
 

Sidste efterår var jeg for første gang i udlandet for at sejle OK. Det var til Grand Slam i Berlin. Det var en god 

oplevelse, så jeg besluttede mig for at tage en tur til Medemblik for at deltage i sommerens sejladser der.

anden måde blev jeg overtalt til at skrive et stævnereferat …….

Jeg forlod Farum lørdag morgen ved 7-tiden og kom først til Medemblik ved 21

Puttgarden, Bremen og Groningen, ca. 800 km. 

motorveje om sommeren og at der åbenbart var lokal feriestart i den weekend.

trailer, HiAcen er god at sove i og der er også plads til en del rod.

Da jeg var ved at være fremme, kørte jeg over et imponerende hollandsk bygningsværk, Afsluitdijk. Det er det dige, 

der inddæmmede Zuiderzee i 20’erne og 30’erne og skabte ferskvandssøen Ijselmeer, som vi skulle sejle på.

Diget er 32 km langt, 7½ m højt og ca. 90 m bre

jeg kunne godt smide mine medbragte tidevandstabeller væk 

          

             Afsluitdijk  

Da jeg ankom til havnen blev jeg modtaget af Lin

Efter en længere forklaring gik jeg i gang med at finde et sted at være på den store parkeringsplads. Den var propfuld 

af store tyske wohnwagen, et stævne med Kielzugvogel var ved at afslut

plads til de omkring 60 OK-sejlere. En del havde deres familie med.

hjælpsomme Darek fra Polen, som jeg havde mødt i Berlin.

åbnet køkkenet i en pizzarestaurant på Medembliks hovedgade ved 21.30

Danskerlejren bestod af Lind, Svendsen, René med kone, Hedlund, 

Stefan boede på et lokalt hotel med familien.

det syntes han var ret primitivt. Lind, Mik Mak, René og Stefan kørte selv, Bo og Svendsen køre sammen, det samme 

gjorde Malte og Hedlund. 
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Sidste efterår var jeg for første gang i udlandet for at sejle OK. Det var til Grand Slam i Berlin. Det var en god 

oplevelse, så jeg besluttede mig for at tage en tur til Medemblik for at deltage i sommerens sejladser der.

anden måde blev jeg overtalt til at skrive et stævnereferat ……. 

tiden og kom først til Medemblik ved 21-tiden om aftenen. 

Puttgarden, Bremen og Groningen, ca. 800 km. Jeg havde lige overset, at tyskerne reparer ret meget på deres 

der åbenbart var lokal feriestart i den weekend. Jeg kørte derned i min HiAce med 

trailer, HiAcen er god at sove i og der er også plads til en del rod. Turen var på 1600 km t/r.

ed at være fremme, kørte jeg over et imponerende hollandsk bygningsværk, Afsluitdijk. Det er det dige, 

ee i 20’erne og 30’erne og skabte ferskvandssøen Ijselmeer, som vi skulle sejle på.

Diget er 32 km langt, 7½ m højt og ca. 90 m bredt. Der er adgang til Ijselmeer fra Kanalen via to enorme sluser. 

tidevandstabeller væk ☺. 

                    

        Luftfoto 

v jeg modtaget af Lind og Mik Mak, der venligt spurgte: ”Hvad i alverden laver du her?

Efter en længere forklaring gik jeg i gang med at finde et sted at være på den store parkeringsplads. Den var propfuld 

, et stævne med Kielzugvogel var ved at afslutte. Da de var taget af sted

sejlere. En del havde deres familie med. Jeg sagde også hej til altid venlige og 

hjælpsomme Darek fra Polen, som jeg havde mødt i Berlin. Da Malte og Hedlund var lokalkendte, gik vi op og fik 

åbnet køkkenet i en pizzarestaurant på Medembliks hovedgade ved 21.30-tiden.  Det var en god start.

Danskerlejren bestod af Lind, Svendsen, René med kone, Hedlund, Stefan, Mik Mak, Bo, Malte, og underte

Stefan boede på et lokalt hotel med familien. Svendsen overnattede i bilen indtil han kunne komme ind på hotellet, 

Lind, Mik Mak, René og Stefan kørte selv, Bo og Svendsen køre sammen, det samme 
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Jeg regnede naivt med, at europamesterskabet nok lignede de stævner, jeg kendte herhjemmefra. dvs. inkl. 

morgenmad og smøring af madpakker. Jeg blev klogere, forplejningen var øl to aftener og afslutningsmiddag på 

stamværtshuset Brakeboer, der ligger fint ved en kanal oppe i byen. Værten på Brakeboer (en ældre herre, der har 

arvet værtshuset fra sin far) kendte Lind vældigt godt fra gamle dage. Nogle af de lokale modne kvinder talte også 

stadigvæk begejstret om forne tiders OK-sejlere. Jeg håber, at de unge mennesker fra i år levede lidt op til det. 

Eftersom mit komplette camping- og overlevelsesudstyr var efterladt derhjemme, klarede jeg morgenmad og frokost 

ved ”køb ind og smid væk hver dag-metoden”. Der var så lige det med morgenkaffen og middagsmaden??  

 Morgenkaffen sørgede Malte, Bo og Hedlund for, de lå i telte lige i nærheden. Jeg blev også inviteret på et par 

kulinariske middagsmirakler i løbet af ugen. 

 

Søndag d. 25. juli Lørdag og søndag var afsat til måling og især polakkerne havde arbejdet en del på både 

og master efter lørdagens måling. Jeg klemte mig ind som den første til søndagens 

måling – efter at have afmonteret sværdet med meget besvær(d). 

 Jeg slap igennem uden bemærkninger, det eneste problem var et par hak i sværdet, 

opstået ved af- og remontering. 

Resten af dagen gik med at organisere og klargøre og der var en god, optimistisk 

stemning i danskerlejren. 

 Om aftenen var der åbningsceremoni på Brakeboer med masser af øl og hollandske 

snacks – bl.a. bitterballen med dip (se foto). 

Mik Mak var i strålende form hele aftenen. 

 

Mandag d. 26. juli Så skulle der sejles. Banen lå 2-3 sømil øst for havnen og hver dag øgede vinden stille og 

roligt på vej derud. De to sejladser blev afviklet i 6 – 8 m/s fra en nordlig retning. Der 

trak hele tiden byger ind over banen og der kunne vindes og tabes meget i valg af 

vendingstidspunkter og fløje.  

Der var omstart hver gang, andet forsøg med sort flag. Det viste sig at være gældende 

for samtlige starter i de følgende dage. 

 I 2. sejlads havde Hedlund problemer med en gummibåd, der hele tiden fløjtede af 

ham. Det viste sig at være den internationale jurybåd, der diskede ham for at pumpe 

for meget. 

Dagen sluttede med en (efter min mening) helt vild planetur ind i havnen, vinden var 

her kommet en del over de 8 m/s den var under sejladserne. 

I kan se resultatlisten og yderligere kommentarer til de enkelte sejladser her - og der er 

også flere hundrede billeder at vælge mellem:   http://www.okdia.org/results/e10.php 

Robert Deaves må være god til at multitaske. Han sejler med og har styr på både vind 

og konkurrenters færden på alle banernes ben. Han har skrevet de fine referater. 

Til middag havde Hedlund lavet en herlig kylling i ris og karry – med obligatorisk persilledrys! 

 Det var i hvert fald lige før man blev vist væk fra middagsbordet, hvis man glemte persillen. Malte 

stod for underholdningen ved at lave en luvkæntring med baglæns salto fra en campingstol, der gik i 

stykker. 
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Tirsdag d. 27. juli Dagen startede med sol og let vind og hele feltet blev sendt på banen. Efter en god 

times tid blev vi trukket ind igen. I den forbindelse viste Svendsen mig, at det måske er 

en dårlig idé at stole på stævnbeslaget med 6-7 knobs fart og 6 joller på slæb – selv om 

det er en Oddersborg. 

 Her trådte stævnets senere vinder, Bartosz Rakocy, i karakter. Han havde sin personlige 

træner med – i egen RIB. Han blev trukket frem og tilbage – helt solo. Før alle sejladser 

lå han ude ved trænerens båd og blev briefet om mulighederne i den kommende dyst. 

Efter en times tid på land kom vinden fra en vestlig retning, og vi blev sendt ud igen. I 

løbet af de to sejladser steg vinde fra 3-4 m/s til 7-8 m/s og den var meget springende. 

Der var også nogle krappe, uregelmæssige søer, der var ret svære at styre igennem på 

kryds. 

Lind og Hedlund fik hver en tredjeplads med i land. 

Da vi kom ind, var jeg klar til de sædvanlige tre dages rekreation efter et dansk stævne, så jeg gik 

meget tidligt i seng. Der var jo en dag til både onsdag, torsdag og fredag. 

 
Der var nostalgi over en hollandsk træ-OK - med træmast. Nr. 40 i en af sejladserne! 

 

Onsdag d. 28. juli Meget svære forhold med skiftende fordele på fløjene. Vinden lå mellem 4 og 8 m/s 

omkring vest.  Der blev virkeligt købt og solgt på de forskellige dele af banen. Lind 

klarede en 3. og en 5. plads, men det var Bartosz Rakocy fra Polen, der stabiliserede sin 

føring fra i går. Bo og Mik Mak fik desværre en BFD. 

 Stefan fik en 8. plads i 2. sejlads. 

Trods det sorte flag frembragte Bo en fortræffelig Spaghetti Carbonara på Maltes campingblus. Den 

blev fortæret, akkompagneret af en fremragende, kraftig rødvin, Svendsen havde købt. Hedlund trak 

flaskerne op med fladtang og 6 mm selvskærende. 

OBS! Vigtig oplysning. Malte kan ikke lide øl. For at det ikke skal blive pinligt når man byder på øl, er 

det derfor vigtigt at have noget til ham også. Det kan være rødvin, hvidvin, rosé, champagne, cider, 

cola eller – i nødstilfælde – Ribena. 
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Torsdag d. 29. juli Dagen startede med en 5-6 m/s fra vest, der langsomt øgede. Jeg lavede selv en god 

start midt på linjen – og blev væltet af en læ bagbord båd, der pludselig smækkede 

siden lige op i fronten af min båd. Da jeg kom i gang igen, var den nærmeste båd 

næsten en kvart banelængde væk. Jeg besluttede mig for at indhente den, og gjorde 

det også ved slutningen af 2.opkryds. På den platte lænser øgede vinden med ustabile 

pust på omkring 10 m/s. Den tysker jeg havde indhentet sagde, at han ville sejle ind, og 

det syntes jeg faktisk også at jeg ville. Vindstyrken steg snarere end faldt resten af 

tiden, så det var nok en god beslutning. 

 Malte elsker den slags vejr og han sejlede glad videre. Han knækkede desværre sin 

mastefod, hvorefter han kæntrede og fik skader i dækket af masten, der nu var løs. Han 

blev slæbt ind. 

 Ireren Tim Goodbody – tidligere olympisk Finn-sejler – vandt begge sejladser. Han er 

dygtig og fysisk ret godt kørende, han hænger bl.a. med selv skødearmen så langt til luv 

som han kan når det blæser! Med en anelse held kunne han have givet Rakocy kamp til 

stregen i stævnet.  

Hans serie på 6 – 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2 blev ødelagt af en 23. plads og en BFD. 

 Bo fik en OCS i første og gennemførte ikke sidste sejlads 

 Svendsen havde endelig fået gang i DEN 3 og scorede en 3. og en 2.plads. Lind fik en af 

sine sjældne OCS’er i første og blev 3’er i dagens sidste sejlads – med knækket kick på 

den sidste lænser i over 10 m/s! 

 

 
 

 

 

 

 

Det blæste lidt om torsdagen 

Aftenen gik med at få Maltes båd i form igen til næste dag og festmiddagen på Café Brakeboer. Malte 

havde også. ødelagt dækringen til masten. Det så Terry Curtis og han tilbød straks Malte et nyt 

dæksbeslag. Det var let og ret avanceret, udviklet med et CAD/CAM program og printet ud på en 3-D 

printer i hvid plast. Da Malte spurgte hvad det kostede, sagde Terry: You can’t afford it - but you can 

give me a beer”.  

Båden kom – ved fælles anstrengelser – selvfølgelig ud at sejle næste dag, med det nye beslag 

monteret i en stor krydsfinérplade, boltet fast i dækket. 

Bo førte forkortelsekonkurrencen med både bfd, ocs og dnf, men manglede både raf, dsq og dns. 

Hedlund mente alligevel, at det var ret godt klaret og at der også var en dag i morgen. 

Festmiddagen på Brakeboer var fin og vi fik snakket en del med sejlere fra mange forskellige lande. 
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Fredag d. 30. juli Så var det sidste sejladsdag. Jeg havde nu udviklet en tennisalbue i højre arm og en 

golfalbue i venstre. Det kunne vist kun gå fremad. Dagen startede med sol, varme og let 

vind. Vinden lå vel omkring 4–5 m/s men den skiftede hele tiden i styrke og var ret 

springende. Jeg var åbenbart begyndt at starte bedre, i første række, men min fine start 

blev atter engang ødelagt. En af top 10’erne kom susende på bagbord (jeg startede på 

styrbord), kørte stævnen hen ad siden på mig i en vending og bankede min lyse 

Oddersborgstævnspids af med bagkanten. Måske er det bedre at holde sig lidt tilbage i 

fremtiden ☺. - Det skal lige siges, at synderen lavede en 720’er bagefter. 

Stefan havde en lille diskussion med jurybåden som han absolut ikke var enig med. Det 

endte med at han viftede dem af og sejlede ind. Rene lavede en 3. plads i første sejlads 

og Jørgen tog en 1. og en 4. Det gav ham en samlet 3. plads. 

Det samlede resultat: Bartosz Rakocy blev Europamester, Tim Goodbody blev nr. 2 og Lind nr. 3 (Se foto). 

Danskernes øvrige placeringer: 

Svendsen 9 - (bedste plac. 2), René 11 - (bedste plac. 3), Hedlund 12 - (bedste plac. 3),  

Stefan 24 - (bedste plac.8), Mik Mak 34 - (bedste plac. 21), Bo 35 - (bedste plac. 5),  

Malte 47 - (bedste plac. 27),  undertegnede 56 - (bedste plac. 42). 

 

Alt i alt et fint og velorganiseret stævne med god stemning, masser af vind og gode baner, men med forhold 

på banerne, der stillede store krav til sejlerne. 

Poul   - DEN 1277 

Billederne er taget af Norbert Petrausch 

Et par hollandske facts til at slutte af på (man har vel været skolelærer): 

• Konstruktionen af de hollandske diger er blevet sammenlignet med bygningen af Den Kinesiske Mur. 

• Digerne er de eneste af deres slags i verden. 

• Kuglelejerne i slusere er 10 m i diameter. 

• Dige-projektet udbygges konstant. Den sidste af slagsen er Measlandkering, 325 m langt og 22 meter 

højt. 

• Det anslås, at projektet har kostet mindst 10 mia. kr. 

• Den hollandske regering ser nu på, om man kan tæmme vandet ved at gøre floder bredere eller anlægge 

flydende byer (hvis den ikke bliver væltet hele tide (red)). 
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Resultatlisten 

No Sailno Name Scores R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

1 POL 19 Bartosz Rakocy 36 2 10 4 2 1 3 4 5 5 dnc 

2 IRL 10 Tim Goodbody 39 6 1 23 1 bfd 2 1 1 2 2 

3 DEN 1364 
Jørgen 
Lindhardtsen 44 8 4 14 3 2 5 ocs 3 1 4 

4 NZL 522 Greg Wilcox 48 5 8 9 12 5 1 2 4 8 6 

5 GBR 2118 Terry Curtis 75 3 3 33 27 3 7 6 6 4 16 

6 GER 717 Oliver Gronholz 85 10 25 21 4 4 13 14 8 10 1 

7 POL 14 Pawel Pawlaczyk 85 7 2 7 6 bfd 29 5 20 6 3 

8 GER 693 
Martin von 
Zimmermann 86 11 16 6 8 6 9 12 11 19 7 

9 DEN 3 Jørgen Svendsen 108 15 13 20 18 8 12 3 2 30 17 

10 GER 731 Thomas Glas 113 13 30 1 9 14 6 19 31 11 10 

11 DEN 1361 Rene Joahnnsen 118 20 6 43 24 10 11 7 17 3 20 

12 DEN 1368 Christian Hedlund 120 16 dsq 3 26 11 15 10 12 14 13 

13 NZL 755 Alistair Deaves 126 4 35 17 5 16 10 ocs 21 7 11 

14 POL 1 Tomasz Gaj 138 19 14 48 16 15 16 8 10 18 22 

15 POL 31 Antoni Pawlowski 140 1 7 28 10 bfd 4 9 24 24 33 

16 GER 747 Andreas Pich 143 9 22 2 13 18 23 33 22 25 9 

17 GBR 2138 Robert Deaves 147 14 12 38 19 23 32 20 7 12 8 

18 POL 58 Krzysztof Dabkowski 147 23 11 bfd 20 9 22 11 14 22 15 

19 GER 752 Arne Lindemann 176 30 36 5 23 7 24 28 25 16 18 

20 POL 16 Marek Jarocki 186 dsq 20 30 11 21 25 21 15 15 28 

21 GER 750 Ralf Tietje 193 17 26 36 31 24 30 18 9 33 5 

22 GBR 2136 Jon Fish 194 35 15 39 21 17 28 23 16 13 26 

23 SWE 99 Hans Elkjaer 197 28 24 18 7 28 17 13 26 36 36 

24 DEN 1333 Stefan Myrälf 210 12 18 49 14 12 8 17 18 dnf dnc 

25 GER 621 André Hennings 210 18 27 16 37 13 27 16 29 37 27 

26 POL 5 Darek Kras 232 36 33 27 32 29 21 35 32 9 14 

27 GER 665 Peter Stephan 232 31 21 52 29 30 18 31 13 27 32 

28 GER 771 Ralf Mackmann 240 33 17 13 42 35 42 30 37 21 12 

29 GER 730 Joerg Rademacher 252 32 29 10 30 22 47 29 33 44 23 

30 GER 688 Dirk Dame 256 37 28 11 15 33 46 32 28 42 30 

31 GER 765 Rainer Pospiech 258 29 44 47 35 19 26 26 34 20 25 

32 GER 760 Andreas Deubel 267 27 42 26 34 27 39 22 19 31 dnf 

33 GBR 2085 Gavin Waldron 269 25 19 24 33 20 49 15 36 50 48 

34 NOR 467 Jens Makholm 276 21 34 45 28 bfd 14 38 30 29 37 

35 DEN 1369 Bo Teglers 279 22 5 46 22 bfd 19 ocs dnf 17 24 

36 GER 680 Jan-Dietmar Dellas 284 26 9 57 40 31 40 24 23 34 dnf 

37 BEL 220 Ronny Poelman 284 39 31 56 36 32 33 39 27 26 21 

38 GBR 2125 Neil Goodhead 296 dnf 46 34 17 25 31 36 38 38 31 

39 SWE 2772 Ingemar Janson 297 38 37 31 39 26 34 25 35 32 43 

40 GBR 2130 Deryck Lovegrove 301 41 41 8 43 36 20 ocs 39 35 38 

41 GER 767 Juliane Hofmann 318 47 39 15 38 38 36 37 41 39 35 

42 POL 44 Radoslaw Drozdzik 328 24 23 37 dnf 34 37 44 dnf 28 39 

43 GBR 2119 Martin Bower 329 34 43 32 25 37 38 43 43 46 34 

44 GER 757 Falk Hagemann 344 44 38 51 44 bfd 35 40 40 23 29 

45 GER 735 Dirk Gericke 363 40 40 29 41 44 44 42 42 52 41 

46 GER 643 Jürgen Illers 375 46 54 12 45 43 45 48 45 47 44 

47 DEN 1265 Malte Pedersen 375 45 32 44 48 40 52 27 dnf 40 47 

48 GER 756 Kay Nickelkoppe 394 43 dnf bfd 49 39 41 34 dnc 45 19 

49 POL 40 Robert Swiecki 413 49 45 41 52 42 51 41 49 49 46 

50 POL 424 Marek Bernat 426 48 48 22 56 51 43 50 46 dnf dnc 

51 GER 691 Torsten Albrecht 426 dnf dnc 35 46 41 48 46 dnc 41 45 

52 POL 24 Jakub Dworniczak 441 42 50 55 55 48 57 49 47 55 40 
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53 BEL 214 Paul Verrijdt 443 51 47 25 50 50 53 dnf dnc 43 dnc 

54 GBR 2058 Mary Reddyhoff 444 54 51 19 51 52 dnc 52 dnc 54 49 

55 FRA 723 Chenuil Matthieu 444 55 dnc 42 53 47 54 45 44 53 51 

56 DEN 1277 Poul Christiansen 455 50 52 53 47 46 55 dnf dnc 48 42 

57 GBR 2104 Paul Pike 463 53 53 50 58 49 56 51 48 51 52 

58 NED 638 Robert Bancken 473 52 49 58 54 45 50 47 dns 56 dnc 

59 GBR 2126 Adrian Walker 498 56 55 54 60 55 58 53 dnf 57 50 

60 NED 555 Jan Siebe de Vries 515 58 dnf 40 57 53 59 dnf dnc dnc dnc 

61 GER 357 Ralf Gerbig 524 57 dnf 59 59 54 60 dnf dnc 58 53 

 


