
       

 

Verslag Maydays 2017 door Bart en Eva 

 

Je zou denken dat wanneer je beslist om de laatste 2 reeksen niet te varen je gegarandeerd lager dan 
plaats 5 zal eindigen. Nee dus.  President André  himself is naar voor gegaan om te melden dat de 5de 
MOET schrijven. En die 5de ben ikke.  Daaruit kan ik alleen maar concluderen dat ik en de vrouw van 
mijn leven/de beste fokkemaat van de wereld/de mama van de 2 mooiste meisjes van het universum 
vol mee deden voor de overwinning toen we besliste om ons terug te trekken en de andere een kans 
te geven.  

Ik hoor jullie tot in ons boerengat genaamd Houtem denken: Maar allé Bart, wat een 
dikkenekkepraat. Zo kennen wij je helemaal niet. Wel beste vrienden, de mantel der bescheidenheid 
is zwaar te dragen en af en toe moet die eens af geworpen worden.  Maar geen paniek, straks hangt 
hij terug over mijn schouders. Nadat ik hebt gestoeft over de toptijden tijdens de Marathon van 
Madrid die Manu (3 uur 29) en ik (3 uur 30) een weekend geleden gelopen hebben. En over mijn 
mooie nieuwe Camper shoes die ik 2 weken geleden gekocht heb.  

Het verslag dat ik MOET schrijven gaat over de MayDay wedstrijd van de mannen van SailOn. De 
windvoorspelling voor zaterdag was te weinig en voor zondag te veel. Jammer genoeg had mijnheer 
Windfinder gelijk. Ook over de windrichting, namelijk van overal. Maar om 3 uur konden we eraan 
beginnen. Manu besliste om de eerste reeks links te laten liggen en zich te focussen op andere 
reeksen. Wat hij dan ook voortreffelijk deed met 2 eentjes en een 2. De wedstrijdleider had het niet 
onder de markt met deze weersomstandigheden maar kweet zich voortreffelijk van zijn taak. Het 
vaderschap brengt duidelijk het beste naar boven bij onze Wim. Uiteindelijk weet hij er zaterdag 4 
reeksen uit te persen en meer zat er zeker niet in. Na dag 1 staan wij op 1 strak gevolgd door 
ongeveer heel het pak.  

Bij het vallen van de vooravond kregen we bezoek van onze goede vrienden Ann en Wim, waardoor 
de gezelligheid en de consumptie van de rosé enorm steeg. Toch op tijd hulp zoeken Anneke. De 
organisatie had gezorgd voor verse pizza’s die bovendien nog lekker waren ook. En als afsluiter een 
grote chocomouse die zwaar op mijn maag lag. Maar buiten mij heb daar niemand over horen zagen 
dus het zal aan mij liggen. Een meer dan geslaagde avond. 

Ook zondag had de genaamde Walter Indfinder weer gelijk. Veel wind met vooral harde windstoten. 
In het dagelijkse leven ben ik zeker te vinden voor het betere hardestotenwerk, maar van het 
moment dat ik mijn zeilkostuum aandoe, moet ik er niks van hebben. Maar de rest trok er zich niks 
van aan en leek er nog plezier in te hebben ook. Belachelijk gewoon. Op een bepaald moment waren 



er nog 4 teams in de running voor de overwinning. Tot wij besloten ons terug te trekken, al was de 
kans dat we gingen winnen wel heel klein. De mantel is duidelijk terug aan. Katia vond 3 kanshebbers 
nog te veel en besloot daarom Spikes boot in frenne vanéén te trekken.  Toen waren ze nog met 
twee, namelijk Yannick/Margot en het jeugdig koppel Herman/Caroline. Bij het ingaan van de 
voorlaatste reeks leek alles in de sjacoche voor het junior team maar toen besloot Herman om de 
kwaliteit van het fonkelnieuw droogpak van Caroline te testen. Het moet gezegd, ze waren er 
dolenthousiast over. Over de gevolgen voor de wedstrijd iets minder. Yannick had namelijk een 
paaltje gevaren. De laatste reeks was bij ons multicultureel koppel het vet van de soep. Yannick 
daarentegen moest enkel een beresterke Erwin en zijn sympathieke deerne laten voorgaan. 

Hierdoor hadden beide na 11 reeksen evenveel punten. Yannick had echter betere ereplaatsen 
waardoor hij de verdiende winnaar was van een fantastische wedstrijd. 

Iedereen die zich ingezet heeft om van dit evenement een combinatie van gezelligheid en competitie 
te maken, ziet zich nu al verzekerd van een plaatje in de hemel. En zo als altijd, de afwezige hadden 
ongelijk. 

Laat mij toe nog reclame te maken voor de Sprot Cup op 14 mei. En voor diegenen die nog geen 
plannen hebben voor het pinksterweekend is de driedaagse bij Lac Du Der zeker een aanrader. 
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