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Beste zeilvrienden,
Voor u ligt weer een nieuwsbrief met een variëteit aan onderwerpen.

Onderwerpen
Meten en wegen
Lemmer Ahoy
HT race
Markervuur
Deltaweek aanbrengwedstrijd

Meten en Wegen
Zoals al aangegeven in de “Update TVF16” moeten bij alle schepen enkele aanvullende
metingen gedaan worden. We hebben door het hele land plaatsen gekozen om deze
metingen te kunnen doen.
U kunt zich opgeven voor de meting door een mail te sturen aan Hans Voskuil:
meetbrieven@rondenplatbodem.nl met scheepsnaam en plaats van uw keuze.
Meetplaatsen en data:
 Huizen, zaterdag 18 juni, meten, hier kan niet worden gewogen.
 Workum, vrijdag 24juni, meten, met weeg mogelijkheden.
 Tholen, donderdag 30 juni, meten, met weegmogelijkheden, tevens zijn hier
hermetingen mogelijk.
 Eemnes, vrijdag 8 juli, meten en weegmogelijkheden, tevens zijn hier hermetingen
mogelijk.
 Muiden, de laatste mogelijkheid 19 augustus bij de Flevorace. Geen weegfaciliteiten.

Lemmer Ahoy
Volgende week 5, 6 en 7 mei wordt de Lemmer Ahoy verzeild, een spektakel met veel
skûtsjes en rond en platbodems. vorig jaar 4 gemeten schepen, dit jaar nog niemand op
de lijst, wie doet deze wedstrijd wel mee? Hij telt mee voor de jaarprijs! Meer info.

HT race

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juni wordt voor de 70e keer de traditioneel gezellige HT race
gevaren, vorig jaar waren we met 10 deelnemers uit ons midden, We hopen dit jaar zeker
weer op zo’n grote vloot deelnemers. Tjoenster, Visarend, Robbe, OW2d’Liefde hebben al
ingeschreven, u kunt dat ook hier doen.

Markervuur
Namens het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging nodigen
wij u uit voor deelname aan de MARKERVUURRACE op zaterdag 11 en zondag 12 juni
2016.
De wedstrijden worden gehouden van Muiden naar Volendam (zaterdag) en terug
(zondag).
Traditioneel zal er op zaterdag na afloop van de wedstrijden op het noorder havenhoofd
van Volendam door de wedstrijdorganisatie aan de deelnemers een borrel worden
aangeboden met bier, corenwijn en natuurlijk nieuwe haring. Er zijn nog geen deelnemers
van ons ingeschreven voor deze leuke wedstrijd. Het inschrijfformulier staat hier, of kijk
op www.knzrv.nl/

Deltaweek aanbrengwedstrijd
Op verzoek van ons heeft het bestuur van het Deltaweekend besloten om toch de
traditionele aanbrengrace vanuit Bruinissse naar Zierikzee te organiseren, maar dan op
donderdag 30 juni. Dit op basis van een deelname van minimaal 10 schepen. Met dank
aan Maaike Steenstra!
Deze aanbrengwedstrijd wordt alléén voor de platbodems georganiseerd.
Inschrijving voor deze aanbrengwedstrijd moet nog worden aangepast: berichtgeving van
het Deltaweekend bestuur volgt.
De platbodems die reeds hebben ingeschreven voor de rest van het weekend (Markiezin
van Veere, Quiralex en Nieuwe Maen) moeten dit t.z.t. nog aanpassen.
In het kort:
Ligplaats: 29 juni vissershaven Bruinisse (buiten de sluis)
Start: 30 juni rond 12.00 uur bij K 4 of Kt 32
Baan: Mastgat, Keeten, paar driehoekjes bij Zeeland brug, finish in de buurt van Keeten A
Voor vragen: info@deltaweekend.nl
Zorg dat je erbij bent

Herdoop - leuk om te weten.
Laurents Meijer van de ZC233 “Goedbeschouwd” heeft zij
schip een nieuwe naam gegeven. hij schrijft:
“Afgelopen zaterdag is de Remora gedoopt met alle
bijbehorende rituelen om ongeluk te voorkomen. Er is
zelfs een doopvrouwe ingeschakeld!
We hopen trouwens in ieder geval weer mee te doen aan
het Deltaweekend en het NK.”
Met zeilersgroet,
Namens het Bestuur,
Frank de Bruin.

