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Is alle vernis nu droog? Met die koude achter de rug was het moeilijk een optimale dag te
vinden voor de laatste hand met de kwast. Voordat het vaarseizoen werkelijk losbarst
hierbij nog even een update vanuit het bestuur.
We varen dit jaar nog op de oude TVF formule, en de regels die bij het uitgeven van die
nieuwe meetbrieven horen zoals om de 5 jaar controle op de meting (hermeting).
Dan nieuws over de Nieuwe TVF 2016 en een positieve reactie van de SSRP op eerder
gestelde vragen en tenslotte een oproep voor de wedstrijden.

De nieuwe meetbrieven
Op de website staan de meetbrieven die zijn uitgegeven. Een aantal aangevraagde
meetbrieven zijn echter niet uitgegeven, die lijst staat bovenaan.
Daarnaast staat nog een tweede lijst met schepen waarvan de meetbrief in de loop van
het jaar vervalt.
Voor een aantal schepen is het alweer 5 jaar geleden dat zij de eerste metingen en
weging hebben gehad of dat de hermeting 5 jaar geleden heeft plaats gevonden.
Voor het hermeten geldt: als het schip op de VBV en VBA ligt, zoals aangegeven op de
meetbrief van het schip, hoeft er niet gewogen te worden.
Voor die schepen welke hermeten moeten worden, wil de klassenorganisatie in Zeeland
voor of na het Delta weekend (deze is van 23 t/m 25 juni)een hermeet dag houden in
Tholen. We kunnen dit op 26 of 27 juni doen, als de keuze is om het ervoor te doen kan
het ook op 22 juni.
Voor de schepen rond het IJsselmeer willen we voor de Flevorace (18 t/m 20 augustus)
een hermeet dag houden en wel op 17 augustus in Eembrugge bij jachthaven Kroeze.
Aanmelden voor beide dagen bij Hans Voskuil. (meetbrieven@rondenplatbodem.nl).

TVF 2016
Dit jaar varen we nog op de oude TVF formule.
De stand van zaken met betrekking tot de overgang naar een nieuwe TVF formule voor de
B en C klassen is als volgt.
Na de al eerder aangegeven constatering dat de maten van de schepen welke in het
water gemeten waren niet nauwkeurig genoeg zijn om de berekeningen mee te doen, is
begonnen met het inventariseren hoe en waar de schepen stonden of lagen. Bijna de
helft van de schepen is op dit moment op de wal nagemeten. De schepen waarvan de
extra maten nog niet zijn bepaald zullen na dit zeilseizoen onderworpen worden aan het
meten. Laat dus weten als uw schip de wal op gaat, dan kan ik langs komen om te meten.
Je helpt dan mee om de TVF 2016 tot een goed einde te brengen. De komende tijd zal ik
me bezig houden met het verwerken van de gegevens en analyseren van de
wedstrijduitslagen.

SSRP
Wij hebben bericht gekregen van de SSRP dat er aanpassingen in de criteria gepland
staan. De aanpassingen gaan over de lengte kluiverboom, het toestaan van Dyneema
lijnen, stoppers, zwaardbeslag en lieren. Zodra de aangepaste criteria er zijn zullen wij
hierover berichten.

Komende wedstrijden
De eerstkomende wedstrijden voor de jaarprijs zijn de Harlingen-Terschelling race op 22
en 23 mei, en de Lemmer Ahoy drie dagen later 26 en 27 mei.
Voor de HT tellen we 6 inschrijvers tot nog toe, maar we weten dat er nog meer
inschrijvers komen.
In Muiden lijken nog geen inschrijvers voor de Markervuur en Flevo te zijn.
Het Deltaweekend heeft al 6 VB’s ingeschreven, nog geen C’s, maar daar is nog tijd voor.
We proberen op de site bij te houden wie voor welke wedstrijd hebben ingeschreven, je
vind dat onder “Inschrijvingen 2017” bij de kalender
Wij wensen u een spetterend wedstrijdseizoen en veel genoegen bij uw toertochten.
Namens het bestuur,
Frank de Bruin
Hans Voskuil
Rombout Jongejans

