Nieuwsbrief juli 2008
Beste zeilvrienden,
Nu we ongeveer halverwege het zeilseizoen zijn wil ik jullie graag enthousiast maken voor de jaarprijs
wedstrijden die nog volgen. Voor alle rond en platbodems is dat op 15,16 en 17 augustus de Flevorace vanuit
Enkhuizen. Als het goed is hebben jullie het inschrijfformulier van de Koninklijke reeds ontvangen. Mocht
dat niet zo zijn, kijk dan even op onze website (www. rondenplatbodem.nl) voor een doorverwijzingen naar
de KNRZV. Leuke wedstrijden dus hopelijk veel inschrijvingen.
Twee weken later wordt vanuit Medemblik het Nederlands Kampioenschap voor de VA, VB en HB schepen
gehouden. De uitnodigingen zijn eind juni verzonden. De eerste inschrijving, van titelverdediger Teus
Hopman met de Heksenketel, is al binnen. Wie volgt? Voor een geldig kampioenschap zijn 12 inschrijvingen
noodzakelijk.
Op 6 en 7 september worden op de Westeinderplassen jaarprijswedstrijden voor de C schepen georganiseerd
en de B klasse is op 13 en 14 september bij de Hindelopen Hurtdslerei aan de beurt. We besluiten het
zeilseizoen om de jaarprijs op 4 en 5 oktober met de Friese Hoek race in Lemmer voor de B en C schepen.
Overigens kun je de tussenstand van de jaarprijs vinden op onze website.
Meetbrieven
Iets heel anders: graag wil ik jullie helpen herinneren aan de geldigheidsduur van jullie meetbrieven.
Volgens de klassenvoorschriften moeten alle jachten in de VB,VC,HA,HB,HC,ZB en ZC klasse voorzien zijn
van een 1e meting of een periodieke hermeting niet ouder dan 5 jaar.
Volgend jaar gaat het Watersportverbond meetbrieven uitgeven waarop staat: “NIET GELDIG VOOR
WEDSTRIJDEN” indien een schip niet aan bovenstaande voorschriften voldoet.
Omdat er volgend jaar door de klassencontroleur en de wedstrijdcomite’s van verschillende organiserende
verenigingen strenger op de geldigheid van de meetbrieven zal worden gelet, is het een goede zaak om het
schip – indien noodzakelijk- nog dit jaar te laten hermeten. Het gaat daarbij vooral om de zeilen, de
diepgang (uitwateringsmerken, vrijboord voor en achter, D1 en D2 ) en rondhouten. Pas als een schip niet
meer op de tolerantiemerken ligt moet er (uitsluitend wat betreft de B schepen) opnieuw worden gewogen.
Uiteraard kan iedereen aan de hand van de meetbrieven ( zie onze website ) zien welke schepen moeten
worden hermeten, maar het is de verantwoordelijkheid van de schipper hierin actie te ondernemen.
Om de kosten van het hermeten (deze bedragen €50.- per uur + reiskosten verbondsmeter, volgens de
richtlijnen van het Watersportverbond) te beperken is het wellicht mogelijk een aantal schepen dit najaar
gelijktijdig te hermeten.
Wil je hieraan deelnemen stuur mij dan even een mailtje ( kaan@xs4all.nl) met naam, scheepsnummer en
ligplaats.
Wellicht kunnen we dan iets combineren. Bij een gezamenlijke hermeting zal ook de klassenorganisatie een
financiële bijdrage leveren want we willen immers volgend jaar weer zoveel mogelijk schepen bij de
wedstrijden zien.
Let op: schepen die dit jaar deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen dienen te voldoen aan de
klassenvoorschriften.Zie punt 5.2 en 6.1 van de reeds verzonden uitnodigingen.
Tot zover mijn huiswerk. Hoop jullie bij de Flevo allemaal te zien.

Hartelijke groeten namens de Klassenorganisatie
Richard Kaan.

