
Jachtclub Scheveningen in de Sailing Champions League. 

 
Een krachtmeting tussen Europa’s beste zeilverenigingen. 
 
Jachtclub Scheveningen heeft afgelopen weekend deelgenomen aan de finale van de 
Sailing Champions league in Porto Cervo, Italië. In deze driedaagse finale streden de 
beste 32 zeilverenigingen van Europa tegen elkaar. Het werd een titanenstrijd tegen de 
top van het Europese zeilwereld. 
  
Niet zomaar mocht Jachtclub Scheveningen mee doen aan deze finale. Er is al een weg 
van een jaar lang kwalificaties bewandeld. Net als in het voetbal plaatst een team zich 
via goede nationale prestaties voor een Europees avontuur. Vorig seizoen is Jachtclub 
Scheveningen derde van Nederland geworden waardoor plaatsing een feit was. Dat 
eerste Eredivisie Zeilen seizoen bestond uit 5 speelronden verspreid over heel 

Nederland. 
  
Het Europese avontuur van dit jaar 
begon met een halve finale in Sint 
Petersburg. Daar heeft het team 
zich op mooie wijze gekwalificeerd. 
Het team wist zich in Russische 
havenstad te kwalificeren voor de 
finale voor de Champions League 
door in een bloedstollende slotfase 
goede resultaten neer te zetten. 
Teamwork en optimal gebruik van 
de lokale omstandigheden op het 



Russische water zorgden ervoor dat het team op de 13e finishte. Goed voor plaats in de 
Sailing Champions League. 
  
Voor de finale in Italië reisden vier 
teamleden af naar het mooie 
eiland in de Middellandse zee waar 
zij na een intensieve training op de 
donderdag vrijdag van start 
gingen. De omstandigheden op het  
blauwe water waren fantastisch. 
Gedurende de drie zeildagen 
varieerde van 6 tot 22 knopen 
wind waardoor alle vaardigheden 
van de teams tot het uiterste getest 
werden. Na een niet al te beste 
start werd de zaterdag goed 
afgesloten. De opdracht voor de zondag duidelijk; varen voor wat we waard zijn en vol 
in de aanval. Een Haags Kwartiertje. Helaas liet het Haags Kwartiertje zich lastig naar 
Europese wedstrijden vertalen waardoor de stijgende lijn niet doorgezet kon worden en 
het eindresultaat uiteindelijk een 28e plaats werd. 
  
"De resultaten konden beter, echter maar elke fout wordt hier direct afgestraft. Het 
niveau van de deelnemende clubs is ongelooflijk hoog en de omstandigheden uitdagend. 
Als team hebben we geknokt voor ieder punt elke wedstrijd opnieuw en daar kunnen we 
trots op zijn" aldus Evert Jansen. 
  
Het Eredivisieteam is eind 2015 opgericht in samenwerking met Jachtclub 
Scheveningen. De samenwerking is een meer dan logische omdat alle teamleden 
zeezeilers zijn en net als de jachtclub grote ambities hebben. Hoewel niet alle leden van 

jongs af aan lid zijn, hebben ze 
stuk voor stuk het 
(wedstrijd)zeezeilen bij de 
enige echte Zeezeilhoofdstad, 
Den Haag, geleerd. Het team 
past goed in de plan van 
Jachtclub Scheveningen in 
samenwerking met Gemeente 
Den Haag om de stad op de 
kaart te zetten als top 
zeezeilcentrum. Een plek waar 
je niet alleen heel goed kunt 
zeilen, maar waar ook 
topzeilers vandaan komen.  

  
Het team van jachtclub Scheveningen staat momenteel 2e in de nationale Eredivisie 
Zeilen. 6,7 en 8 oktober strijden zij met de 17 Nederlandse teams om de landstitel in 
Monnickendam. Het is het team alles aangelegen hier het maximale resultaat neer te 
zetten om zodoende ons weer te kwalificeren voor Europa. Dan komen we volgend jaar 
terug om revanche te nemen in de Sailing Champions League. 



  
Het team bedankt alle fans en Jachtclub Scheveningen voor de aanmoediging en steun de 
afgelopen dagen. Daarnaast gaat speciale dank uit naar Van Vuuren Performance Sailing 
voor de ondersteuning met kennis, kunde en materiaal tijdens deze maar ook eerdere 
wedstrijden. 
 


