
WoensdagAvondCompetitie (WAC)
De WAC is een leuke leerzame competitie voor zowel beginnende als gevorderde wed-

strijdzeilers en is de centrale activiteit van onze vereniging. De wedstrijden worden op het
Gooimeer gevaren, waarbij we gebruik maken van de reguliere betonning en de gele
sportboeien van Rijkswaterstaat. Noordoost, Zuid of gewoon West, voor elke wind-

richting hebben we een baan. Er stonden dit jaar 22 wedstrijden gepland en de eerste op
14 april. Vanwege Corona mogen we helaas nog steeds geen echte wedstrijden varen.

Hou vooral de WAC Whatsapp-groep in de gaten. 
Mocht je willen gaan trainen hou dan rekening met maximaal 4 volwassenen aan boord

op 1,5 meter afstand en let - als het donker wordt - op je navigatieverlichting.
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Palaver voor deelnemers WAC
Op de woensdag van de eerste officiële WAC is er om 18.00 uur voor het clubhuis pala-
ver. Daar legt de Wedstrijdcommissie zaken uit als de startprocedure, de banenkaart, de

basisregels en de omgang met de beroepsvaart. 
Handig om bij te zijn en een officiële aftrap van het wedstrijdseizoen!

Van de voorzitter René Kemps.
Als jullie kersverse nieuwe voorzitter van de Roei- en Zeilvereniging Naarden heb ik de

schone taak op me genomen om Bert Piels na vele jaren af te lossen van al zijn 
verantwoordelijkheden. Het zal niet meevallen iemand als Bert te vervangen en 

gelukkig is Bert er ook nog met vol enthousiasme om mij en ons allen te ondersteunen.
Bert, hartelijk dank voor je inzet al die jaren!

Los van zijn rol als voorzitter is Bert ook een bekende binnen de organisatie van de WAC.
Gelukkig blijft Bert daar actief. Dat brengt mij wel tot het volgende: een vereniging draait
op vrijwilligers, die samen de handen uit de mouwen steken en er iets leuks van maken.

We zoeken dan ook volop enthousiastelingen die ons kunnen en willen 
helpen. Meld je bij mij of een van de commissie-leden en geef aan waar je ons mee kan

helpen. Het is immers goed om te weten wie, wat, waar iets kan en wil betekenen. 
Je helpt er ons, maar zeker ook jezelf mee!

Hopelijk mogen we binnenkort strijden op het water en onder het genot van een drankje
de boel nabespreken in het ‘Behouden Huys’. We wachten af wat Den Haag besluit. Ge-

lukkig kunnen we wel al volop trainen. 
Voor nu wens ik iedereen een fantastisch vaarseizoen toe!



Groepsindeling
De WAC wordt dit jaar in twee groepen gevaren, te
weten de de J/80 en de ORC. Binnen de ORC komt
een A en een B groep. In de A de fanatieke/ervaren
wedstrijdzeilers en in de B de recreatieve/begin-

nende wedstrijdzeilers. Het streven is om de ORC A
en B tegelijk te laten starten maar alleen als de

groep niet te groot wordt om veilig, leuk en sportief
(ook beginnende WAC-zeilers moeten leuk in kun-

nen stappen) te kunnen starten. Om tot een gepaste
leuke goede indeling te komen, is inschrijving heel
belangrijk, graag dit zo snel mogelijk doen via de

WEBSITE!

Grootse WAC-finale op zaterdag 18 september
Blok deze dag alvast in je agenda want de finale van de WAC wordt dit jaar op

een zaterdag gevaren. Die dag worden er twee (lange) WAC banen gevaren.
Zodra iedereen weer aan wal is volgt een borrel en een BBQ voor het clubhuis.

We hopen zo op een knallende afsluiting van de WAC van 2021!

Wedstrijdcommissie en vereniging
Om de WAC en alle andere activiteiten zoals de WAC-finale en volgend jaar de Hooikist te 

organiseren hebben we mensen nodig. We moeten het met elkaar doen en vragen daarom je
hulp. Heb je tijd en zin bij te dragen aan het bloeiend maken van de RZV, meld je dan aan. 

Wil je deelnemen aan de Wedstrijdcommissie of heb je tijd of ideeën voor andere activiteiten,
neem alsjeblieft contact met ons op via: wedstrijd@rzvnaarden.nl

We hopen er ondanks alles een mooi seizoen van te maken!
Wedstrijdcommissie van de R&ZV ‘Naarden’

Xander Bianchi (voorzitter), Janneke van Hemert (penningmeester), Iris Westrik,
Bernard Holsboer, Erik Snijder, Hylke Steensma, René Kemps en Bert Piels.

Wil je je alvast of weer eens verdie-
pen in de regels van het 

wedstrijdzeilen kijk dan eens op 
https://www.watersporttest.nl.

De officiële Regels voor Wedstrijd-
zeilen 2021-2024 zijn te bestellen

via https://deboekenexpert.nl/web-
shop/watersportverbond.

Hooikist 2021
In verband met de huidige situatie heeft de

Wedstrijdcommissie helaas het besluit
moeten nemen de Hooikist Race te annule-
ren. De toekomst is te onzeker en de voor-

bereidingstijd is te kort. Jammer maar
helaas. Het plan is om in 2022 zeker weer

een Hooikist te organiseren!


