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Update TVF2016, april
Beste zeilvrienden,

Inleiding
Ook de klassenorganisatie rondenplatbodem ontkomt niet aan de maatschappelijke trend
van vertraging bij ICT trajecten. Het ontwikkelen van de formule is een technisch
gebeuren maar vergt interpretatie van veel rekenresultaten. Wij denken dat met de
verbeteringen van de formule, nu een mooi resultaat in handen te hebben. Wij kiezen
ervoor om het in een keer goed te doen en niet voor kort door de bocht. Bij kort door de
bocht krijgen we een half resultaat en moeten we vervolgens na de eerste wedstrijden
aan een verbeterslag beginnen. Met name de daarbij horende discussie wil het bestuur
vermijden. Kortom in een keer goed, is beter voor de wedstrijdzeilerij van rond en
platbodems.
Doel aan de horizon blijft het NK. Daar willen we met de nieuwe formule op een eerlijk
competitievere wijze tegen elkaar zeilen. Wel willen we de leden tijd geven om bij
eventuele onvolkomen in hun gegevens ten grondslag aan de meetbrief, correctie door te
geven.
Om dit alles in goed banen te leiden heeft het bestuur gekozen voor drie deadlines.
Mocht om welke reden dan ook, een van deze deadlines niet te worden gehaald, dan
voeren we de nieuwe TVF pas in 2017 in. Dit betekent dat we dan de rest van 2016 en dus
ook het NK met de oude formule, blijven varen.

Tijdsplan/deadlines
•

•
•

De eerste deadline is de oplevering van de formule op 20 mei door Martin Van Schaik.
Hierna moet de formule worden geïntegreerd in de klassenvoorschriften. Het
merendeel is al gedaan maar de puntjes moeten op de i. Pas als dat gereed is, schrijft
het verbond een Technische vergadering uit. De meest waarschijnlijk datum wordt 23
of 30 juni op een doordeweekse dag in Nieuwegein bij het Watersportverbond.
Dat is de tweede deadline: een Technische Vergadering te houden voor 1 juli.
De derde deadline is de feitelijke individuele uitgifte van de meetbrieven op uiterlijk
30 juli. Dan hebben de leden nog de tijd om voor het NK correcties van ingevoerde
gegevens door te geven bij onvolkomenheden. Het kritische pad is hier de
implementatie van de nieuwe elementen in de software die de meetbrieven
genereert.
Hier is nog een kleine escape mogelijk, als het wordt toegestaan (Watersportverbond)
om tijdens het NK te werken met de TVF vanaf een totaal overzicht (spreadsheet) en
niet met individueel uitgegeven meetbrieven.

Metingen schepen.
Voor de nieuwe formule is het (helaas) nodig alle schepen te meten op aanvullende
punten. Deze zijn op 1/6, op 2/6 en op 3/6 van de waterlijnlengte. Hier moet de diepte
van de romp en de breedte van de romp op de waterlijn, worden bepaald. Daarnaast
moet de absolute diepte op 2/6 van de waterlijn worden bepaald.
Voor C-schepen die een TVF volgens de nieuwe formule krijgen, is het noodzakelijk dat ze
gewogen zijn. Of ze liggen bij de meting op hun uitwateringsmerken, of ze moeten
worden gewogen. Hiervoor worden de volgende meetsessie aangeboden. Meten wordt
door ons betaald, weegkosten zijn op eigen rekening.
Meet data:
 Zaterdag 18 juni zaterdag Huizen, meten, hier kan niet worden gewogen.
 Vrijdag 24juni Workum, meten, met weeg mogelijkheden.
 Donderdag 30 juni Tholen, meten en weegmogelijkheden, tevens zijn hier
hermetingen mogelijk.
 Vrijdag 8 juli Eemnes, meten en weegmogelijkheden, tevens zijn hier hermetingen
mogelijk.
 Tot slot de laatste mogelijkheid 19 augustus bij de Flevorace in Muiden. Geen
weegfaciliteiten.
Een slotopmerking, het blijft altijd mogelijk zelf een afspraak met een meter te maken.
Hier zijn dan wel kosten aan verbonden.

Kortom
Wij doen onze uiterste best om dit jaar met de nieuwe TVF een eerlijker en competitiever
NK voor B- en C schepen gezamenlijk, te kunnen houden. Er komen drie wimpels, een
voor de Rond en Platbodemkampioen, een voor de klassenkampioen B en een voor de
klassenkampioen C.
Met zeilersgroet,
Namens het Bestuur,
Frank de Bruin.
Penningmeester R&P

