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Nieuwsbrief juni 2014
Beste zeilliefhebber,

Wedstrijden
Het wedstrijd seizoen is van start gegaan. HT race is inmiddels verzeild: een goede
opkomst en een prachtige wedstrijd op stromend water. In een veld van 14 schepen
werd de VB 314 Schollevaar, het nieuwe schip van Sebald van Royen, winnaar; de
VB 199 Tjoenster van Jan Middelburg eindigde als 2e en de ZB3 Silveren Maen Nico
Feddes nieuwe aanwinst werd 3e. De foto’s staan reeds op de site.
Ook de Lemmer Ahoy en de Charity Cup waar de VC 130 Droncke Oort van Dirk
Duivendijk eerste werd met de HC 382 Swarte Paerel van Danker Rijk als tweede,
werden gevaren en de Markervuur vindt dit weekend plaats.
Inschrijvingen voor de Deltaweek in het “Zeeuwse” vanaf vrijdag 27 juni stromen
binnen. Voor een groot deel de bekende deelnemers maar gelukkig ook hier een
daar een nieuw gezicht: welkom.

Meet- en weegsessies 2014
Op 16 mei werd te Eembrugge de eerste hermeet dag van 2014 gehouden. Er waren
5 schepen aangemeld en in de loop van de dag kwam er een zesde bij. Vier leden van
de Rond en Platbodem Klassenorganisatie waren aanwezig.
Bij de VB 304 VB, Windbruid en VB 305, Stalen Gijs werden de vrijboord maten en
zeilen gecontroleerd, deze schepen kunnen er weer 5 jaar tegen aan. De VB 134,
Bijlegger was niet tevreden over haar gewicht en in de kraan bleek ze zwaarder te
zijn dan op de meetbrief, opnieuw de maten genomen en ook zij kan weer
deelnemen aan de wedstrijden. De ZB 3, Silveren Maen werd gewogen en opnieuw
gemeten, zeilen zijn gecontroleerd. Dat moet nu eenmaal gebeuren als je een
bestaand schip koopt. Ook dit schip kan aan de wedstrijden deelnemen. Nieuw in het
wedstrijdveld worden de ZC 377, Courage van Willem Muller en VB 313, ST 0 van
Jeroen Moolenaar. Deze schepen hebben het hele meetprotocol doorlopen. Het
wachten is nog op het stamboek nummer voor de VB 313, maar als Boer-aak zal dat
wel komen. Al met al zijn er weer 6 goedgekeurde schepen .
Volgende hermeet dagen
11 juli 2014 Tholen bij de werf van "van Duijvendijk"
8 augustus 2014 Eembrugge (vlak voor het Nederlands Kampioenschap)
Aanmelden voor een van deze hermeet dagen bij Ruud Schaap of Hans Voskuil.

Verslag Clinic zaterdag 17 mei Workum / Heeg
Wat was het leuk in Friesland. Een enthousiaste groep deelnemers werd
zaterdagochtend om 8.30 uur met warm suikerbrood ontvangen in de showroom
van Dirk Blom Lemsteraken in Workum. Voor sommigen zat er al een hele reis op. De

ochtend werd goed gevuld door Dirk met theorie over zeiltrim en wedstrijdtechniek:
de beelden van het NK 13 werden daarbij gebruikt. Na de lunch naar Heeg om ea in
de praktijk te brengen. Met een tiental tjotters van de Stichting Friese Tjottervloot
hebben we vier korte wedstrijdjes, up wind-down wind, gezeild. Prachtig weer,
prachtige bootjes: genieten. Een zeer geslaagd evenement: wellicht voor herhaling
vatbaar. Dirk bedankt! De foto’s staan hier.

NK 14 Monnickendam 5, 6 en 7 september en 5e lustrum
Klassen Organisatie
De voorbereidingen voor het Nederlands Kampioenschap zijn in volle gang.
Vergunningen, wedstijdcommissie en wedstrijdbepalingen binnen vorm te krijgen.
De inschrijving zal binnenkort worden geopend. Vorig jaar hadden we 18 B’s en 8 C’s
aan de start: hoeveel inschrijvingen zullen er dit jaar zijn? We hopen vooral
op voldoende inschrijvingen in de C-klasse zodat daar een Klasse-Kampioenschap
gezeild kan worden (minimaal 8 schepen aan de start). Helaas lukt het dit jaar niet
om een start voor de open-klasse te organiseren.
De lustrum commissie is bezig met extra festiviteiten om het 5e lustrum van de
Klassenorganisatie te vieren. Daarover later meer.
Namens het bestuur,
Maaike Steenstra

