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Beste zeilvrienden,
Nu de meeste schepen in de winterstalling liggen - of in het water overwinteren - is het tijd even
terug te blikken op het afgelopen seizoen en vast wat data voor volgend jaar te noteren.
Wat betreft het wedstrijdzeilen hadden we een goed seizoen met - meestal - voldoende wind en een
enkele maal zelfs teveel waardoor er bijvoorbeeld de eerste dag van de Nederlandse
Kampioenschappen niet werd gezeild en de seizoenafsluiting in Lemmer , de Friese Hoek ,
helemaal niet kon doorgaan.
Maar het was verheugend te constateren dat de terugloop van het aantal platbodems bij wedstrijden
tot staan is gebracht en er bij sommige wedstrijden zelfs meer schepen dan voorgaande jaren aan
de start verschenen.
Helaas was het deelnemersveld van de wedstrijden om de jaarprijs in Zeeland – met name de
Deltaweek en de Mosselrace- wat erg magertjes bezet. Misschien is het toch een idee voor de
schippers van boven de Grote Rivieren om volgend jaar eens naar de Oosterschelde af te zakken
want – en ik spreek uit ervaring – de Deltaweek is toch een prachtig zeilevenement op stromend
water.
Vijftien jaar geleden kwamen daar wel 40 rond en platbodems aan de start en vooral in de VA
klasse waren de wedstrijden heel geliefd. Daar is de klad in gekomen en nu komen er helemaal
geen VA schepen meer naar Zierikzee en is ook het aantal B schepen dusdanig beperkt dat De
Nieuwe Maen ieder jaar – zonder noemenswaardige tegenstand- de Deltaweek kan winnen.
Gelukkig zijn de C zeilers wel dappere volhouders.
Nederlandse Kampioenschappen.
Het absolute hoogtepunt van ons zeilseizoen was natuurlijk het Nederlands Kampioenschap in
Monnickendam. Het bestuur had tevoren een schatting gemaakt van het aantal deelnemers. Dat
varieerde van acht tot twintig. Het werden er tenslotte in de gemeten klasse 29 en nog een tiental
ongemeten schepen. Wij hadden die laatste categorie via het VSRP uitgenodigd in de hoop hier wat
meer belangstelling te wekken voor het wedstrijdzeilen. Aan de reacties te oordelen is dat wel gelukt
alleen moeten deze schippers hun schip wel laten meten willen zij volgend jaar aan het echte
kampioenschap deelnemen.
Op onze, door Frank de Bruin bijgehouden website, stonden tijdens de wedstrijden dagelijks
verslagen en uitslagen en inmiddels zijn ook alle foto s (ook van andere deelnemers ) op de website
te zien: www.rondenplatbodem.nl/NK09/nieuws.htm
Na afloop van het kampioenschap hebben we onder de deelnemers een enquete gehouden. De
respons was zeer goed: 29 antwoorden van de 37 verstuurde vragenformulieren, waarbij je je
natuurlijk altijd afvraagt waarom niet iedereen even de moeite neemt te reageren.
Het resultaat van de enquete en het beantwoorden van enkele persoonlijke opmerkingen zullen we
behandelen tijdens onze komende jaarvergadering,. Nu alvast kunnen we verklappen dat van de 29
zeilers er 26 vast en zeker van plan zijn volgend jaar weer te komen en 24 de gekozen datum en
lokatie uitstekend vonden.
Conclusie: volgend jaar opnieuw Monnickendam en wel op 3, 4 en 5 september. Ook de meeste
andere vragen uit de enquete werden heel positief beoordeeld vooral de kwaliteit van het buffet en
de muziek.

Met ons budget zijn we goed uitgekomen. We waren even bang dat de inrichting van de loods waar
diner en feest werden gegeven –o.a. door allerlei dwingende restricties van de brandweerfinancieel iets uit de hand zou lopen maar we zijn gelukkig binnen ons budget gebleven. Dit alles
mede natuurlijk dankzij onze ruimhartige sponsor: het bouwbedrijf Visser en Hopman. Directeur Jan
Hopman hebben we hem, als bemanninglid van de Heksenketel, kunnen belonen met de
Nederlandse titel…..
Of dit volgend jaar ook het geval zal zijn is afwachten maar Jan zal ons in ieder geval ook de
komende vier jaar nog financieel steunen.
Ledenlijst.
Het aantal leden van onze klassenorganisatie blijft stabiel. Wij hebben helaas een acht leden
moeten royeren wegens wanbetaling maar hebben ook hetzelfde aantal mogen verwelkomen als
nieuw lid , waarbij Ruud Bernard met de Windbruid ook direct hoog scoorde bij verschillende
wedstrijden. De ledenlijst en vele andere wetenswaardigheden, vindt U op onze website:
www.rondenplatbodem.nl
Pechvogelprijs
Zoals jullie weten reiken wij jaarlijks de ludieke Pechvogelprijs uit aan het schip of de schipper die
het afgelopen seizoen de meeste pech had. Suggesties voor deze belangrijke prijs zouden wij graag
tijdig ontvangen.
Jaarvergadering.
Onze jaarvergadering zal -bijna traditioneel- de eerste week van februari worden gehouden in het
clubhuis van de watersportvereniging Gooierhaven in Huizen. Wij hopen natuurlijk dat iedereen
aanwezig is want het is een mooie gelegenheid samen even terug te kijken op het afgelopen
seizoen en plannen te maken voor 2010. Bovendien zullen de jaarprijzen worden bekendgemaakt
en uitgereikt en hebben de beide Nederlandse Kampioenen hun kampioensvaan van het
Watersportverbond nog tegoed. De agenda voor deze vergadering zal tijdig worden rondgestuurd.
Noteer de datum: zaterdag 6 februari 2010.
Wedstrijden 2010.
Enkele andere data van wedstrijden om de jaarprijs in 2010 kunnen we nu alvast verklappen:
Lemmer Ahoy: 13, 14 en15 mei,
Harlingen- Terschelling: 7 en 8 juni
Markervuur: 19 en 20 juni
Deltaweek: 2 t/m 11 juli.
Mosselrace : 14 augustus
Flevorace: 20, 21 en 22 augustus.
Nederlandse Kampioenschapen: 3, 4 en 5 september.
Friese Hoek: 2 en 3 oktober
Weliswaar geen wedstrijd maar wel een evenement dat weinigen van ons willen missen: Sail
Amsterdam van 19-23 augustus.
De reunie van de VSRP is dit jaar op 6,7 en 8 augustus nabij Galamadammen in Friesland.

Dat was het. Ik hoop jullie allemaal te zien op de jaarvergadering en daarna bij veel wedstrijden.

Namens het bestuur van de Rond- en Platbodem Klassenorganisatie,

Richard Kaan
( kaan@xs4all.nl )

