
LELYSTAD - Sportservice Flevoland vult 
maandelijks een pagina in FlevoPost. In de 
serie artikelen wordt de sport in Flevoland 
van alle kanten belicht. Flevolandse spor-
ters komen aan het woord,  aan sport geli-
eerde thema’s worden behandeld en spor-
tevenementen uitgelicht. De komende 
maanden komen evenementen aan het 
woord die ondanks de coronabeperkin-
gen, mogelijkheden hebben gevonden 
om door te gaan. Wie meer informatie 
wil, kan contact opnemen met Rudi 
Tuijn, telefoon: 0320-251113 of 
via mail: info@sport� evo.nl. 
www.sport� evo.nl 

Ideaal weer tijdens corona editie Lelystad Regatta

Sport in Flevoland
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Een zonovergoten Jacht-
haven Lelystad, windsnel-
heden tussen de 10 en 15 
knopen en een IJsselmeer 
dat zo glad als een biljart-
laken ligt te wachten 
op de deelnemers van 
de Lelystad Regatta. Als 
zaterdagmiddag de zeilen 
gestreken zijn en de boten 
langzaam maar zeker pa-
pegaaien richting de wind 
op het wedstrijdparcours 
wordt al snel duidelijk 
dat deze bijzonder editie 
onvergetelijk wordt!

Net als bij alle watersporteve-
nementen heeft de organisa-
tie van de Lelystad Regatta met 

de handen in het haar gezeten. 
Zou de editie van 2020 niet door 
kunnen gaan? Met het ophe� en 
van de lockdown aan het begin 
van zomer keerde ook de hoop 
terug dat de wedstrijd – in een 
andere vorm – alsnog doorgang 
kon vinden. Een paar versoepe-
lingen verder bleek dat er zelfs 
teamwedstrijden en een sociaal 
programma rondom de Regatta 
mogelijk was. 

Opluchting
Een hele opluchting voor coördi-
nator wedstrijdzaken bij de Lely-
stad Regatta: Gerwin Bruynooge. 
“Uit angst voor besmettingsge-
vaar hebben veel watersporteve-
nementen besloten dit jaar geen 
wedstrijden te organiseren. Wij 
hebben eigenlijk vanaf het eer-
ste moment dat er hoop aan de 
horizon gloorde de handschoen 
opgepakt en gekeken wat er wel 
mogelijk was. We zijn de ge-
meente en Jachthaven Lelystad 
heel dankbaar dat ze ons gehol-
pen hebben in het realiseren van 
de 2020 editie.”

“Eindelijk weer het water op”
De blijdschap was zaterdag al heel 
groot toen de vloot uit kon varen 
en ergens tussen de Oostvaarders-
plassen en de Marker Wadden het 
eerste wedstrijdsignaal gegeven 
kon worden. Maar zondagmiddag 
toen alles boven verwachting was 
verlopen was er naast blijdschap 
ook opluchting. Bruynooge: “We 
hebben op vrijdag en zaterdag 
nog best veel controle gehad van 
diverse handhavingsdiensten, 
maar er zijn geen overtredingen 
geconstateerd. Alles was perfect 
geregeld en de zeilers waren stuk 
voor stuk dolblij dat ze eindelijk 
weer het water op mochten.”

Maximaal aantal deelnemers
Het deelnemersveld zat dan ook 
rammetje vol: een maand voor de 
Regatta moest de inschrijving al 
gesloten worden omdat er sim-
pelweg geen boot meer bij kon. 
“De honger naar zeilwedstrijden 
is heel groot”, vertelt Bruynooge 
na a� oop van de tweedaagse zeil-
wedstrijd in Lelystad. “Wij zijn 
één van de weinige evenemen-

ten die door zijn gegaan. Sinds 
de maatregelen van kracht zijn 
gegaan zijn wij pas de tweede race 
die gehouden is. Pampus Almere 
was de eerste, maar daar hadden 
ze geen sociaal programma. Wij 
hebben dat wel kunnen doen: een 
hapje, een drankje en een stukje 
gezelligheid op gepaste afstand. 
Dat blijkt achteraf heel goed te 
kunnen.”

Blauwdruk
De ervaringen die ze in Almere 
hadden opgedaan gebruikten de 

organisatoren van de Lelystad Re-
gatta om het event toch te kunnen 
aankleden. Bruynooge verwacht 
dat ook andere organisatoren bij 
hem gaan aankloppen: “Dat zou 
heel goed kunnen. Binnenkort is 
de Medemblik Regatta, die zul-
len ongetwijfeld ook bezig zijn 
om manieren te zoeken om het 
geheel zo compleet mogelijk te 
organiseren. De Lelystad Regatta 
is wat dat betreft zo goed verlopen 
dat er zeker elementen zijn die 
door andere Regatta’s als blauw-
druk voor hun wedstrijd gebruikt 
kunnen worden.”

“Wedstrijd om nooit te 
vergeten”
Bruynooge kijkt als zeilliefheb-
ber pur sang zondagavond na 
een laatste blik over het blauw-
heldere water met bijzonder veel 
plezier terug om deze speciale 
editie: “Ik heb genoten, de zeilers 
hebben genoten. We hebben een 
mooie strijd op het water gezien 
en iedereen heeft zich keurig aan 
de richtlijnen gehouden. Dat 
het weer dan ook nog meezit, is 
natuurlijk helemaal geweldig. 
Ondanks alle onzekerheid die we 
hebben gehad in het voortraject 
is de Lelystad Regatta van 2020 
een hele mooie geworden. In alle 
opzichten een wedstrijd om nooit 
meer te vergeten!”

Evenementenorganisaties opgelet!
Steeds meer sportevenementen in Flevoland zijn weer aan het 
opstarten. De eerste hebben al plaatsgevonden, zoals de Lelystad 
Regatta, Duin Triathlon, Mud Masters en 30 van Almere. Alle-
maal natuurlijk de coronamaatregelen in acht nemend. Heeft u 
ook een sportevenement maar weet u niet hoe u dit onder de ge-
geven omstandigheden door kunt laten gaan? Neem dan contact 
op met Sportservice Flevoland. Met onze expertise en ervaring 
kunnen wij organisaties op verschillende gebieden helpen en on-
dersteunen. Ook, of misschien wel juist, in coronatijd. Contact: 
Miranda Pankl, pankl@sport� evo.nl.


