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Ervaringen van succesvolle solozeiler
als basis voor goede bedrijfsvoering
Ruim een kwart van de deelnemers moest
opgeven, maar Robert Rosen Jacobson
heeft eind 2011 de TRANSAT 2011,
de zwaarste solo-oceaanzeilrace in de
TRANSAT 650 klasse in 30 jaar, als zevende
volbracht. Tot drie uur voor de eindstreep
van deze wedstrijd, Waarin gedurende de
gehele race persoonlijk management bepalend is voor succes of falen, was ongewis (en
spannend) wie tot de eerste zeven zouden
behoren. De ervaringen die Rosen Jacobson
- bedrijfseconoom, voormalig algemeen directeur van twee bedrijven en persoonlijke
coach - tijdens deze en eerdere soloraces
heeft opgedaan, komen overeen met en
zijn zelfs intenser dan die welke de gemiddelde CEO of manager in zijn bedrijf tegenkomt. Vandaar dat zijn lezingen niet alleen
interessant zijn voor zeilraceliefhebbers,
maar ook voor de top van het bedrijfsleven.
Persoonlijke ervaringen processen, zelf- en
projectmanagement, levenslessen en praktische metaforen over ons dagelijks leven, strategie, tactiek en besluitvorming en de essentie
van een betrokken leider. Over al deze thema’s
kan Jacobson boeiend vertellen. De uitdagingen waarvoor hij zich tijdens zijn zeilraces gesteld ziet, zijn prachtige metaforen voor wat
een manager in zijn onderneming kan tegenkomen. Maar ook omgekeerd kan een zeiler
heel wat hebben aan de ervaringen die in het
bedrijfleven zijn en worden opgedaan. Voor
bedrijven geeft Rosen Jacobson interactieve
presentaties en workshops. Uitgangspunten
zijn het centraal stellen van de procesgang om
een geformuleerd doel te realiseren en het
willen groeien en leren van de deelnemers.
“Tijdens TRANSAT 2011 (september tot november 2011) - een 8.000 km lange race met
kleine jachten zonder motor van La Rochelle
(Frankrijk) naar Salvador de Bahia (Brazilië)
met slechts één stop (op Madeira) - waren
de weersystemen a-typisch en ging er aan
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boord van de schepen veel kapot. Twee boten
zijn gezonken. Om problemen zoveel mogelijk
te voorkomen is een goede voorbereiding essentieel. Denk aan gezond leven. Eenmaal aan
boord zijn oplettendheid en vaardigheden die
te maken hebben met veiligheid en navigatie
erg belangrijk”, vertelt Rosen Jacobson, die
de TRANSAT in de 650-serie niet alleen vorig
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jaar, maar ook in 2009 heeft gevaren. Hij is
de beste ‘oudere’ en buitenlandse deelnemer
in het internationale TRANSAT 650-circuit,
waarbinnen de onderlinge concurrentie zeer
hoog is, zeker in vergelijking met alle (solo)
Trans-Oceanraceklassen
(Figaro/Class40/
Class50/Open60/Open70). Tijdens de laatste
drie uur haalde Rosen Jacobsen nog vier concurrenten in. Rosen Jacobson, die ook als vijfde eindigde tijdens de 5.000 kilometer lange
race Frankrijk-Azoren-Frankrijk, is bovendien
de beste Nederlandse solozeiler.
Rosen Jacobson ontving onder meer een
nominatie voor de prestigieuze Conny van
Rietschoten Trophy, won de Shorthanded
Trophy voor de beste Nederlandse shorthanded prestatie en de Magic Machine
Noordzeeclubbokaal. Bovendien haalde hij
de derde plaats tijdens de Mini Pavois-race
Frankrijk-Spanje-Frankrijk (1200 kilometer)
en won hij ook in Nederland vele zeilprijzen. Extreem sporten en extreem leven. Dat
is kort samengevat het levens- en succesverhaal van Robert Rosen Jacobson.

