
Aan deelnemers NK 2021 te Muiden 
 
 
Beste Zeilvrienden en -vriendinnen, 
 
Eindelijk is het dan zover!! Op 27 28 en 29 augustus hebben we definitief onze kampioenschappen 
2021. Nu moeten alleen de weergoden nog meewerken!! 
Het is waarschijnlijk wel bekend dat we als bestuur zwaar in discussie geweest zijn met het KNWV, 
maar wij hebben daar niets hebben kunnen bereiken om de administratieve rompslomp betreffende 
de licenties te verlichten. We hebben, als bestuur, uiteindelijk de procedure moeten accepteren. Het 
alternatief was geen kampioenschap, maar ook geen wedstrijden. 
Uit het groot aantal inschrijvingen denk ik te mogen concluderen dat zeer velen van ons zich 
uiteindelijk hebben berust in deze administratieve rompslomp. Wij weten dat dit “knarsetandend” 
gebeurd is. 
 
Horeca 
De Horeca van de KNR&ZV biedt ons de gelegenheid om “shared dining” te reserveren. Dit betekent 
dat u per boot een tafel kan reserveren met het door u aan gegeven aantal mensen. I.v.m. met de 
corona situatie wordt u geacht te blijven zitten en wordt de maaltijd dus geserveerd als menu. Alles: 
alles, vis en vegetarisch, kosten 29.50 per persoon, af te rekenen ter plekke. 
Uiterlijk te reserveren op donderdag 26 augustus. De Klassenorganisatie organiseert dit niet, maar u 
dient zelf aan te geven of u hier gebruik van wilt maken bij de Sociëteit van de KNZRV. Op zowel de 
vrijdag als de zaterdag is dit mogelijk. Reserveren gaat via: reserveren.societeit@knzrv.nl 
 
Van de wedstrijdleiding 
Gezien de corona situatie wordt van eenieder het volgende verwacht: 

• Overal op de wal geldt de 1,5 meter afstandsregel. Hier zal strikt de hand aan gehouden 
moeten worden. We mogen de schepen 3, max. 4 dik voor de Pampus bar afmeren (indien 
het weer dit natuurlijk toelaat). 

• Indien er deelnemers zijn die niet ingeënt zijn is een negatief test resultaat verplicht. (De 
verantwoording ligt bij de schipper). Voor alle zekerheid hebben wij op de Tjoenster 
afgesproken dat alle opvarenden vrijdag ochtend getest worden.   

• Er is geen inschrijfregistratie. Eenieder heeft ingeschreven met de bemanning. 
• Palaver alleen voor de schippers voor de pampus bar (met in achtneming van de 1,5 meter 

!!)   
• Prijsuitreikingen voor de pampus bar, waarbij alleen de winnaars naar voren komen en 

toeschouwers toekijken van af hun schip.  

Controle van de schepen 
Donderdag 26 augustus vindt de gebruikelijke controle plaats. Ook dit jaar hebben we Hans Voskuil 
bereid gevonden om dit voor ons te doen. 
Enige instructies voor de ingeschrevenen: 

• Tijdens controle 1,5 meter respecteren 
• Eigenaar of vertegenwoordiger aanwezig op het schip op aangegeven tijdstip. 
• Geldige meetlicentie aan boord. 
• Zeilcertificaten (met zeilmaten) aanwezig. 
• Alles klaar leggen aan dek met buttons/merken uit de zeilzak of huik.  
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Tijdcorrectiefactor voor de ongemeten klasse  
Wij hebben onze Technische Commissie gevraagd voor de ongemeten klasse een Tijdcorrectiefactor 
te bepalen. Deze factor wordt vastgesteld door de wedstrijdorganisatie, waartegen geen beroep 
mogelijk is. De Technische Commissie kan bij u aan boord komen om het snelheidspotentieel van u 
schip goed in te schatten. Wij rekenen erop dat u hier open voor staat. Op deze wijze willen wij de 
wedstrijd zo spannend mogelijk maken. 

Schema en voorbereiding  
Het controleschema zal na sluiting van de inschrijving bekend worden gemaakt. Komende maandag 
23 augustus zal het schema op de site worden gepubliceerd. Het controleschema zal op basis van de 
inschrijving (betaling is ijkpunt) plaatsvinden. Eerst ingeschreven laatst gecontroleerd.  
Houdt u er rekening mee dat de eerste schepen op donderdag om 11 uur worden verwacht. 
 
Tot slot. 
Wij zijn ontzettend blij dat we toch dit jaar een Kampioenschap te kunnen verzeilen. Het gaat niet om 
het kampioenschap maar vooral dat we met elkaar dit leuke evenement kunnen zeilen. Wij 
verwachten van u allen dat u begrijpt hoe uniek dit is in de gegeven omstandigheid. Dus houdt u aan 
de regels. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
Jan Middelburg 
Kick Mulder  
Rombout Jongejans 


