De laatste 50% wordt overgemaakt een maand 
voor aanvang van het event.

Contact gegevens voor meer informatie of boekingen:

Willem Jan Landman, m. 06-24669549
willemjan@hollandoceanracing.com 

Zaterdag 19 juni 2021
Om 09.00 uur start de tweede wedstrijd. Een uit-
dagende zeilwedstrijd rondom Windpark Riffgat 
op de Noordzee ten Noorden van Borkum. Na de 
finish is de prijsuitreiking in de haven op Borkum, 
met een afsluitende BBQ voor alle teams. De crew 
overnacht aan boord voor de laatste nacht. 

Teambuilding
Het programma dat wij aanbieden heeft de fo-
cus om met een team van collega’s of vrienden 
te varen en tijdens de races samen te werken om 
de meest optimale prestaties in jullie samenwer-
king en vriendschap naar boven te halen op onze 
Volvo Ocean Racer. Aan boord ligt de aandacht  
op de teamprestatie en het zo snel mogelijk varen 
van de Volvo Ocean Racer.

Op de woensdag (16 juni) en donderdag (17 juni) 
voorafgaande aan het raceweekend is er voor 
geïnteresseerde bedrijven ook al de mogelijkheid 
om te proeven aan een Ocean Race Experience. 
Op beide dagen zijn teambuilding dagen te 
boeken. Deze dagen kunnen ook geboekt worden 
als trainingsdagen voor het raceteam.  

Op alle dagen, gaan jullie onder leiding van onze 
schipper & coach Hans Bouscholte en de vaste 
crew, zeiltalenten van de Ocean Races Academy, 
als team de boothandling uitvoeren. 

Van het trimmen van de zeilen, het wisselen 
van zeilen tot het sturen op de lange afstanden, 
overal zullen jullie meedraaien in het team. Hans 
en de talenten nemen jullie mee op een Ocean 
Race Experience vergelijkbaar met een leg in de 
beroemde Volvo Ocean Race. (The Ocean Race)
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Wie zijn wij?

OPLEIDING TOT BIG BOAT 
ZEIL(ST)ERS
Holland Ocean Racing biedt de Big Boats zeezeil-
opleiding voor jonge talenten aan, de Ocean 
Races Academy. Talenten die ambitie hebben 
om de Volvo Ocean Race (The Ocean Race) en 
andere professionele races te willen varen vol-
gen een meerjarige opleiding. Er wordt wekelijks 
getraind, vanuit onder meer Breskens, Scheve-
ningen en Muiderzand. 

Aan de basis staat Hans Bouscholte (1962, 
Leiden), die in 2014 de Ocean Races Academy 
heeft opgericht. In 2018 werd deze samen met 
Willem Jan Landman (1978, Delfzijl) onderge-
bracht binnen de non-profit stichting Holland 
Ocean Racing. Hans is de Hoofdcoach en Willem 
Jan de Operationeel manager.

Binnen de Ocean Races Academy worden de 
talenten onderverdeeld in een talenten groep en 
een kernploeg. De ‘talenten groep’ bestaat uit be-
ginnende zeilers en de ‘kernploeg’ zijn talenten 
die door Hans Bouscholte zijn geselecteerd om 
mee te zeilen in de (Inter)nationale wedstrijden. 

De opleiding bestaat uit de onderstaande Big 
Boats certificaten, die de talenten kunnen beha-
len:

  1. Big Boats Crew:   
Je kunt veilig en pro-actief de basis bemannings-
taken aan boord uitvoeren;

  2. Big Boats Watch Leader:  
Je kunt het schip en de bemanning zelfstandig 
aansturen tijdens jouw wacht op zee;

  3. Big Boats Co-Skipper:  
Je kunt geheel zelfstandig het schip aansturen 
onder alle omstandigheden, je neemt verant-
woordelijkheid voor de veiligheid, snelheid, ma-
noeuvres van crew en schip en je neemt de   
juiste navigatie beslissingen;

  4. Big Boats Skipper:  
Als Skipper ben je te allen tijde verantwoordelijk 
voor het schip en de bemanning in al zijn aspec-
ten, buiten de navigatie en coaching ben je ook 
verantwoordelijk voor strategie, tactiek en resul-
taat.

Onze organisatie
Als non-profit stichting Holland Ocean Racing 
hebben we een bestuur om de hoofdlijnen uit te 
zetten en de continuIteit te waarborgen. Vanuit 
de talenten is er een kleine groep talent verte-
genwoordigers die namens de talentengroep 
hun inbreng hebben op het grote geheel. 

Naast het bestuur en de talenten is het een team 
van vrijwilligers, de support van onze hoofdspon-
sor en partners, meezeilende betalende gas-
ten en de Vrienden Van Holland Ocean Racing, 
waardoor we deze unieke ‘Big Boat’ opleiding 
voor zeiltalenten waar kunnen maken. 

Bolsius International heeft zich sinds eind 2018 
verbonden als hoofdsponsor aan Holland Ocean 
Racing én Ocean Races Academy om deze verder 
te professionaliseren. Enkele andere partners die 
ons ondersteunen zijn International Yachtpaint 
en Spinlock, maar ook onze kleding suppliers Gill, 
Code 0 en Helly Hansen. 
  
Bestuur
Hans Bouscholte      Hoofdcoach & schipper
Willem Jan Landman  Operationeel Manager /  
        co-schipper / voorzitter
Bolsius International   Algemeen lid

Staf
Arianne Rutgers      Ambassadeur & support
        bestuur
Fons Feekes       Teamcoach
Erik van Vuuren      Coach / schipper
Willem van Liebergen (Co-)schipper / coach
Leo Kramer       Ambassadeur & Vriend  
        Van Holland Ocean Racing
Yvonne Beusker      Marketing

Locaties
In de zomer varen we op de VO 60 vanuit diverse  
havens in Nederland, waarbij Scheveningen sinds 
2018 de thuisbasis is. In het voor- en najaar varen 
we geregeld vanuit Breskens, dit omdat de BOU-
dragon in de wintermaanden in Breskens uit het 
water gaat voor onderhoud op de werf.

Met de drie SB20 open boten trainen we vanuit 
Muiderzand en zeilen mee in (inter)nationale wed-
strijden op verschillende locaties. 

In het seizoen van 2021, hebben we een uitgebreid 
programma gepland. Zo staan er de internationale 
races North Sea Race, Channel Race, Fastnet 
Race en de Middle Sea Race op het programma.
Maar ook een prachtige reis vanuit Scheveningen 
via Kiel naar het Poolse Gdansk en weer retour.

En in juni komen we voor de Delfzijl - Borkum Wind-
mill Race naar het Noorden!

Talenten 2021

Bart van den Berg
Britt van den Burg
Claudia Meulen
Geerte Vogtlander 
Gijs Hendrickx 
Hidde Groenewegen
Imke Janssen 
Iris Stins
Jelle Sijpkens   
Jeremie Goepfert
Jorg van der Lely
Lisa Vos
Lotte Bouwmeester
Luuk ter Haar
Marloes Westerbeek
Mitchell Greven
Myrthe Gritt

Nik Steenbergen
Pipi Kramer
Rick Weijgers
Sander Duivenvoorden
Thijs Minderhoud
Timo Unger
Tinka Visser

www.hollandoceanracing.com


