
De Wiede Bokaal was voor de zeilers en de vereniging een succes.

Afgelopen weekend (25/26 september)  is onder leiding van  de Zeilvereniging Belterwiede de 41e

Wiede Bokaal op de Oostelijke Belterwiede gehouden. Van oorsprong was het een evenement 
voor zestienkwadraten (16M2), maar de afgelopen jaren  heeft het zich ontwikkeld tot een 
evenement waar ook andere klassenorganisaties graag  aan meedoen. Dit jaar trok het zeilers uit
heel Nederland en Duitsland. 
Liefst 18 zestienkwadraten met  daarbij  16 Splash Red en 3 Splash Blue boten begonnen 
zaterdag om 11.00 uur aan het evenement. Er stond mooi lopend windje, 2 tot 3 beaufort. In een 
vlot tempo werden 2 wedstrijden afgerond. De  3e wedstrijd werd een drama. De windstiltes die 
de rest van Nederland al eerder getroffen hadden, kregen de overhand. Nadat de 
zestienkwadraat 4419 van Jens Jongsma en Aaltsje de Boer 10 meter voor de boventon stil 
kwam te liggen  en vervolgens door 6 boten werd ingehaald , blies de ervaren wedstrijdleider Ed 
Scholing, de wedstrijden tot tevredenheid van de zeilers voor de rest van de dag  af. De dag werd 
afgesloten door een zeer genoeglijk samenzijn van alle zeilers en vrijwilligers. 
Zondag werd er weer om 10.30 uur gestart. De wind was een tikkeltje zwakker en draaieriger als 
de dag daar voor. Het was de vraag, wie erin zou slagen onder deze moeilijk omstandigheden 
zich naar voren te varen. Zowel bij de Splash Red als bij de Zestienkwadraten waren er nieuwe 
kandidaten voor de hoofprijs. Bij de Splash Red nam Tjitske Hoekstra uit Meppel met haar 
Splash Red 83 door twee overwinning een voorsprong en mocht zij de beker mee naar huis 
nemen.  Bij de zestienkwadraten sloeg het Friese duo Henri Boer en Reinier Siebrand ( 16M2 
3977) met een eentje en een tweetje toe. Zij wisten tevens de hand te leggen op de Blauwe 
Handcup voor de best presterende 16M2  zeilers op de wateren in Overijssel. Bij de Splash Blue 
was de duidelijke winnaar Wouter Heeremans ( Blue 2703) uit Steenwijkerland. 


