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Beste zeilvrienden,
De eerste boten zijn alweer in het water en de eerste zeilwedstrijden worden over een paar
weken, op 1,2 en 3 mei, in Lemmer gevaren. Misschien een beetje vroeg in het seizoen
maar deze Lemmer Ahoy is een “ klassieker” die je eigenlijk niet mag missen. Voor
inschrijven zie: www.zevenwolden.nl
Aan de start van dit seizoen wil ik graag een paar zaken onder jullie aandacht brengen.

C kampioenschap tijdens Deltaweek
Tijdens de jaarvergadering is besloten om het klassenkampioenschap van de C schepen
tijdens de Slam Deltaweek te houden. Wij hadden daartoe een uitnodiging ontvangen van
het organisatiecomite die zeer enthousiast zijn deze wedstrijden te organiseren. Op een
grote deelname wordt gerekend…
De wedstrijden staan open voor alle gemeten C schepen en worden van vrijdag 27 juni t/ m
maandag 30 juni gehouden op en rond de Oosterschelde. Het is de bedoeling om op 27 juni
een dagwedstrijd te houden met een start op de Krammer. Op zaterdag en zondag staan
beide Zeeland wedstrijden op het programma en op maandag worden drie korte baan
wedstrijden gehouden met finish en de prijsuitreiking in Sint Annaland.
Alle gemeten C schepen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Mocht dit niet het
gaval zijn, kijk dan even op de website van de Deltaweek: www.deltaweek.nl .

Wegen van schepen.
Bij voldoende deelnemers zal er op vrijdag 13 juni een weegsessie voor B en C schepen in
Muiderzand worden gehouden. Dit is de dag voorafgaande aan de Markervuur vanuit
Muiden.
Het is de bedoeling deze weegsessie in de ochtend te houden omdat de deelnemers aan de
Markervuur s middags in Muiden worden verwacht.
De kosten van het wegen worden hoofdelijk omgeslagen en de klassenorganisatie zal ook
een financiele bijdrage doen. Opgeven per e mail voor 15 mei bij: Kaan@xs4all.nl.
Vooral voor de schippers uit het noorden van het land is het goed te weten dat er op 18 april
in Workum een weegsessie wordt gehouden. Informatie daarover bij Jellie Blom:
info@dirkblom.nl
Bij voldoende belangstelling kan er ook een wegsessie worden gehouden voor de
Deltaweek op zoet water in Tholen .Schippers die daarvoor belangstelling hebben worden
verzocht zich zsm aan te melden.

Markervuurrace.
De Markervuur met de traditionele haring en Corenwijn in Volendam was vorig jaar een van

de best bezochte platbodemwedstrijden. In de VB /HB klasse kwamen 12 schepen aan de
start en we hopen dit aantal minimaal weer te overtreffen zodat we langzaam maar zeker
terugkeren naar de oude tijden met twintig en meer schepen .Omdat de Markervuur een van
de eerste wedstrijden van het seizoen is zullen de deelnemende B en C schepen schepen
voor de wedstrijd worden gecontroleerd op op zeilvoering (o.a. buttons in de zeilen )en op
de uitwateringsmerken. Deze controle zal plaatsvinden op vrijdagmiddag tussen 13-18 uur
in de haven van de KNZ&RV te Muiden. Wie nog geen uitnodiging voor de Markervoor heeft
ontvangen kan deze vinden op de website van de Koninklijke: www.knzrv.nl

Aanvullende wedstrijdregels.
De VA klasse heeft aan de organisatiecomitees van wedstrijden een aantal aanbevelingen
gedaan om veiliger te zeilen. Mochten er wedstrijdcomitees zijn die deze aanbevelingen
overnemen dan is het zaak goed op te letten volgens welke regels er bijvoorbeeld wordt
gestart : vijf of tien miunuten. . Zie ook de website van de VA klassenorganisatie

Dispensatie van schepen.
Hans Voskuil heeft veel tijd besteed aan het opschonen van het bestand van
meetbriefhouders. Voor een aantal schepen die niet aan de criteria voldoen is bij het
watersportverbond dispensatie gevraagd en gekregen. De lijst met schepen waar het om
gaat staat op onze website. Zie ook de notulen van de jaarvergadering

Voorts :
¾

De wedstrijden voor de jaarprijs staan op onze website evenals de inschrijfprocedure
voor deze wedstrijden.

¾

Voor een geldig Nederlands Kampioenschap in de VB /HB klasse moeten minimaal
12 schepen aan de start verschijnen. Wij rekenen op veeeeeeel meer schepen. Noteer
dus nu alvast de datum: 29 t/m 31 augustus. De uitnodiging wordt begin juli verzonden.

¾

Het beste weerbericht voor zeilers is ook te vinden op onze website.

Kortom: kijk heel vaak op www.rondenplatbodem.nl en ga daarna heerlijk zeilen.

Richard Kaan.

