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Beste zeilvrienden,
Nu de meeste schepen uit het water zijn en we een half jaar kunnen nadenken hoe we volgend jaar
als eerste bij de bovenboei zijn, wil ik graag even de balans opmaken van het afgelopen zeilseizoen
en een paar zaken voor volgend jaar onder jullie aandacht brengen.
We hebben het afgelopen jaar een aantal mooie wedstrijden gezeild en de wind heeft ons bijna
nooit in de steek gelaten. Het was alleen jammer dat er bij veel wedstrijden zo weinig schepen aan
de start verschenen zeker voor de organisatie comitees die zich zo inzetten voor ons zeilplezier.
Overigens is dit, volgens het Watersportverbond, helaas wel een algemene tendens in de zeilsport.
Zo verschenen er bij de Nederlandse Kampioenschappen voor de B schepen in Medemblik slechts
zes schepen aan de start en was het in Zeeland bij de C kampioenschappen niet veel beter De
Verbondswimpel kon in Medemblik helaas niet aan Teus Hopman worden uitgereikt want daarvoor
hadden er twaalf schepen moeten starten. Jammer voor Teus maar voor ons is hij toch de
kampioen.

Enquete en toekomstplannen.
Mede naar aanleiding van deze wedstrijden hebben we een enquete gehouden om de mening van
onze leden (de wedstrijdzeilers) te peilen voor de organisatie van een toekomstig kampioenschap
waar we dan wel alle schepen verwachten.
De respons was gelukkig uistekend want van de ruim 60 verzonden enquete formulieren kwamen
er 33 retour. Het was de bedoeling om de mening te peilen hoe en waar toekomstige
kampioenschoppen moeten worden gezeild. Duidelijk kwam naar voren deze kampioenschappen
vanuit een haven aan het Markermeer te houden samen met de B en C schepen. De
voorkeursdatum was het eerste weekend van september. Het bestuur heeft inmiddels besloten de
kampioenschappen te houden op 4,5 en 6 september.Noteer nu alvast deze datum.
Aan starthaven en een nadere uitwerking van het programma wordt gewerkt waarbij het sociale
aspect een belangrijke plaats krijgt. Het is ook de bedoeling een aparte klasse voor ongemeten
schepen toe te laten. Nadere details zullen we tijdens de jaarvergadering bekend te maken.
Zie onze website voor een nadere uitwerking van de enquete.

Jaarvergadering en Jaarprijs
Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 7 februari in het clubhuis van de
WSV Gooierhaven in Huizen. De vergadering begint om 10 uur. De uitnodiging en de agenda
worden begin januari per mail verzonden. We hebben ditmaal geen spreker omdat we de indruk
hebben dat de leden wat meer tijd willen hebben om met elkaar van gedachten te wisselen.
Tijdens deze vergadering zullen ook de Jaarprijzen worden uitgereikt. Rekenmeester Joost
Poelman zal de uitslag binnenkort op de website zetten. Let dus goed op of je tot de gelukkigen
behoort. Overigens gaan we aan de opzet van de Jaarprijs iets veranderen maar dat hoor je op de
vergadering. Als je meent niet in aanmerking te komen voor de Jaarprijs dan hebben we altijd nog
de Pechvogelprijs… Alle reden dus naar de vergadering te komen.

Meetbrieven.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we erop gewezen dat verschillende meetbrieven volgend jaar
verlopen en een aantal schepen opnieuw moeten worden gecontroleerd. Of ook jouw schip
daaronder valt kun je op de meetbrief zien. De meting is vijf jaar geldig. Controleer dit aub want
anders geeft het Watersportverbond een meetbrief uit waarop staat dat deze meetbrief niet geldig is
voor wedstrijden. Dit is vooral van toepassing bij bijvoorbeeld de Markervuur, Flevo en onze
Nederlandse Kampioenschappen.
Over die controle bestaan nog steeds misverstanden. Het schip hoeft niet te worden gewogen als

de uitwateringsmaten ( vrijboord voor en vrijboord achter ) nog hetzelfde zijn en het schip nog
binnen de tolerantie ligt. Wel moet de verbondsmeter deze zaken controleren en zijn bevindingen
aan het Watersportverbond doorgeven. Deze controle kan echter alleen maar plaatsvinden als het
schip in het water ligt. Vandaar ook onze oproep, in de vorige nieuwsbrief, de controle in het najaar
te laten plaatsvinden.
Overigens hoeven schepen uit de C klasse niet op uitwateringsmerken te worden gecontroleerd
maar wel op andere zaken zoals rondhouten en zeilen.
Tijdens de jaarvergadering zal deze kwestie aan de orde komen en zal Hans Voskuil e.e.a. nader
toelichten. Voor specifieke vragen kun je hem ook mailen: jvoskuil@zeelandnet.nl

Bemanning gezocht ?
Uit de enquete bleek dat veel mensen geen wedstrijd zeilen door gebrek aan bemanning, De vraag
was of de klassenorganisatie daarin kan bemiddelen. Dat laatste is wat ingewikkeld maar op onze
website hebben we de rubriek vraag en aanbod. Iedereen kan hier een oproep plaatsen voor
bemanning en ook zeilers kunnen zich aanmelden op zoek naar een schip. Ik heb daar zelf in het
verleden dankbaar – en met succes- gebruik van gemaakt.

Sponsors bedankt
Graag wil ik als slot van deze Nieuwsbrief de sponsors bedanken die op onze website staan en er
mede voor zorgen dat onze contributie al jarenlang zo laag kan blijven en wij verschillende andere
activiteiten kunnen organiseren.
Jachtwerf Van Rijnsoever: www.rijnsoever.nl
Zeilmakerij Den Boer: www.denboersails.nl
Scheepsontwerpers Hoek Design: www.hoekdesign.nl
LVJ winches:www.lvjwinches.com
Eerdmans jachtverzekeringen: www.eerdmans.nl

Tot zover deze nieuwsbrief. Voor vragen kun je altijd mailen naar: kaan@xs4all.nl

Hartelijke groeten,
Namens de Rond en Platbodem Klassenorganisatie,

Richard Kaan.

