Nieuws
Open dag bij Jachtwerf Van Rijnsoever op 4 april.
Iedereen in de rond en platbodem wereld kent Ted van Rijnsoever. Op zijn scheepswerf in
Deil – vroeger onder de naam Kooyman en de Vries- werden in de loop der jaren bijna
duizend schepen gebouwd. Ted is zelf een actief wedstrijdzeiler en was vele malen
Nederlands Kampioen.
Aan het begin van dit jaar heeft hij zijn werf overgedragen aan Rik Stevens die , evenals
Lydia van Rijnsoever dat voorheen deed, wordt gesteund door zijn partner Petrie Kok.
Hoewel het economisch gezien niet de beste tijd is om een scheepswerf te beginnen zijn
Rik en Petrie heel enthousiast en hebben vele plannen om naast de nieuwbouw en
restauratie van platbodems ook andere daaraan gerelateerde zaken aan te pakken.
Ter kennismaking organiseren Rik en Petra op zaterdag 4 april tussen 10-2 uur een open
dag waar alle platbodemvrienden en vooral de leden van de Klassenorganisatie, van harte
welkom zijn. Ook Ted en Lydia zijn daar aanwezig want zij blijven bij de werf wonen en
zullen Rik en Petrie de komende tijd waarnodig met raad en daad terzijde staan.
Ted is voornemens om het komende seizoen nog meer wedstrijden te zeilen.
Voor meer informatie zie: www.rijnsoever.nl.
Notulen Jaarvergadering
De jaarvergadering van 7 februari is al enige tijd achter ons, en de notulen staan
inmiddels on-line op de website.
Ook wordt de belofte ten aanzien van de jaarcijfers ingelost, ook die zijn on-line te
raadplegen, klik hier.voor de directe links naar beide documenten.
Nederlandse Kampioenschappen
Het bestuur is vergevorderd om alle datails in te vullen voor de groots opgezette
kampioenschappen. Op 4, 5 en 6 september verwachten wij u allen in Monnickendam om dit feest
mee op te luisteren. Noteer het alvast in uw agenda. In april hoort u meer van ons.

Met zeilersgroet,
Bestuur Rond- en Platbodem Klassenorgenisatie

