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Nieuwsbrief juli 2015,
Beste Watersportvriend,

Van de bestuurstafel

Na de oproep tijdens afgelopen jaarvergadering voor een bestuurslid dat de C-klasse
vertegenwoordigd meldde Rombout Jongejans zich. Hij is sinds kort als toehoorder
aanwezig tijdens de bestuursvergaderingen, dit in afwachting van een formele benoeming
in een komende algemene ledenvergadering.

Gevaren wedstrijden

Het Zuiden: Voorafgegaan door diverse oefenwedstrijdjes in de regio is onder prachtige
omstandigheden de afgelopen week de Deltaweek gezeild. Met 15 deelnemers was de
platbodemvloot (5 C-klasse en 10 B-klasse) de grootste klasse van het evenement. Buiten de
vaste deelnemers waren er een aantal schepen “terug van weggeweest”
Vier dagen is er onderling gestreden op prachtig zeilwater met stroom als extra dimensie.
Waar de eerste dag de wind een aantal uur op zich liet wachten, waardoor een aantal
schepen aan de verkeerde kant van de ton langs dreef en anderen doodsangsten uitstonden
midden in de vaargeul tussen de vrachtschepen, was de wind de andere dagen perfect. Hier
en daar nieuwe zeilen en hier en daar verrassende uitslagen (zie deltaweek op de site)
C-klasse 1e plaatsen:
Vrijdag: Schuimer, zaterdag: Swarte Paerel, zondag: Snoeshaen, maandag: Droncke-Oort. De
Buitengaets trofee werd gewonnen door Droncke-Oort
B-klasse 1e plaatsen
Vrijdag: Strandloper, zaterdag: Silveren Maen, zondag: Silveren Maen, maandag: Silveren
Maen, die uiteindelijk ook met de Zilveren Drommedaris ging strijken.
In het Noorden zijn inmiddels Lemmer Ahoy, de HT race (met een pittig windje) met 9
deelnemers in de B-klasse en de Markervuur met 12 deelnemers in de B-klasse. (voor
uitslagen zie: rondenplatbodem.nl)
Een aantal bekende schepen komen we regelmatig tegen in de uitslagen: wie wint de
jaarprijs in 2015?

Komende wedstrijden

In het Zuiden staan de Van Loon Hardzeildag Veere, 18 juli www.hoogaars.nl en
Mosselrace in Yerseke, 8 augustus www.mosselrace.nl en nog op de agenda, in het
Noorden de Flevo race vanuit Enkhuizen, 14, 15 en 16 augustus: www.flevorace.nl .
Op onze site kun je hier het aantal inschrijvers volgen, voor de Flevorace is dat tot nog toe
geen enkel schip van onze klasse!

NK 2015 Monnickendam

Op 4, 5 en 6 september wordt vanuit Monnickendam het Nederland Kampioenschap en
Klasse Kampioenschap voor de B en C- klasse gezeild.
De inschrijving is geopend. Wij hopen op een groot deelnemers veld in beide klassen
(zie rondenplatbodem.nl) of kijk op onze site en klik op NK 2015 links boven.

Goed nieuws

Last but not least willen wij melden dat het bestuur een partnerovereenkomst heeft met de
Workumer Jachthaven Yachtservice voor de komende jaren voor ondersteuning van het NK
en andere activiteiten van de Klassenorganisatie. Wij zijn hier blij mee en kijken uit naar een
vruchtbare samenwerking.
Namens de R&P Klassennorganisatie
Maaike Steenstra

