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Nieuwsbrief mei 2015,
Beste Watersportvriend,
Het is de afgelopen weken zomer, voorjaar, winter en herfst geweest: schip te water, huik
eraf, vernisblik dicht en zeilen erop: het zeilseizoen 2015 is begonnen.
(Nieuwe) Meetbrieven
De meetbrieven 2015 staan op de site. De beperkte meetbrieven zijn vervallen: er is zoveel
mogelijk geprobeerd de meetbrieven te behouden door aan te geven wat er gedaan moet
worden voor een geldige meetbrief. Er zijn ook een aantal nieuwe meetbrieven bijgekomen:
al met al een mooi wedstrijdveld.
Voor begeleiding bij het aanvragen van een nieuwe meetbrief en SSRP nummer of het
behoud van een bestaande meetbrief, info via Hans Voskuil:
meetbrieven@rondenplatbodem.nl
Hermeten en wegen
Er zijn 4 leden die een (her)meting hebben laten doen in Eembrugge nl VB 132, VB 134
VB 195 en VC 59. Daarnaast is er een meting van een Lemsteraak, nieuw in het
wedstrijdzeilen, de VB 318.
10 juli in Tholen bij van Duyvendijk, na de deltaweek en voor de van Loon
28 augustus in Eemnes, Na Sail en voor het NK 2015
opgeven bij Ruud Schaap of Hans Voskuil
Een overzicht van de schepen v.w.b meetbrieven staat hier.
Clinic
De clinic die op 9 mei zou plaatsvinden is doorgeschoven naar komend najaar of voorjaar
2016. We hopen dan met een groep schippers en hun bemanning te werken aan de finesses
in een wedstrijdreglement.
Lemmer Ahoy Harlingen-Terschelling Race
Bij de Lemmer Ahoy deden 4 leden mee, De Robbe (nu ZB 5), De Silveren Maen (ZB 3), De
HA 12 Schollevaer (VB 314) en de Witte Swaen VB (104), die respectievelijk 2, 4, 5 en 7
werden!
Harlingen-Terschelling Race
De HT Race wordt dit jaar gezeild op donderdag en vrijdag 28 en 29 mei. Er zijn al een flink
aantal deelnemers, en de inschrijving. is verlengd en kan dus nog, kijk hier.
De inschrijvers staan nu ook bij ons op de site (bij Kalender en dan Inschrijvingen 2015). Er
staan nu 12 R&P deelnemers op.
Markervuur

Altijd weer een leuke wedstrijd, vanuit Muiden vaar Volendam en terug. Zaterdag 6 en
zondag 7 juni Nog niet al te veel inschrijvers, 3 stuks. Inschrijven kan hier.
Charity Cup
Een wedstrijd die naast ons plezier ook nog een goed doel dient. Hij wordt gevaren vanuit
Goese Sas op 13 en 14 juni. Nog geen R&P inschrijvers, inschrijven kan hier.
Deltaweek
In het zuiden wordt vanaf 26 juni de Deltaweek gezeild. De inschrijving is reeds geopend via
http://www.deltaweek.nl/p/1/495. Motto 2015: “Zeilen is een feest, wedstrijdzeilen nog
het meest” Er hebben zich reeds 4 R&P schepen ingeschreven, kijk hier.
Kampioenschap 2015
We zijn bezig om de Kampioenschappen in Monnickendam voor te bereiden. Zet 4, 5 en 6
september vast in de agenda en “zegt het voort”! We hopen op een groot deelnemers veld
in de C-klasse en B-klasse.
Kalender
Voor overige wedstrijden zie kalender via onze site en de volgende nieuwsbrief.
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