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Notulen van de Ledenvergadering
Rond en Platbodem Klassenorganisatie
gehouden op zaterdag 17 oktober in het clubhuis van de KNZRV te Muiden.
1. Opening
Om 14:25 uur opent Jan Middelburg, iets later dan gepland door files in het land, de
vergadering
Aanwezig: 21 personen, waarvan 17 leden of de vertegenwoordigers daarvan.
Bericht van verhindering: Meerte Parel, Ruud Schaap, Remco Abeln, Richard Kaan, Kick
Mulder.
Dirk Blom (vertegenwoordiger van WJH Jachtservice) wordt welkom geheten.

2. Ingekomen stukken
Vier ingezonden brieven worden in de loop van de vergadering behandeld.

3. Goedkeuring van de notulen
De notulen van de jaarvergadering d.d. 31 januari 2015 zullen worden behandeld tijdens de
volgende jaarvergadering begin 2016.

4. Bestuursmededelingen
Bestuurssamenstelling
o Rombout Jongejans treedt toe als vertegenwoordiger van de C- klasse. de
benoeming wordt met applaus bekrachtigd.
o Maaike Steenstra heeft aangegeven dat ze het bestuur in januari zal verlaten.

5. Sponsoring
WJH Yachtservice BV / Workumer Jachthaven is een samenwerkingsverband van een aantal
nautische bedrijven in Workum die hun expertise en ervaring gebundeld hebben.
Dirk Blom is bij de vergadering aanwezig en vertegenwoordigd mede directeur Jelle Douma.
Jelle vaart met de VB Elisabeth en hoopt volgend jaar deel te nemen aan het NK.
WJH Yachtservice B.V. zal vanaf dit jaar 5 jaar partner (meer interactie dan alleen sponsor)
van onze Klassenorganisatie zijn met een bijdrage van € 2500,—per jaar.
Het doel van WJH is het enthousiasmeren van het varen met platbodems. WJH heeft o.a. de
mogelijkheid om de vrijdagavond tijdens het NK in te vullen.
Helaas viel dit jaar de datum van ons NK gelijk met het NK van de V/VA klasse (waar zij ook
partner zijn) en kon er geen vertegenwoordiger aanwezig zijn.
De vergadering reageerde positief op deze partnerovereenkomst.
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6. NK 2016
Vaststelling datum:
I.v.m. partner WJH die mede partner is bij het NK V/VA is het wenselijk om het NK niet in
het zelfde weekend te plannen.
Na discussie wordt de voorgestelde data: 26, 27 en 28 augustus 2016 geaccepteerd (valt
samen met het 24 uurs doch geen conflict, geen deelname B en C schepen). Maar volgend
jaar wordt de datum opnieuw bekeken. O.a. een datum vóór de zomervakantie i.v.m. betere
weersomstandigheden werd genoemd. Wel moet dan rekening gehouden worden met de
Delta week.
Locatie en wedstrijdcomité:
Het wedstrijdcomité van de Watersportvereniging Gooierhaven heeft aangegeven het R&P
O.N.K. niet meer te willen (kunnen) begeleiden. Voortzetting van het NK in Monnickendam
wordt dan erg kostbaar. Opties aangedragen: Lemmer, Braassem, Muiden.
De KNZRV te Muiden heeft een zeer ervaren wedstrijdcomité, goed zeilwater, centraal in
het land, de feest avond is er goed te organiseren. Het NK 2016 zou dan vanuit Muiden
gevaren worden. De vergadering stemt hiermee in.
Helaas zullen we de gezelligheid van de ligplaats in de Oude Haven moeten missen.

7. Harmonisatie TVF onderzoek
Doel:
Mogelijkheid laten onderzoeken van de harmonisatie van de TVF van de verschillende
scheepstypen, met eventuele invoering van triple wind systeem, met als doel:
Een eerlijke strijd tussen de verschillende scheepstypen, ook zodat de B en C klasse in één
klasse zoude kunnen varen.
Randvoorwaarden:
Er moet met de huidige al gemeten getallen gewerkt worden. Een kleine toevoeging als het
eenvoudig is te meten kan, maar digitaal opmeten van het onderwaterschip is te kostbaar
(en volgens insiders niet nodig) en is uitgesloten.
De verdeling van het zeiloppervlak over de verschillende zeilen (grootzeil, fok en kluiver) is
geen onderdeel van het onderzoek.
Er volgt een levendige discussie.
• Klasse voorschriften zouden moeten worden aangepast. (Via Technische
Vergadering),
• Digitaal opmeten (scannen): of allemaal wel, of allemaal niet.
• Vraag over scannen: mag ik een schip wel laten scannen?
Antwoord Hans: De gegevens worden niet gebruikt voor de TVF.
Als het schip gescand is moet het ook nog worden gewogen.
In de KV zal geregeld worden dat dit niet is toegestaan, anders ontstaan er
verschillen in gegevens.
Pieter Jan Spijkerman houdt een betoog over diverse observaties m.b.t schouwen versus
aken en het verband tussen uitslagen en wedstrijdervaring.
Hans Voskuil legt uit dat het een voorstel is om eventuele onderlinge verschillen te
corrigeren, het is niet de bedoeling om scheepstypes te bevoordelen of te benadelen.
Dirk Blom licht e.a. toe:
1. Scan lost het “probleem” tussen verschillende scheepstypen niet op.
2. Triple handicap lost verschil tussen licht en zwaar weer wel op.
3. Een “goede” en minder “goede” zeiler geeft ook duidelijk verschillende uitslagen:
daar kan de zeiler zelf wat aan doen.
Er is consensus dat het bestuur verder moet gaan met het uitzoeken van de mogelijkheden.
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8. Wie kan dit onderzoek doen?:
Blom (sr.) wil wel meedenken maar niet rekenen, Jan consulteerde hem.
Hoek Naval Architects (met o.a. Martijn van Schaik). Bezocht door Jan en Hans.
Van Oossanen. Bezocht door Jan en Hans
TU Delft studieopdracht. Dries Bruinooge legt uit; er is interesse, het zou een project
van 1 á 2 jaar worden.
Op 16 oktober hebben Jan en Hans bezocht:
• Van Oossanen: Zij hebben het project voor de VA’s samen met Martijn van Schaik
gedaan, het nat oppervlak, stabiliteit en gewicht zit nu in de formule. Uit deze
ervaring geeft van Oossanen aan dat het scannen en een stabiliteitsproef niet
noodzakelijk is voor de B en C klassen.
• Hoek Naval Architects: Martijn van Schaik werkt met computermodellen voor Aken,
Hoogaarzen, Schokkers en Zeeschouwen. Bij het werk aan de TVF voor de VA klasse
is voor de B en C klassen het een en ander al doorgerekend.
Verder is er contact geweest met:
• De V/VA klassenorganisatie: Zij hebben het onderzoek betaald waarop wij willen
doorbouwen (eigendomsrecht). Zij geven in principe toestemming om hun model te
gebruiken. Moet nog geratificeerd worden door de VA leden.
• Het Watersportverbond: Zij ondersteunen onze actie en de samenwerking van Hoek
en Oossanen. Zij moeten nog toestemming geven voor een Technische Vergadering
(mag normaal maar 1 keer per 4 jaar). Op deze TV moeten de meetbriefhouders het
voorstel voor het proces goed- of afkeuren. Het Watersportverbond stelt dat bij
goedkeuring de uitkomst van het proces (de nieuwe TVF) ook daadwerkelijk moet
worden doorgevoerd.
De vergadering applaudisseerde als compliment voor de voorbereidingen door het bestuur.
•
•
•
•

9. Kosten plaatje.
Een samenwerking tussen van Oossanen (rekenen) en van Schaik (ondersteuning) lijkt
mogelijk. De aangegeven prijsindicatie van € 25.000,- is voor de R&P Klassenorganisatie te
veel. Wanneer van Oossanen sponsort en maar € 7.500,- vraagt, Martin van Schaik (Hoek)
vraagt € 7.500 en wij € 6.000 uit onze reserves (ons totale vermogen is € 8.600) betalen,
blijft er nog een gat.
Die rest moet komen uit extra sponsoring, contributieverhoging, een éénmalige bijdrage van
de leden of een ledenlening of een combinatie hiervan.

10.

Tijdspad.

Vooropgesteld dat het Watersportverbond toestemming geeft en de financiële middelen
gevonden worden zouden we mogelijk in mei 2016 met de nieuwe TVF kunnen zeilen.
De opdracht zou dan eind november moeten worden gegeven.

11.

Begeleidingscommissie.

Om het proces vanuit de leden te monitoren en begeleiden stelt het bestuur voor een
begeleidingscommissie in te stellen.
• Hans Voskuil (hoogaars)
• Kick Mulder (lemsteraak-B) - moet nog worden benaderd • Dirk v. Duivendijk (schokker-C)
• Nico Feddes (zeeschouw-B)
• Dries Bruinooge (zeeschouw-C)
De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
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12.

Rondvraag.

Ingezonden brieven zijn deels tijdens de vergadering behandeld.
Richard Kaan geeft aan dat hij NK 16 naar Muiden prima vindt maar dat hij de datum graag
op het eerste weekend september wil houden.
Voorts geeft hij aan dat hij zijn bemanningslid graag in de begeleidingscommissie zou willen
laten plaats nemen.
Ruud Bernard vraagt om het vrijgeven van het Excel TVF rekenmodel. Dit zou misschien wel
openbaar moeten zijn. Antw.: er wordt naar gekeken.
Dirk Blom geeft nog aan dat alle meetbriefhouders lid zouden moeten zijn van de klassen
organisatie en stelt voor dat alle leden éénmalig € 100,- bijdragen en de opdracht moet
worden gegeven.

13.

Sluiting

Om 16.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en wordt er nog een drankje gedronken en
nagepraat.
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.
Maaike Steenstra
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