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Aan alle meetbriefhouders
Beste Zeilvrienden,

Hieronder vindt u twee onderwerpen die we onder u aandacht willen brengen:

1. Uitnodiging om deel te nemen aan het Nationale Kampioenschap
Het bestuur van WSV Gooierhaven, het bestuur van de Rond- en Platbodem Klassenorganisatie
en het Watersportverbond nodigen u van harte uit, zich in te schrijven voor dit kampioenschap.

De wedstrijden worden georganiseerd op 6, 7 en 8 september 2013 vanuit de pittoreske
binnenhaven te Monnickendam.
Gevaren wordt er op het Markermeer ten oosten van de monding van de Gouwzee.
Het wordt ook dit jaar weer een spannend en gezellig kampioenschap, dus aarzel niet om in
te schrijven.
De officiële aankondiging en het inschrijfformulier vindt u ook op onze NK 13 website.
Ook dit jaar hebben weer de gelegenheid voor ongemeten schepen, of schepen met een
niet (meer) geldige meetbrief om onderlinge wedstrijden te varen tijdens de
kampioenschappen.
Leuk om de sfeer mee te maken en wedstrijdervaring op te doen! Alle details staan op de
site.

2. Voorstellen tot wijziging Klassenvoorschriften

Vanuit de klassenorganisatie liggen er voorstellen op tafel om de Klassenvoorschriften aan
te passen. Om discussies tijdens de Technische Vergadering (uitgeschreven door het
Watarsportverbond) te beperken nodigen we u uit om nu al uw mogelijke opmerkingen,
commentaar of voorstellen te doen. Het e-mailadres hiervoor is kv@rondenplatbodem.nl
Zodra u uw eerste mail stuurt kunt u deelnemen in de discussie.
De huidige voorstellen
De voorstellen hebben betrekking op de zeilvoering, en beogen om de historische
uitstraling en vorm van de klassieke schepen te behouden.
De voorstellen zijn hier te downloaden (PDF file)
Voortgang
We hopen de discussie voor eind september te kunnen afronden, u krijgt daar weer bericht
van waarin de uiteindelijke voorstellen worden gepresenteerd.
Wij wensen u een fijne vakantie en mooie wedstrijden!
Namens het bestuur,
Frank de Bruin.

