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Beste zeilvrienden,
Met deze nieuwsbrief willen wij jullie verder informeren over een aantal zaken rond de
Nederlandse Kampioenschappen Rond en Platbodem, die op 4, 5 en 6 september in
Monnickendam worden gehouden en antwoord geven op een aantal vragen die ons
daarover werden gesteld.
Inmiddels is de inschrijving geopend, je kunt on-line inschrijven of op papier. Kijk op de
speciale NK website: www.rondenplatbodem.nl/NK09
Gaarne zo snel mogelijk insturen zodat wij enig zicht krijgen op het aantal deelnemers.
Antwoorden op vragen:
Waarom varen de B en C schepen samen één kampioenschap?

In voorgaande jaren waren er aparte kampioenschappen voor de B en de C schepen.
Helaas waren er niet altijd voldoende deelnemers voor een officiële Nederlandse titel.
Het Watersportverbond heeft dit jaar de eis opgeschroefd van minimaal 12 naar 15
deelnemers. Om toch een officieel kampioenschap te kunnen varen waren wij gedwongen
de B en C schepen samen voor de Nederlandse titel te laten strijden, waarbij wij er vanuit
gaan dat er dan voldoende deelnemers zijn.
Naast dit Nederlands Kampioenschap zullen er ook aparte klassenkampioenen voor de B
en C klassen worden gehuldigd.
Waarom Monnickendam.

Uit de enquete, die wij dit najaar hebben gehouden, bleek dat de meerderheid van de
zeilers koos voor een lokatie rond het Markermeer. Na een zorgvuldige selectie van de
diverse havens waren de mogelijkheden in Monnickendam -vooral wat betreft de
medewerking van de havenmeester- het gunstigst zowel organisatorisch als financieel.
Gasten van onze sponsor.

De hoofdsponsor van de wedstrijden is het bouwbedrijf Visser en Hopman uit Bunschoten.
Als tegenprestatie voor hun ruime financiële bijdrage wil de sponsor dagelijks tien gasten
(met zeilervaring) laten meevaren op onze schepen. Wij hebben dit begin februari
voorgelegd aan de ledenvergadering en vrijwel iedereen gaf te kennen gasten te willen
meenemen. Wij hopen nu dat jullie dit in de praktijk -zie inschrijfformulier- willen bevestigen.
Wie een gast meeneemt (over het algemeen goede zeilers) krijgt van de sponsor voor die
dag een lunchpakket voor de gehele bemanning. De sponsor zou het daarnaast op prijs
stellen als de deelnemende schepen aan de kade een vlag van het bouwbedrijf in het want
hangen.
Deelname ongemeten schepen.

Wij doen al jaren pogingen om meer deelnemers bij de wedstrijden te betrekken. Door nu
aparte wedstrijden voor ongemeten schepen te organiseren hopen wij dat veel schippers de

smaak van het wedstrijdzeilen te pakken krijgen en hun schip volgend jaar laten meten
en/of wegen.
In Monnickendam varen de ongemeten schepen een aparte wedstrijdbaan. Alle schepen
krijgen dezelfde rating toegekend. Voor nadere details zie de aankondiging op
www.rondenplatbodem.n/NK09. Wie een bemanningsprobleem heeft kan zich aanmelden
voor een gast van de sponsor, en een lekker lunchpakket…
Feestavond en operanacht.

Na de wedstrijd wordt het ook goed toeven in de stadshaven van Monnickendam.
Op vrijdagavond organiseren wij een scheepsdiner en een muzikale feestavond in een
loods nabij de haven. Wij hopen dat iedereen zich ook daarvoor inschrijft want het wordt
beslist een grandioze avond inclusief vertoning van de zeilfoto s van die dag en de eerste
prijsuitreiking.
Op zaterdag zal er na de wedstrijden op de havenkade met haring, bier en Corenwijn
worden geborreld ( geïnspireerd door de Markervuur en zeker zo gezellig…).
De dagprijzen zullen dan worden uitgereikt.
Om ongeveer half acht start een operavond in de haven waarbij onze schepen het decor
vormen en wij als toeschouwers welkom zijn. Kijk voor het operaprogramma hier
Zondagmiddag zal de Burgemeester van Monnickendam de prijzen aan de Nederlandse
kampioen en de klassenkampioenen uitreiken.
Overnachten en parkeren.

Wie aan boord niet voldoende slaapruimte heeft –of wie gasten wil uitnodigen om de opera
avond bij te wonen- kan slaapplaatsen reserveren aan boord van de zeilklipper Gouwzee
direct naast de stadshaven . Zie onze website.
Parkeren is in Monnickendam wat lastig. Bij de ingang van het stadje is een parkeerplein en
in de zijstraten van het Galgenriet is ook plaats. Het is dan ca 10 minuten lopen naar de
haven. De wedstrijden starten om ca 10 uur op het Markermeer, daarom moeten de
schepen uiterlijk om 8.45 uur uitvaren. Het palaver zal om 8.30 uur op het terras van cafébistro De Koperen Vis worden gehouden.
Controle van de schepen.

Op donderdagmiddag worden de gemeten schepen gecontroleerd op de maten van de
vrijboorden, stempels of buttons in de zeilen, geldigheid meetbrief en de
veiligheidsuitrusting. Een week voor de kampioenschappen zullen wij op onze website een
tijdschema publiceren hoe laat welke schepen worden gecontroleerd. De controle vindt
plaats in omgekeerde volgorde van inschrijving. Wie dus snel inschrijft kan later arriveren
De controle vindt plaats tussen 13 en 18 uur. Wie niet gecontroleerd is kan niet deelnemen
aan de wedstrijden.
Startlicentie.

Omdat het kampioenschap wordt gehouden onder auspiciën van het Watersportverbond
dient de verantwoordelijke schipper in het bezit te zijn van een startlicentie en deze bij
aanmelding ook te tonen.
Het wegen van schepen

.

Bij voldoende belangstelling willen wij drie weken voor de kampioenschappen nog
een meet en weegsessie organiseren, zodat er nog tijdig een geldige meetbrief kan
worden afgegeven voor schepen die dat nodig hebben.
Deze weeg en meetsessie is geplannend op donderdag 13 augustus in Enkhuizen de
dag voorafgaande aan de Flevo race.
Wie hieraan wil deelnemen, moet zich voor 25 juli bij ons aanmelden. De kosten zijn
afhankelijk van het aantal deelnemers waarbij ook de klassenorganisatie voor haar

leden een financiële bijdrage zal doen.

Tenslotte
Gaat onze dank uit naar onze sponsor maar ook naar de watersportvereniging Gooierhaven
die de organisatie van deze wedstrijden op zich heeft genomen. De inschrijfformulieren
moeten ook daarheen worden verzonden.
Gaarne -nogmaals- zo spoedig mogelijk inschrijven zodat we weten hoeveel tientallen
schepen wij mogen verwelkomen.
Het wordt een fantastisch zeilfeest neemt U dat van ons aan!
Hartelijke groet,
namens het bestuur van de Rond en Platbodem Klassenorganisatie

Richard Kaan.

