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Zeilen voor zaken, 
ontspanning en 
mensenrechten
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MILES4JUSTICE

J“Je ziet mensen van grote bedrijven met 
elkaar sparren aan boord en na afloop 
tijdens het eten. De leden en de relaties 
van de Business Sailing Club wisselen 
tijdens het varen gegevens uit en daar 
kunnen hele mooie dingen uitkomen. 
Er zijn ook zakenmensen die voor de 
gezelligheid meegaan en collega’s op 
een andere manier willen leren kennen. 
Het is steeds een mix van mensen die wel 
en niet kunnen zeilen, maar altijd onder 
auspiciën van een professional. Iedereen 
gaat altijd met zo’n goed gevoel weg, 
of er zaken zijn gedaan of niet”, zegt 
Carry Knoops enthousiast, nadat ze is 
aangeschoven in het kantoor van Messink 
Yachting aan de haven van Enkhuizen, 
vlakbij de befaamde dromedaris.

“Het idee voor de club is ruim drie jaar 
geleden ontstaan in de skybox in een 
voetbalstadion. De zakenmensen die 
daar zaten waren eigenlijk geen echte 
voetbalfans, maar genoten ervan samen 
te kijken en te genieten van exquise 

hapjes. We bedachten dat het nog leuker 
zou zijn als dat tijdens en na het zeilen zou 
kunnen gebeuren. Dat is nog exclusiever, 
je zit met elkaar op het water en kunt 
niet gestoord worden. Bovendien konden 
we zulke bijeenkomsten koppelen aan 
bestaande wedstrijden”, vertelt Anita 
van Oeveren. Onder voorzitterschap van 
Hein Brand (ING Real Estate Finance), 
een der initiatiefnemers, nodigen de 
twaalf aangesloten ondernemingen - die 
evenzovele branches vertegenwoordigen 
- nu elkaar en relaties uit voor deelname 
aan de evenementen die PR Sailing 
jaarlijks voor hen organiseert. 

“We hebben net een race vanuit Enkhuizen 
achter de rug, waarbij elk bedrijf een team 
van zes personen samenstelt. Per avond 
strijden twee bedrijven tegen elkaar om 
de Business Sailing Cup. De winnaar 
gaat door. Bij alle evenementen is het de 
bedoeling dat we het zeilen combineren 
met lekker eten en goede wijnen. 
Het liefst niet in een restaurant, maar 

bijvoorbeeld heel informeel in een mooi 
gehuurd huis. Onze eigen topkok,  Albert 
Kooij, maakt dan heerlijke gerechtjes 
klaar. Dat past prima bij de insteek van de 
club om mensen uit het bedrijfsleven in 
aanraking te laten komen met het zeilen, 
zodat zij de zeilwereld vervolgens weer 
op een hoger niveau kunnen trekken”, 
aldus Anita. “Het leuke is dat ze ook 
zien dat een zeilboot eigenlijk een klein 
bedrijf is. Het wordt meteen duidelijk 
wie alles regelt, dingen uitvoert of juist 
een afwachtende houding aanneemt.” 
Geert-Jan Knoops: “Carry en ik zijn pas 
een paar jaar serieus met zeilen bezig. 
We hebben gemerkt dat de Business 
Sailing Club voor heel veel ondernemers 
een enorme springplank is  om te kunnen 
deelnemen aan zeilevenementen, 
die normaal onbereikbaar zijn. Neem 
bijvoorbeeld de Swan Cup in september 
in Porto Cervo (Sardinië), een wedstrijd 
voor topteams. Als wij ons daar als 
individuen voor zouden willen inschrijven 
is dat niet haalbaar.” Carry: “Zonder 
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steun van de professionals aan boord 
zou het natuurlijk al helemaal niet gaan. 
PR Sailing regelt dit allemaal voor de 
Business Sailing Club, maar dat is niet het 
enige dat Anita doet.” 

Als manager van PR Sailing houdt Anita van 
Oeveren, zelf een fanatiek regattazeilster, 
zich bezig met het organiseren van 
zeilevenementen, het promoten van de 
zeilsport en racemanagement: “Gideon 
Messink, die drie keer heeft meegedaan 
aan de Whitbread Round the World 
Race is twaalf jaar geleden begonnen 
met zijn eigen bedrijf Messink Yachting. 
Hij verkoopt merken als Dufour en 
Grand Soleil en is gespecialiseerd in het 
onderhoud van jachten. Als agent van 
Nautor’s Swan in IJmuiden is hij sinds 
2005 het luxueuzere segment van de 
jachtenindustrie binnengestapt. Speciaal 
voor het organiseren van zeilgerelateerde 
evenementen is hij samen met mij het 
bedrijf PR Sailing begonnen.”

“Er zijn de afgelopen jaren nauwelijks 
fluctuaties geweest in het ledenbestand. 
Aan het einde van een seizoen bekijken 
we of er een bedrijf bij kan komen. In 
principe kunnen we uitbreiden naar 
zeventien leden. Een ballotagecommissie 
ziet er op toe dat er geen nieuw 
bedrijf toetreedt uit een branche die al 
vertegenwoordigd is. Als er al een bank 
lid is, laten we geen andere bank toe, 
tenzij de leden daar geen bezwaar tegen 
hebben. Bovendien moet een bedrijf een 

bepaalde body hebben, want we moeten 
een bepaald niveau en onze exclusiviteit 
bewaken. We hebben nu een leuke mix 
van multinationals en ondernemers en dat 
willen we graag zo houden”, lacht Anita. 
PR Sailing kan op het gebied van zeilen 
en zakendoen ook heel veel betekenen 
voor andere bedrijven, maar “een aantal 
zaken is exclusief voor clubleden.” 

Miles4Justice
Miles4Justice is een innovatief zeilproject, 
dat aandacht vraagt voor de noodzaak 
van wereldwijde bescherming van 
mensenrechten en fondsen werft om 
revolutionaire oplossingen te vinden. 
Het zeilteam van Miles4Justice bestaat 
uit bijzondere mensen, die een passie 
hebben voor de oceaan en de zeilsport 
en samen een idealistisch doel willen 
bereiken. De stichting introduceert nu 
een jaarlijkse zeilrace, waarin militairen 
uit verschillende landen - die in Irak en 
Afghanistan gehandicapt zijn geraakt 
- onder leiding van professionele 
zeilers en bemanningsleden van het 
zeilteam van Miles4Justice strijden om 
de speciaal ontworpen Avenir Sailing 
Cup 2010. De eerste editie van de 
wedstrijd is de tweede week van oktober 
in Nederland. Daarnaast heeft een 
Rotterdamse ondernemer Miles4Justice 

dit jaar gevraagd een kinderzeilproject te 
organiseren in de haven van Rotterdam. 
Miles4Justice vaart verder onder meer 
mee met de J.P.Morgan Round the 
Isle Race, rond het eiland Wight in 
Engeland, en hoopt de Colin Archer 
Race (Schotland-Noorwegen) en de 
Fastnet Race te kunnen varen. “PR Sailing 
verzorgt de sponsoring. Een sponsor 
betaalt bijvoorbeeld de wedstrijdgelden. 
Donaties gaan rechtstreeks naar de 
stichting Miles4Justice. We zijn ANBI-
gecertificeerd, waardoor gevers weten 
dat hun geld voor minimaal 90 procent 
naar goede doelen gaat en bovendien 
aftrekbaar is voor de belasting”, vertelt 
Carry Knoops. “Ik zie ook een relatie 
met de Speakers Academy®. Wanneer 
mensen een zeilevenement laten 
organiseren door PR Sailing, kunnen ze 
dat combineren met een voordracht. 
Anita en Gideon stellen de prijs samen 
en kunnen daarin een bijdrage voor 
Miles4Justice opnemen. Dat geeft de 

klant een goed gevoel en wij kunnen 
daarmee mooie projecten financieren.” 
Geert-Jan Knoops gaat er even voor zitten 
en zegt dan nadenkend: “Het is het derde 
jaar dat wij als kantoor Knoops & Partners 
meedoen en we zijn, door de aard van 
ons bedrijf, natuurlijk best een vreemde 
onderneming in de bijt. Sinds ik ben gaan 
zeilen verdiep ik me meer in nautisch 
recht. Ik schrijf nu zelfs een column in het 
tijdschrift Nautique. De aanleiding daartoe 
was het feit dat ik zeer geïntrigeerd was 
door een gerechtelijke procedure in New 
York rondom de befaamde America’s 
Cup. Die liep uit op een drie jaar durende 
juridische prestigestrijd tussen topteams 
van twee miljardairs uit respectievelijk 
Zwitserland en de Verenigde Staten. 
De advocatenteams waren in omvang 
groter dan de zeilteams. Tijdens zeven 
rechtszaken bevochten ze hoe de 
America’s Cup, de formule 1 van de 
zeilsport, er uit zou moeten zien. In mijn 
columns probeer ik nu het zeilen en de 
juridische aspecten daar omheen bij 
elkaar te brengen. Wie is er bijvoorbeeld 
aansprakelijk wanneer je schip - zoals we 
zelf twee jaar geleden meemaakten bij het 
eiland Montserrat in de Caribbean - door 
een lava aswolk vaart en de apparatuur 
kapot gaat? Dat is heel interessant, omdat 
ik daardoor lezingen voor de Business 

Sailing Club kan houden die gaan over 
het snijvlak tussen het juridische en het 
nautische. En de club brengt ons weer 
heel veel in de zin van vergroting van 
zeilkennis en -plezier.” Dan met lachende 
ogen: “We hebben nu voor de tweede 
keer meegedaan aan de Race rond het 
eiland Wight en zijn dit jaar achttiende 
van de 45 deelnemende boten geworden 
in de hoogste klasse.”  

www.prsailing.nl
www.messink.nl
www.miles4justice.com
www.nautorswan.nl

geertjanknoops@speakersacademy.eu

‘Miles4Justice is een innovatief zeilproject, 

dat aandacht vraagt voor de noodzaak van 

wereldwijde bescherming van mensenrechten’

Gideon Messink & Anita van Oeveren

    ACADEMY® MAGAZINE / 201094


