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Nieuwsbrief juni 2012
Beste platbodemvaarder,
De eerste wedstrijden van dit jaar zijn gevaren, Lemmer Ahoy, met in de VB klasse 1
(gemeten) deelnemer de VB 308 Rjuchtut van Syben de Vries en in de C klasse 4
schepen waarvan de ZC 154, Het Roode Klif van Nico Feddes, winnar werd.
Bij de HT deden 13 gemeten B en C schepen mee (een record), daar was Nico Feddes de
snelste C zeiler, en de VB 132, Sterna van Ruud Schaap de snelste B klasser.
Heen was een close finish met 5 schepen binnen 3 minuten van elkaar, op de terugweg
pakte Evert de graaf met de BU17 line honours 12 minuten vóór een groep van 5
schepen die binnen 4 minuten finishten, de Robbe, Tjoemster, Roode Klif, Bijlegger en
de Zeearend. Behalve de Mokkenbak finishte de rest binnen de volgende 11 minuten,
het moet een prachtig schouwspel gewest zijn!
Markervuur was wat minder bezocht, 8 VB en 2 VC schepen, waar Teun Hopman met de
Heksenketel de prijs kreeg, gevolgd door Evert de Graaf met de BU17. Bij de C kllasse
was het weer Nico Feddes die won. Daar is maar één race gevaren, zondag was het weer
te onstuimig en werd er niet gestart.
De Charity Cup vanuit het Goesche Sas voor de Zeeuwse leden telde 4 C klassers, waar
de eer toekwam aan Nico Feddes.
Alle uitslagen en een aantal foto’s vindt je op de site.
Ruud Schaap maakt een tussenstand voor de jaarprijs die je daar ook zult gaan vinden.
Komende wedstrijden 2012
Deltaweek, van Loon, Mosselrace (telt niet mee voor de jaarprijs) en de Flevo Race staan
op de rol voordat het Nederlands Kampioenschap gevaren wordt.
Nederlands Kampioenschap van 31 augustus ‐2 september
Onze sponsor heeft recent te kennen gegeven dat hij, ondanks zijn eerdere
toezeggingen, niet in staat is om ons dit jaar te ondersteunen. Het bestuur betreurt het
dat Jan Hopman in zwaar weer terecht is gekomen en wensen hem daar sterkte mee.
De consequentie voor het NK is dat we het dit jaar sober moeten doen, maar we willen
toch een leuke avond in elkaar timmeren. De OperaNacht gaat definitief niet door bij
gebrek aan sponsors, wij hebben dus gekozen om de gezamenlijke maaltijd op zaterdag
te houden.

Er zijn inmiddels diverse alternatieven uitgewerkt. Zodra we het plan rond hebben hoort
u van ons en je kunt er op rekenen dat het wel weer leuk en gezellig gaat worden.
In dit kader hebben we ook gemeend het inschrijfgeld te verhogen van € 75 naar € 100,
wat in lijn is met vele andere wedstrijd‐inschrijfgelden. De prijs voor de maaltijd blijft
gelijk.
De formele uitnodiging die naar alle meetbriefhouders gaat komt begin volgende week,
waarmee ook de inschrijving opengesteld wordt.
Wij rekenen op een grote opkomst, laat je er dus niet van weerhouden om plannen te
maken om ook (weer) mee te doen.
Contributie
Niet alle leden hebben hun contributie voor dit jaar betaald, ik ga volgende week een
persoonlijke herinnering versturen.
Wij wensen je een fijne vakantie en mooie wedstrijden!
Namens het bestuur,
Frank de Bruin.

