Nieuwsbrief oktober 2010
Beste zeilvrienden.
Het wedstrijd-zeilseizoen is helaas voorbij De finale -ook voor onze jaarprijsvond plaats in Lemmer met de traditionele Friesche Hoek race. Van onze zijde
verschenen daar slechts twee B- en drie C schepen aan de start. De meeste B
zeilers hielden het na de Nederlandse Kampioenschappen voor gezien want
ook bij de Hylperhurdsilerij in Hindeloopen kwamen slechts twee B schepen
aan de start terwijl er wel een veld van 33 VA schepen was.
NK 2010
Gelukkig was de belangstelling voor onze Nederlandse Kampioenschapen in
de B en C klasse veel groter en beleefden we begin september in
Monnickendam een paar prachtige zeildagen.
Op onze website staan inmiddels een paar honderd foto’s voornamelijk
gemaakt door ons bestuurslid en webmaster Frank de Bruin.
Kort na die wedstrijden vertrok Frank naar Zweden, om samen met
ondergetekende een Lemsteraak op te halen, vandaar dat een deel van de
foto’s wat later op de website kwam. Maar nu zijn ze er echt allemaal : geniet
ervan!
Het bestuur van de Rond en Platbodem Klassenorganisatie heeft, met inbreng
van wedstrijdleider Tom Erik van Strien, de controlecommissie onder leiding
van Maurice Jongmans, de deskundige protestcommissie voorgezeten door
Pauline Wilmink en het enthousiaste en onontbeerlijke organisatie comité van
de WSV Gooierhaven, inmiddels een evaluatie van de kampioenschappen
gemaakt. Verbeterpunten zijn uitvoerig besproken zodat we volgend jaar een
nog beter programma op de wal en in het water kunnen neerzetten.
Noteer alvast de datum: 2, 3 en 4 september, met de controle van de
schepen op 1 september. We hopen natuurlijk dat er dan voldoende
(minimaal 12 ) C zeilers zullen starten zodat we een echte Nederlandse
C-kampioen kunnen huldigen.
Jaarvergadering
Wat betreft onze jaarprijs hebben we -gebrek aan tijd- tot op heden geen
tussenstanden kunnen publiceren maar wellicht is het wel zo leuk de uitslagen
nu nog even onder ons te houden tot de ledenvergadering op zaterdag 12
februari in Huizen.
Technische vregadering
Deze ledenvergadering zal worden gecombineerd met een zogenaamde
Technische Vergadering. Deze laatste mag van het Watersportverbond
eenmaal in de vijf jaar worden uitgeschreven met als doel het aanvullen of
wijzigen van onze Klasse reglementen.
Voorstellen hiertoe worden momenteel door het bestuur geïnventariseerd en
moeten daarna eerst aan het Watersportverbond worden voorgelegd alvorens

de leden daarover mogen stemmen.
Suggesties voor eventuele wijzigingen zijn van harte welkom. Doe dat wel
snel want twee maanden voor de vergadering moeten de voorstellen naar het
Watersportverbond. Wat zouden jullie er bijvoorbeeld van zeggen als we in de
toekomst in de B klasse met een rating varen, dwz de rating met halfwinder
ook al heb je zo n zeil niet.? De handicap blijft per slot van rekening voor
iedereen gelijk.
Begin januari ontvangen alle meetbriefhouders een uitnodiging voor deze
Technische Vergadering en zullen eventuele wijzigingen in het
klassenreglement daarin worden voorgesteld. Het is dus dit jaar zeker
belangrijk om op 12 februari naar Huizen te komen.
Omdat er tijdens de Nederlandse Kampioenschappen wat vragen waren over
het gebruik van de vlaggen op het startschip en omdat we de wedstrijdbaan
zodanig willen wijzigen dat de B en C schepen elkaar niet in het vaarwater
zitten, zal wedstrijdleider Jan Erik die dag een toelichting geven op de
wedstrijdbepalingen en vragen daarover beantwoorden.
Tenslotte wordt tijdens de jaarvergadering ook de Pechvogelprijs uitgereikt.
Het bestuur heeft de grootste pechvogel van het afgelopen seizoen al op het
oog maar suggesties van onze leden zijn altijd van harte welkom.
Tenslotte…
Zo beste zeilvrienden dit was mijn laatste Nieuwsbrief van zes jaar
voorzitterschap want, zoals ik bij mijn herverkiezing twee jaar geleden al
aangaf,wil ik de hamer graag overdragen. Ik had mij als doel gesteld voor
onze klassenorganisatie een goed en eigen Nederlands Kampioenschap neer
te zetten. Ik denk daarin -met al jullie inzet- te zijn geslaagd zodat ik met een
gerust hart in januari nog de uitnodigingsbrief voor de jaarvergadering, met
daarin een voorstel voor een nieuwe voorzitter, kan verzenden.
In ieder geval hoop ik jullie op 12 februari allemaal te zien in Huizen.
Hartelijke groet,
ook namens het bestuur van de Rond en Platbodem Klassenorganisatie,
Richard Kaan.
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