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NK 2015
Het zal toch niet waar zijn.....en het was waar.
Op 4, 5 en 6 september is vanuit Monnickendam het Nederlands Kampioenschap 2015
gezeild. Met 26 inschrijvingen (7 C-Klasse (!) en 19 B-Klasse) een mooie opkomst.
Waar we vorig jaar te weinig wind hadden was er dit jaar te veel wind.
Vrijdag werden de wedstrijden afgelast vanwege harde wind met forse windstoten. De
opvarenden vermaakten zich met een bezoek aan de Hiswa, klussen, naar de film “Amy”,
rummikub, Purmerend of een beetje mopperen.
Onder pittige omstandigheden zijn er zaterdag drie korte wedstrijden gezeild. Tijdens de
gezellige feestavond waren de verhalen van de één nog heftiger dan van de ander.
Zondag is de middellange baan wedstrijd gevaren, iets minder wind en veel minder
golven.
Bij de prijsuitreiking op de kade in Monnickendam werd De Nederlands Kampioen in de
B klasse: ZB 3 Silveren Maen gehuldigd en in de C klasse won VC 211 Adriana Cornelia het
Klasse Kampioenschap. De uitslagen staan hier, en de foto’s zijn hier te zien.

Extra Algemene Ledenvergadering 17 oktober
U wordt uitgenodigd voor een extra algemene ledenvergadering op zaterdag 17 oktober
2015, te houden in het clubhuis van de Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging te
Muiden, Westzeedijk 7, 1398 BB MUIDEN [route]. Aanvang 14:00 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Bestuursmededelingen
3. Goedkeuring notulen van de ALV van 31 januari 2015. De concept notulen staan
hier en op de website.
4. Bestuursbenoeming: vertegenwoordiging C-klasse, Rombout Jongejans.
5. Sponsor R&P: WJH Yachtservice B.V. voor de komende 5 jaar
6. NK 2016: datum, locatie en wedstrijd comité.
7. Mogelijkheid laten onderzoeken van de harmonisatie van de TVF van verschillende
typen schepen, met eventueel invoering van een triple wind systeem (L M H) met

als doel:
• Eerlijke strijd tussen de verschillende scheepstypen, ook zodat de B en C
schepen in één klasse zouden kunnen varen
Randvoorwaarden:
• Geen dure metingen zoals bij de VA klasse, maar huidige metingen met
eventueel kleine wijzigingen/toevoeging blijven gebruiken.
Een begeleidingscommissie lijkt zinvol. Benoeming?
Het bestuur vraagt een fiat en financiële ruimte.
8. Sluiting.
Uw aanwezigheid bij deze belangrijke vergadering is zeer gewenst, wij hopen op uw
presentie!
Mocht het voor u onmogelijk zijn om aanwezig te zijn, dan bestaat de mogelijkheid uw
mening over de aangegeven agendapunten te laten horen tijdens de vergadering door
een korte en bondige mail te sturen naar bestuur@rondenplatbodem.nl
Het is mogelijk om een machtiging te verlenen aan een medelid wat wel aanwezig zal zijn,
het machtigingsformulier vindt u hier.
Sluitingsdatum mail en machtiging 23:59 uur 15-10-2015

Wedstrijdagenda.
Mosselraces 26 en 27 september, Den Bommel: Nieuw in het jaarklassement. kijk hier.
Onverdroten, Schuimer, HA10-Ventjager en Verleiding hebben al ingeschreven.
Friese Hoek 3 en 4 oktober, Lemmer kijk hier. Robbe en Silveren Maen hebben al
ingeschreven
Namens het bestuur,
Maaike Steenstra
Frank de Bruin.

