Aan geadresseerde
(Certificaathouder Rond en Platbodem Jacht)

Nieuwegein, 24 oktober 2013

Kenmerk
: U202010-239/13
Contactpersoon: Michiel Woort
Aan
: Certificaathouders Rond en Platbodem Jachten
Betreft
: Uitnodiging en agenda Technische Vergadering van Eigenaren (TVE)

Uitnodiging Technische Vergadering van Eigenaren
Datum
Locatie

: zaterdag 9 november 2013
: clubhuis van Watersportvereniging “de Gooierhaven”
Ambachtsweg 65, 1271 AL HUIZEN
Aanvang : 13:30 uur
Hierbij nodigt het Watersportverbond alle houders van een geldig certificaat van een Rond en Platbodem
Jacht uit voor een Technische Vergadering van Eigenaren conform artikel 4 van het Reglement voor
Klassenorganisaties.
Een toelichting op de onderstaande wijzigingsvoorstellen kunt u ook vinden op de website van de
klassenorganisatie www.rondenplatbodem.nl.

Agenda:

1)
2)
3)
4)

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Aanstellen stemcommissie
Aanpassing artikelen. (Deze worden per artikel in stemming gebracht.)

4.1 Voorschrift A.10.1.a
Toevoegen:
(a) Een boot dient voor aanvraag van een meetbrief-certificaat als platbodem te worden
gekwalificeerd door het bestuur van het SSRP op basis van de Criteria. Als een boot aan deze
Criteria voldoet wordt een stamboekcertificaat van inschrijving verkregen alsmede een
bijbehorend plaquette met het nummer van inschrijving. Deze plaquette dient in het schip te
worden bevestigd. Een afschrift van het stamboekcertificaat van inschrijving dient aan het KNWV
te worden verstrekt. Voor Criteria en procedure voor het verkrijgen van een stamboekcertificaat
van inschrijving wordt verwezen naar het SSRP (www.ssrp.nl). NB. De in de inleiding genoemde
donatie t.b.v. de SSRP is niet verplicht voor het verkrijgen van een certificaat.
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4.2 Voorschrift A.11.1.b
Toevoegen:
Het verloop van een periode van vijf jaar na de laatste op de meetbrief vermelde meting en weging
volgens tabel A.1.10.b
Toelichting:
Met deze toevoeging is het duidelijker welke schepen moeten worden hermeten na 5 jaar.

4.3 Voorschrift A.11.1 (i)
Toevoegen:
Er wordt een beperkt certificaat meetbrief uitgegeven indien het schip niet voldoet aan de punten
A.11.1.b, c, d, e en/of f. Dit beperkte certificaat meetbrief geeft de wedstrijdcommissie de mogelijkheid om
het schip tot wedstrijden toe te laten.
Toelichting:
Het Watersportverbond heeft n.a.v. een klacht over de tekst “niet geldig voor wedstrijdzeilen” op de
meetbrief van een platbodemzeiler besloten dat er een beperkte meetbrief wordt uitgegeven indien het
schip niet voldoet aan de klassenvoorschriften en/of criteria SSRP.
Ook de tekst op het certificaat meetbrief zal worden aangepast:
Ondergetekende verklaart dat het schip en uitrusting niet voldoet …..…..............
Het Watersportverbond verklaart hierbij dat het schip niet gerechtigd is …..….. De wedstrijdcommissie
kan besluiten dit schip toe te laten tot de wedstrijden.

4.4 Voorschrift G.5.2 GROOTZEIL
(Aanpassingen zijn dikgedrukt)
4.4A
a. Het voorlijk van het grootzeil GVL dient minimaal gelijk te zijn aan de wortel uit het verschil van
de kwadraten van de diagonaal klauw schoot en het onderlijk vermenigvuldigd met een factor
2
2
1.01 GVL min1 = 1.01 x √ (GDK - GOL )
4.4B
Toevoegen:
b. GVL min2 = (0,735 + 0,005(LST-X)) x IZ
Voor de scheepstype Lemsteraak, Schokker en Zeeschouw geldt de factor 0,735, voor de
Hoogaars is de factor 0,6550.
X : Voor de C klasse = 6, voor de B klasse = 8,5, voor de A klasse = 11
X gebruikt in GVL min2

factor

C

6,00

Hoogaars

0,6550

B

8,50

Lemsteraak

0,7350

A

11,00

Schokker

0,7350

Zeeschouw

0,7350
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4.4C
Toevoegen:
c) Onderlijk grootzeil: Minimum.
GOL min = (LOA-J)*factor
factor gebruikt in GOL min
%LOA-J Hoogaars

0,91

%LOA-J Lemsteraak

0,85

%LOA-J Schokker

0,76

%LOA-J Zeeschouw

0,85

4.4D
Toevoegen:
g) In tegenstelling tot de criteria SSRP art 6.1.2 wordt de GBL en GPB niet op de gaffel gemeten
maar over de lijken van het zeil conform de ISAF-reglementen.
4.4E
Toevoegen:
G.5.2.1 UITZONDERING
Afwijkingen van de onder G.5.2.a, b en c omschreven voorschriften zijn toegestaan doch zal aanleiding
zijn tot correctie van de TVF.
Toelichting:
In de criteria wordt de GBL en GPB op de gaffel gemeten, alle andere zeilen worden op de lijken
gemeten conform de ISAF reglementen. Ook in de bijlage III van deze KV wordt er van uitgegaan van de
meting van de lijken. Er kan enkele centimeters verschil in zitten.
Voor de GVL min2 is de formule uit de klassenvoorschriften V/VA overgenomen. Deze is door het
Watersportverbond en SSRP goedgekeurd. De formule is ook aangepast voor de Hoogaarzen.
Er is door de GVL commissie gekeken naar de scheepszijaanzichten van rond 1950.
Voor een Lemsteraak geldt al een maximum gieklengte volgens de criteria SSRP. De lengte giek bij een
Schokker valt normaal gesproken binnen de boeisels. Die van een Hoogaars loopt door tot achter het
roer. De percentage GOL min zijn hierop afgesteld.
Opmerking:
Daar waar noodzakelijk wordt in de definitieve tekst van voorschrift G.5.2 Grootzeil de nummering van de
voorschriften aangepast.

4.5 Voorschrift C.3.1 VERPLICHT
Toevoegen:
(a) De boot moet zijn uitgerust met een persoonlijk drijfmiddel voor elk bemanningslid, minimaal 4
stuks voorzien van fluitje (scheidsrechtertype, niet van metaal) aan het persoonlijk drijfmiddel is
bevestigd. De keuring van het persoonlijk drijfmiddel mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
Toelichting:
Tijdens het laatste NOK bleek dat veel reddingsvesten niet waren gekeurd. Ook het aantal aan boord was
niet meer dan een. Omdat het om veiligheid gaat wordt dit artikel aangescherpt naar een norm die bij de
beroepsvaart ook geldt.

4.6 Voorschrift C.5.1.2 ALGEMEEN
Toevoegen:
1) Brandblussers. Minimaal twee handblussers van een CE- goedgekeurd type met een minimale
inhoud van 2 kg type ABC. De keuring van de brandblussers mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
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Toelichting:
Tijdens het laatste NOK werden brandblussers getoond die roestig waren en in sommige gevallen in 12
jaar niet waren gekeurd. De norm voor het keuren van brandblusmiddelen wordt hierbij vastgelegd.

4. 7 Voorschrift E.3.1.e
Verwijderen:
De halfwinder mag aan loefzijde gevoerd worden met een halfwinderboom. De maximale lengte van de
boom is 1,5 x de basis J van de voordriehoek
Toelichting: Staat er dubbel in.

4.8 Voorschrift G.3.1 b
Verwijderen:
De rakband moet voorzien zijn van tenminste 12 kralen.
Toelichting: Is geregeld in criteria

4.9 Voorschrift I.7
Toevoegen (bij correctie schroeffactor):
= 0,02 voor een schroef waarvan de bladen samenklapbaar zijn en is voorzien van gewelfde bladen.
Toelichting:
Er is een schroef bedacht welke net geen klapschroef is en daarom een iets andere correctie nodig heeft. Dit
is analoog aan de aanpassing bij onze zusterorganisatie.

5) Rondvraag
6) Sluiting
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