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Nieuwsbrief december 2020  
 
 

Beste zeilvrienden en vriendinnen, 

 

Wat was het een bizar jaar. Zo ongeveer alles heeft dit jaar in het teken van de pandemie 
gestaan. Ik hoop echt dat jullie er gezond door heen gekomen zijn en dat ook de 

economische gevolgen beperkt gebleven zijn. Begin dit jaar hadden we nog een 

jaarvergadering waar veel leden aanwezig waren Je kunt het je nu bijna niet meer 

voorstellen. We kregen een mooie uitleg over de aanpassing van de TVF door Martijn en de 
Technische Commissie. 

Een jaar zonder kampioenschap R&P net als vele andere zeilevenementen die helaas ook 

geen doorgang hebben kunnen vinden. Erg jammer, maar het is begrijpelijk gezien de 

pandemie en haar gevolgen. Een licht punt in deze sombere tijden, het is gelukt een 

"Technische Vergadering van Eigenaren" te houden. Weliswaar digitaal, maar het is gelukt! 
Fijn was dat we konden voortborduren op de vrijwel unanieme instemming op de voorstellen 

zoals die waren toegelicht in de Jaarvergadering. Ik wil de TC namens het bestuur en de 

leden, bedanken voor de inspanningen die gedaan zijn om dit mogelijk te maken. Speciale 

dank zijn we verschuldigd aan Martijn van Schaik, die geheel onbezoldigd vele technische 
zaken heeft uitgezocht, vragen heeft beantwoord en voorstellen heeft gedaan om de KV te 

verbeteren. Het resultaat van de stemming was unaniem voor. Dit betekent dat de 

aangepaste Klassenvoorschriften gesanctioneerd zijn en we hiermee van af heden gaan 

varen. Een nieuwe basis is zo gelegd voor de uitgiften van de meetbrieven in 2021.  
Ik durf absoluut niet te garanderen dat we in 2021 wel een kampioenschap R&P kunnen 

zeilen. Wij doen er alles aan om als het kan dat het dan ook georganiseerd kan worden. Het 

kampioenschap hebben we aangemeld en de data zijn bekend 26,27 en 28 augustus. Onze 

"gastheer" zal weer de K.N.R.&Z.V. te Muiden zijn. Zodra er iets meer bekend is, wordt u 
geïnformeerd. 

Ook gaan we aan de slag om de licentie op basis van de nieuwe voorschriften voor elkaar te 

krijgen. Het vertalen van de scan naar de meetbrief (licentie), de borging en formats van de 

scangegevens en de input naar het Verbond, moet worden vormgegeven. We moeten rekening 

houden met de afspraken met de ontwerpers rondom het eigendom van de gegevens. Nico laat 
de Silveren Maen scannen. Een mooie ontwikkeling omdat daarmee ruim op tijd ook de 

ontwikkeling van de vertaalprogramma’s uit de scan in gang wordt gezet. Een uiterst sportieve 

geste gezien de behaalde wedstrijdresultaten. Verder zal de TC zich de komende tijd gaan 

richten op het verder vervolmaken van de meet en scan protocollen. 
Laten we hopen elkaar weer te mogen ontmoeten op het water en in de tussen tijd wens ik een 

ieder gezonde kerst toe, ook al zal die waarschijnlijk heel anders zijn als gewend. En laten we 

uitkijken naar een mooi en gezond 2021, waar iedereen weer normaal kan doen en we weer 

lekker kunnen zeilen.  
 

 

Namens het bestuur met vriendelijke groet, 

Jan Middelburg 

Rombout Jongejans 
Kick Mulder 
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