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Nieuwsbrief juli 2020
Beste Zeilvrienden,
We leven in een verwarrende wereld, vol met snel op elkaar volgende
veranderingen. Hier ervaren we allen de gevolgen van. Voor de een
zijn de gevolgen groter dan voor de ander, maar we moeten ons
allemaal aanpassen. Zo ook uw bestuur, dat geconfronteerd werd met
het feit dat zeilen ingedeeld is bij “contact sporten” en dat deze
categorie sporten weer toegestaan zijn na 1 juli.
Gelukkig, dit biedt immers mogelijkheden voor het inmiddels
geannuleerde NK 2020 en voor andere evenementen
Ondanks dat het niet altijd helemaal duidelijk was, wat nou mocht en
niet mocht, waren de afgelopen weken uitstekende zeilweken. Het
IJsselmeer, de Friese meren en het Wad hebben immers relatief weinig
beperkingen qua zeilmogelijkheden gekend ivm de “lockdown”. Voor
Zeeland en Zuid-Holland waren er helaas duidelijk wel beperkingen.
Wij hebben twee nieuwe aanmeldingen ontvangen, de lemsteraak de
Vrije Vogel (VB 149) en de Staverse Jol BU18. Wij heten beide leden
van harte welkom.
Nu bijeenkomsten met grotere groepen na 1 juli weer zijn toegestaan,
hebben we besloten om de Technische Vergadering van het Verbond
(T.V.) snel na de zomer te organiseren. Het streven is begin
september, u ontvangt de uitnodiging van het KNWV, met de details,
incl. agenda. Rest me u deelgenoot te maken van het besluit, en de
overwegingen, wel of geen NK 2020?.
Bij de laatste persconferentie van de regering over de Covid-19
maatregelen d.d. 24 juni is wedstrijdsport weer toegestaan. Daarom
heeft het bestuur van de Rond en Platbodem Klassenorganisatie
onderzocht of het mogelijk is, alsnog een NK in Muiden te organiseren.
Hierbij hebben we gesproken met onze wedstrijdleider, de
havenmeesters als ook de KNZRV te Muiden. Daarnaast hebben we een
steekproef gehouden onder een aantal scheepseigenaren om te peilen
hoe zij tegen het eventueel alsnog organiseren van een NK aankijken.
Daarnaast hebben we eveneens met een steekproef gekeken, hoe het

ligt bij de bemanningsleden van een aantal schepen.
Het is geen wetenschap maar de antwoorden geven wel een richting
aan. In onderstaande overwegingen wordt dit in grote lijn geschetst:
- Een NK organiseren op deze termijn is moeilijk. De termijnen die
daarvoor gelden binnen het Verbond, zijn krap. Het wordt een
stuk makkelijker als je het organiseert onder de noemer
Klassenevenement. Bijkomend voordeel is dat het controleren
van de schepen achterwege kan blijven. Het is dan wel geen
officieel kampioenschap. Je zou het dan ook kunnen beperken tot
2 dagen in een weekend.
- Uit onze inventarisatie blijkt dat ongeveer de helft van de
schepen naar Muiden zal komen. Wij schatten als bestuur in, dat
er dus maximaal 10 schepen aan de start zullen komen.
- Wij zullen gezien de kostenstructuur van het evenement een
aanzienlijk hoger inschrijfgeld in rekening moeten brengen.
Hierbij moet gedacht worden aan een bedrag van 200 tot 250
euro. De reden is dat minder deelnemers de kosten van de
organisatie dragen. De kosten met 10 dan wel 20 schepen aan
de start, zullen orde grootte gelijk zijn.
- De sociale component die door onze leden bij voorgaande edities
wordt geroemd, inclusief het met zijn twintigen voor de sociëteit
liggen, zal niet tot de mogelijkheden behoren. Samen een biertje
drinken kan alleen met inachtneming van de 1,5 m. De hygiëne
maatregelen zullen door elke schipper ingevuld moeten worden.
Denk daarbij aan het samen op een schip zijn en slapen. Een
deel van de bemanning zou thuis kunnen slapen dan wel op
slaapschepen de nacht kunnen doorbrengen.
Bovenstaande overwegingen hebben het bestuur doen besluiten, geen
initiatief te ontplooien om alsnog een NK of Klassenevenement eind
augustus in Muiden te organiseren. Het gaat ons zeer aan het hart.
Tot slot, er bestaat een kans dat de KNZRV alsnog in het najaar de
Markervuurrace zal organiseren. Wij schatten als bestuur in dat dit
weleens het laatste weekend van augustus zou kunnen zijn. Komt
allen, als u het voor uzelf en uw omgeving kunt verantwoorden.
Rest ons u allen in deze bijzondere tijd veel gezondheid toe te wensen
en zo mogelijk een mooie zeilvakantie.
Namens het bestuur met vriendelijke groet,
Jan Middelburg
Rombout Jongejans
Kick Mulder

