Bespreking met Watersportverbond 6-9-2018
Aanwezig: Arend van Bergeijk (Manager wedstrijdzeilen), Michiel Wortman (Hoofdmeter),
Hans Voskuil (namens het Watersportverbond), Sebald van Royen (Technische Commissie
(TC)), PieterJan Spijkerman (adviseur TC), Jan Middelburg via inbellen (bestuur
klassenorganisatie), Rombout Jongejans (bestuur klassenorganisatie).
Met name de aanwezigheid van Arend van Bergeijk (pas 3 maanden bij het
watersportverbond) was nuttig. Hij heeft een open en duidelijke kijk op de zaken. We
hebben hem onze vraagstelling goed duidelijk kunnen maken en hij kwam met simpele
voorstellen om zaken op te gaan lossen.
Punten die besproken zijn:
1
Gestart is met discussie over het beschikbaar stellen van de gegevens. Het
Watersportverbond heeft convenanten hierover afgesproken met de ontwerpers
van de TVF. Stukken worden intern het Watersportverbond opgezocht. Arend van
Bergeijk snapt ons probleem. De afspraak is gemaakt om met het
Watersportverbond en 1 van ons bij de ontwerpers langs te gaan en te bespreken
hoe we de gegevens beschikbaar kunnen stellen aan de eigenaren. Als eerste
gaan we met Martijn van Schaik praten en daarna met Niels Moerke. Ons brede
verzoek om de gegevens gewoon publiek te maken, is duidelijk gemaakt. Het
watersportverbond neemt het initiatief voor een het maken van een afspraak.
2
Gesproken over de onduidelijkheid bij de Schokkers. Hier spitst het probleem zich
toe op; onjuistheden in de klassenvoorschriften en de gegevens van de schepen.
Arend van Bergeijk geeft aan dat het niet nodig moet zijn en ook niet wenselijk is
dat er een separaat rekenprogramma gemaakt moet worden om de problemen
opgelost te krijgen. De juiste klassenvoorschriften worden morgen op de site van
het Watersportverbond gezet (7-9-2018). Voor gegevens van de schepen zie punt
1.
3
Het verbond wil een tweede verbondsmeter aanstellen.
4
Hans Voskuil gaat het meetprotocol verder verbeteren. Hij zal eind oktober een
eerste versie aan ons toesturen voor commentaar en input. Hier wordt de
Technische Commissie bij betrokken en die zal daarover adviseren.
5
Wij hebben voorgesteld om de komende jaren een aantal schepen te laten hermeten. Dat vindt het Watersportverbond geen probleem.
6
Het Watersportverbond heeft nog aangegeven dat zij de positie van de
Meetbriefcommissaris wil verduidelijken. Hans is dat nu voor de VB/VC (Pieter
Pluimers voor de VA) De meetbriefcommissaris zorgt voor de controle van de
gemeten waardes ten opzichte van de klassenvoorschriften en het stamboek. Het
Watersportverbond zal hier een functiebeschrijving voor maken, met daarbij wat
de meetbriefcommissaris wel en niet mag doen met de aan hem ter beschikking
gestelde gegevens.
7
Als laatste heeft het Watersportverbond de positie van de houten rond en
platbodems (tjotters etc) binnen de klassenorganisatie ter tafel gebracht.
Besloten is dat het Waterspotverbond een mail aan deze meetbriefhouders gaat
sturen om te vragen hoe zij hun positie en aanwezigheid willen borgen. Het zijn
ongeveer 40 meetbriefhouders. Dit wordt verder met het bestuur afgestemd.

