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De tweemastklipper Lutgerdina vaart sinds 1983 met mensen met een beperking. Twee 
jaar lang lag ze stil in Loosdrecht, maar daar komt nu verandering in. Tenminste als het 
aan schipper Onno van Lieshout ligt: “Vanaf het voorjaar gaan we weer varen en mensen 
met een beperking de mogelijkheid bieden te zeilen met het schip.” Om dat mogelijk te 
maken heeft de Nederlandse organisatie SailWise steun nodig, want er moeten nog veel 
kosten gemaakt worden. Certificaten moeten vernieuwd worden, de klipper moet gekeurd 
worden en heeft een werfbeurt nodig. Dat zijn flinke kostenposten. Ook klein onderhoud 
en keuringen van materiaal, zoals reddingsvesten, nieuwe wieltjes voor de loopplank en een nieuwe landvast, zijn 
noodzakelijk om gasten te ontvangen. SailWise vraagt mensen om een donatie te doen of een kostenpost voor hun 
rekening te nemen. “De eerste donaties komen al binnen en daar zijn we heel blij mee. We hebben nu geld om het 
schip naar Enkhuizen te varen en een start te maken met het vaarklaar maken. Ik hoop dat veel meer mensen ons willen 
helpen, want onze deelnemers kunnen niet wachten om weer te komen zeilen.”

SailWise  |  +31 (0)228-350756  |  www.sailwise.nl

De Allianz Regatta heeft vanaf 2022 een nieuwe locatie. Het 
zeilevenement vindt plaats in Almere en Lelystad. In de eerste week 
van de Regatta, van 27 tot en met 29 mei, worden wedstrijdzeilers 
in alle niet-Olympische klassen uitgenodigd om deel te nemen aan de 
Open Nederlandse Kampioenschappen. De volgende klassenorganisaties 
hebben zich al ingeschreven: J70, Formule 18, Finn, Formule 16, J22, Etchells en Soling. 
In de tweede week, van 31 mei tot en met 5 juni, worden wedstrijden georganiseerd voor 
de internationale elitezeilers in alle tien Olympische klassen. Dit inclusief de nieuwe klassen 
voor Parijs 2024, kite foiling en wind foiling. De Notice of Race voor dit topsportevenement 
is deze week hier gepubliceerd en ook de inschrijving is geopend. Marit Bouwmeester, 
toernooiambassadeur van de Allianz Regatta, heeft er zin in: “De Allianz Regatta is al sinds 
1985 een toonaangevend Europees Olympisch zeilevenement. We willen deze ambitie 
voortzetten op deze nieuwe locatie. Natuurlijk zijn we ook trots dat we de World Cup-
status van World Sailing hebben.” 

Allianz Regatta  |  www.allianzregatta.org

Elvstrøm Sails ontving een ‘Speciale 
Erkenning Duurzaamheid’ voor het eXRP 
EKKO cruising laminaat. Dit gebeurde 
tijdens de verkiezing ‘European Yacht of 
the Year 2022’ in januari. Dit materiaal 
voor zeilen is deels van gerecyclede 
plastic flessen gemaakt. Het bedrijf 

investeerde de afgelopen jaren veel in 
duurzaamheid. Flemming Christensen, 

R&D Manager van Elvstrøm Sails, zegt 
daarover: “De eerste tests die we met het 
eXRP-laminaat hebben gedaan, waren 
zeer overtuigend. Het materiaal bleek zeer 
vormstabiel te zijn zonder echt optisch 
verschil met andere 
laminaten. Hartelijk dank 
aan de jury voor deze 
geweldige kans om een 
groenere optie aan de 
wereld te laten zien!”

Elvstrøm Sails  
www.elvstromsails.com

SailWise vraagt hulp voor 125-jarig schip
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Elvstrøm Sails wint 
duurzaamheidsprijs 

Notice of Race Allianz Regatta gepubliceerd


