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Beste zeilvrienden,

Waarschijnlijk zijn jullie allemaal druk bezig de boten zeilklaar te maken of hebben
jullie de eerste proefvaart de afgelopen zomerse dagen al gemaakt. Ed van der
Dussen zag ik met zijn prachtige Hoogaars al door de Biesbosch varen Ik hoop toch
dat jullie even de tijd nemen deze Nieuwsbrief te lezen want daarin staan enkele
mededelingen die van belang zijn voor het wedstrijdzeilen.
Verzending meetbrieven.
De verzending van de meetbrieven is enigszins vertraagd door het feit dat de
overeenkomst met Anmar, die het beheer over de meetbrieven had, door het
Watersportverbond is opgezegd. Computerprogramma’s moesten daarna worden
aangepast een taak waarin ons bestuurslid Hans Voskuil als Meetbriefcommissaris
heeft geadviseerd. Het is de bedoeling dat de meetbrieven uiterlijk begin mei worden
verzonden.
Meetbriefcontrole.
Omdat er veel klachten waren over de uitgifte van de meetbrieven heeft de
klassenorganisatie er bij het Watersportverbond op aangedrongen om een zg
Meetbriefcommissaris aan te stellen. In de praktijk zullen alle meetbrieven door de
Meetbriefcommissaris worden gecontroleerd en van zijn handtekening worden
voorzien alvorens deze worden verzonden. Van ieder gemeten schip zal door Hans
een dossier worden aangelegd.
In het verleden werden wijzigingen ( al dan niet ) verwerkt zonder enige controle
zodat er nu een aantal schepen rondvaren die in feite een meetbrief hebben maar
niet voldoen aan de Criteria van de VSRP en de Klassenreglementen van het
Watersportverbond. De Klassenorganisatie is uiteraard teleurgesteld over deze
situatie en zal zich inspannen om de gevolgen voor onze leden zo veel mogelijk te
beperken. Zo hebben wij er bij het Watersportverbond op aangedrongen om dit jaar
als een overgangsjaar te beschouwen om iedereen de gelegenheid te geven zijn
schip te controleren, aan te passen en eventueel te laten hermeten. Volgend jaar
zullen de meetbrieven –met enige soepelheid- worden uitgegeven aan schepen die
aan de bepalingen voldoen. Uiteraard is een geldige meetbrief alleen nodig voor de
schepen die officiële wedstrijden varen zoals bv de wedstrijden voor onze jaarprijs.
Het Klassenreglement waaraan de schepen moeten voldoen zijn terug te vinden op
onze website en zijn onlangs door de Algemene Ledenvergadering op een klein
aantal punten nog gewijzigd zie bij:
www.rondenplatbodem.nl/klassenvoorschriften.htm .
Wie hierover verdere vragen heeft kan zich wenden tot meetbriefcommissaris Hans
Voskuil, e-mail: meetbrieven@rondenplatbodem.nl.
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Het wegen van B en C schepen.
In ons klassenreglement staat dat alle B schepen, voor het verkrijgen van een
meetbrief, moeten worden gewogen. Voor de C schepen is dit wegen nog niet
verplicht maar tijdens de ALV is wel de intentie uitgesproken om op vrijwillige basis
ook deze schepen te wegen.
Om de kosten van het wegen te beperken zal er op 15 juni (de vrijdag voor de
Markervuurrace) in Muiderzand een weegsessie worden gehouden. Van het
Watersportverbond is dan een meter aanwezig met het gekeurde unster.
De kosten van het wegen zijn afhankelijk van het aantal schepen. Kraanhuur is € 600
voor 4 uur. Gebruik kade en honorarium verbondsmeter zijn voor de
klassenorganisatie. Het is de bedoeling dat de kraan door de leden ter plaatse
contant wordt afgerekend, Dus hoe meer belangstelling hoe lager de prijs.
Aanmelden svp zo spoedig mogelijk bij Richard Kaan: kaan@xs4all.nl.
Als er minder dan 6 deelnemers zijn worden degenen die zich hebben aangemeld
daarover geïnformeerd.
Het meten en hermeten van de schepen.
In de Klassenreglementen, waarin staat dat schepen iedere vijf jaar moeten worden
hermeten. Daarvoor zal in de loop van deze zomer een of meerdere dagen worden
gereserveerd. Het was helaas niet mogelijk een meetsessie te combineren met het
wegen op 15 juni
Wie zijn schip wil laten meten kan zich daarvoor nu alvast per mail aanmelden bij
Richard Kaan.
Aftreden Wim Schotman.
Een verschil van inzicht over de manier van functioneren van het bestuur,
besluitvorming en langere termijn visie ook ten aanzien van navolgen van de Criteria
en de Klassenvoorschriften heeft geleid tot het aftreden van onze secretarispenningmeester Wim Schotman. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door
Richard Kaan en Frank de Bruin.
Opleiding Klassencontroleur.
Er is een nijpend tekort aan verbonds-klassencontroleurs o.a. voor de Rond- en
Platbodemklasse. Het Watersportverbond verzorgt op 28 april in Nieuwegein een
dagcursus Klassencontroleur.
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden, wel is enige kennis van de
klassenvoorschriften gewenst. Wie doet er mee? Aanmelden bij:
michiel.woort@watersportverbond.nl
Vergeet de klassenvlag niet.
Eind vorig jaar hebben wij al onze leden gratis een vlag van de Rond en
Platbodemklassenorganisatie gestuurd. Het zou leuk zijn als iedereen deze vlag ook
vaart. Extra exemplaren zijn a € 4 nog verkrijgbaar. Mail aan: kaan@xs4all.nl
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Meetmerken
Gewogen schepen moeten worden voorzien van een merkteken zoals omschreven
in de Klassenvoorschriften. Dankzij een goede relatie in China heeft Joost Poelmann
de meetmerken daar laten maken en in zijn koffer meegenomen. Twee meetmerken
kosten nu € 25 incl.verzendkosten en dat was vroeger meer dan het dubbele.
Bestellen per mail: kaan@xs4all.nl
Tijdens de weging op 15 juni zijn de meetmerken direct te verkrijgen voor . € 22.
Wedstrijden.
De officiële wedstrijden die wij als klassenorganisatie aanbevelen en ook tellen voor
de jaarprijs staan op onze website, waarop ook verschillende andere wedstrijden
worden vermeld. Wij streven erna om de inschrijfformulieren voor de verschillende
wedstrijden om de jaarprijs aan alle leden persoonlijk te mailen.
Extra aandacht willen we nog even vestigen op de Nederlandse Kampioenschappen
voor VB en HB schepen op 30 augustus, 1 en 2 september in Medemblik en de
Nationale Kampioenscheppen voor C schepen op 14 en 15 september in Huizen.
Inschrijfformulieren worden tijdig verzonden. Wij rekenen natuurlijk op een grote
opkomst. Voor de wedstrijden in Medemblik moeten 11 schepen zijn ingeschreven
voor een geldig kampioenschap. Doe dus mee svp.
Nieuw in het wedstrijdprogramma is de ” Dirk Blom Lemsteraken Hurdsilerij “. Deze
wedstrijden ( 2 of 3 afhankelijk van de weersomstandigheden) zullen op één dag (
zaterdag 15 september ) worden gehouden. Vrijdagavond kan iedereen afmeren in
de oude haven van Hindelopen en zaterdagavond is er een groot feest. Deze
wedstrijd staat ook open voor ongemeten Lemsteraken . Nadere mededelingen
volgen.
Jaarprijs .
Om de wedstrijden om de jaarprijs wat spannender te maken zal onze rekenmeester
Joost Poelmann de tussenstanden regelmatig via onze website bekendmaken en
niet meer wachten tot de jaarvergadering.
Tenslotte :
Wisten jullie dat het beste weerbericht op onze website staat? Onze webmaster en
besuturslid Frank de Bruin heeft een pagina “Weer en Getij” gemaakt die actuele
weersvoorspelling, luchtdrukcurven en een aantal directe links naar actuele weer,
getijde- en windinformatie bevat.

Na al deze zakelijke mededelingen ga ik nu lekker zeilen en hoop velen van jullie op
het water tegen te komen.

Richard Kaan,
Voorzitter Rond en Platbodem Klassenorgansiatie.

