Team Mischa Heemskerk & Bastiaan Tentij zijn weer op toeren!!
Op dit moment zitten we in Florida en ik ben nog 1 uur weg van de start voor de Tybee500. Ik
vaar hier samen met Eduard Zanen en Bastiaan is onze support aan de kant voor deze lange
afstand race van 6 etappes. We varen hier met een spot tracker waarmee we live te volgen zijn
tijdens de race.
De race start iedere dag om 10uur lokale tijd (16.00uur Europa), en hier zijn we te volgen

Na een winter niet zeilen ging het seizoen weer vol van start in April begon de voorjaar
bokaal in Muiderzand. Onze voorbereiding hadden we later en minder intensief gepland dit
jaar. In Maart een training in Frankrijk met twee snelle Fransmannen in het gebied waar de
WK Formule 18 zal plaatsvinden.
Hadden 4 Fransen teams in Nederland voor de eerste Formule 18 krachtmeting van het jaar.
Onze training partners wisten het evenement met overmacht te winnen. Na het weekend een
training met ons in Nederlandse kou in Muiderzand waar wij weer op scherp werden gezet.
Winnen van de Voorjaarsbokaal in Muiderzand!

De volgende morgen na de voorjaarsbokaal zaten we in onze Renault op weg naar Carnac
Bretagne Frankrijk voor het eerste echte grote evenement.
Zondag nacht zat ik nog in de Zeilmakerij om nog een paar aanpassingen te doen aan ons
grootzeil, 2uur klaar en naar bed. De wekker stond om 6uur om te gaan rijden na het ophalen
van de groep mocht ik plaats nemen op de achterbank en heb ik 9uur geslapen en films
gekeken. Aangekomen in France 3 dagen trainen met onze fransmannen om op snelheid te
komen. De aanpassingen werkten fantastisch tot frustratie van Olivier en Arnaud want we
waren nu sneller dan daarvoor.
We hadden onze fietsen mee naar Frankrijk en bij mooi weer is dit het mooiste plekje op
aarde. De variatie in omgeving met een zee als achtergrond samen met idyllische huisjes.
Vrijdag 4 wedstrijden racen met 110 boten tegelijk starten maakte dat elke race 4 keer gestart
moest worden. Totaal 16 starts waarvan we 1 keer een te vroeg over de lijn maakte en we die
race niet mee mochten varen. Aan het einde van de dag stonden we 1e overall. Zaterdag was
een lange afstand race door de baai van Morbihan om het eiland Houat heen. Met een matige
wind misten we met een heel aantal toppers de eerste echte wind en ronde we boei 1 in 30e

positie. Niks zo leuk als een inhaal race wat ons tot onze tevredenheid naar een 5e plek
bracht.
Zondag finale dag van de baan races op het programma weer 4 races. We begonnen de dag
met 2 punten voorsprong op nummer twee Darren Bundock en Will Howden. De eerste race
won hij en werden wij derde we stonden gelijk. Na race twee situatie hersteld wij eerste en hij
derde in de race we stonden weer voor. Race 3 won hij en wij werden vierde nu stonden we 1
punt achter met nog 1 race te gaan. Ook onze ervaren tegenstanders hadden gerekend en
omdat wij al een slecht resultaat op de eerste dag hadden staan moesten hun zorgen dat wij
geen goede race zouden varen. Dus voor de start begon het spel al waar hun zich zo
positioneerden om ons te hinderen en over de lijn te duwen. Bastiaan en ik zijn nogal handig
met onze boot en hadden binnen de kortste keren de rollen omgedraaid en hun klem gelegt.
Na de start hadden we super snelheid en met overmacht wisten we de laatste race te winnen.
Net door de finish sprongen Bas en ik een gat in de lucht van emotie, we hadden het geflikt de
pot gewonnen.

Winnaars Carnac 2010 tot onze grote blijdschap.

