Nieuwsbrief Wedstrijdcommissie R&ZV ‘Naarden’juni 2021

Van de voorzitter René Kemps.
Na al het trainen in de eerste acht weken van het seizoen
hebben we inmiddels de eerste drie echte woensdagavondwedstrijden achter de rug. En wat was dat lekker! We hebben van alles al gehad; veel wind, weinig wind, te vroege
starts, een kleine aanvaring, een windvoorspelling die 180°
verkeerd was, etcetera. Inmiddels vaart de ORC in de groepen A en B (Beloften) en vaart uiteraard weer de J/80 klasse.
Paar kleine wijzigingen hebben er in de ORC groepen
plaatsgevonden, maar volgens mij loopt het wel aardig zo.
Ook hebben de meeste al hun WAC bijdrage betaald, maar
hierbij toch de oproep aan de rest om je bijdrage voor 2021
zo spoedig mogelijk over te maken!
Regel het betaalverzoek.

Uitslagen en de Bar is open.
Zelfs de bar is al twee keer open geweest
tot 22:00 uur. Vanaf komende Woensdag
zit daar qua tijd geen restrictie op. Je
hoeft nu niet eerder te stoppen om toch
een drankje te komen doen. Let nog wel
op de 1,5 meter. Hopelijk is een aanscherping door de overheid met betrekking tot
coronamaatregelen niet meer nodig in de
toekomst en werkt het huidige beleid. Er
zijn immers nog genoeg Griekse letters
over om toch een probleem te vormen. We
gaan het zien. Nu gaan we vooral genieten
van die prachtige Woensdagavonden!

Woensdagavondcompetitie (WAC)
en lidmaatschap R&ZV Naarden
De WAC is de centrale activiteit van onze vereniging en is een leuke leerzame competitie
voor zowel beginnende als gevorderde wedstrijdzeilers. Doe je met je boot mee met de
WAC dan moet je lid zijn van de R&ZV Naarden.
Nog geen lid van onze mooie vereniging? Dat kan HIER.

Wie? Oh Wier.
Helaas hebben we de eerste grote wierplukken ook
al langs zien komen en heeft zelfs het wiermonster
een avondje met de ‘Comodo’ meegevaren. Vanuit
de gemeente en het Watersportverbond is er nu een
beroep op het Rijk gedaan om dit probleem op te
lossen. Hopelijk gaat dat wat opleveren, we volgen
het op de voet!

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!

Watersportverbond en ORC certificaat
Als lid van Naarden ben je ook meteen lid van het Watersportverbond.
Als ORC zeiler krijg je als lid van het Watersportverbond jaarlijks korting op je ORC certificaat. En zeil je als verantwoordelijk persoon aan boord wedstrijden buiten de WAC (zoals
de 24 uurs race, het NK ORC 4 of het ONK J/80) dan moet je ook lid zijn van een bij het
Watersportverbond aangesloten vereniging.
Ook meteen geregeld dus!

Pennigmeester(res)
De Wedstrijdcommissie is op zoek naar
een beheerder(ster) van de Pecunia’s
voor de Wedstrijdzeilerij bij de
R&ZV Naarden.
Ben jij op de penning, en is overmaken en
boekhouden je ding?
De boekhouding is niet groot, zeker niet
van een multinationaal, maar moet wel
met liefde voor geld gebeuren.
Meld je aan, bij Janneke, zij is van de ballotage commissie. Heb je een strafblad of
een taakstraf of ben je bekend bij de
reclassering?
Dan leggen wij je sollicitatie terzijde.

Bemanningslid of Donateur.
Bemanningsleden die de WAC varen kunnen de vereniging als donateur steunen door
bemanningslid te worden. Dat kost ze slechts 30 euro per jaar. Stuur deze nieuwsbrief dus
gerust door naar je (vaste) bemanning en we zien hun aanmelding graag verschijnen!
Klik HIER voor meer info.

Jeugdwedstrijdzeilers R&ZV Naarden succesvol in Lelystad!
Zondag 13 juni was de eerste wedstrijd van de Combi regio Randmeren, waar Naarden deel
van uit maakt. Eindelijk mochten onze wedstrijdzeilers, onder bezielende leiding van trainster
Emma Schram en coördinator Gerben Boomsma, echt gaan wedstrijdzeilen. Door Corona
waren de wedstrijden sinds vorig jaar geannuleerd. Naarden vertrok met vijf jeugdzeilers
naar het Bovenwater in Lelystad om in de ‘groene’ groep te varen. Met een heerlijk rustig
windje en prachtig weer hebben ze het geweldig gedaan! Van de 16 kinderen in de Optimist
groen categorie werd de Naardense Jeugd 1e, 2e, 4e, 5e en 9e! Een fantastisch resultaat en
we hopen ze over een paar jaar ook bij de WAC te zien!

Nieuws van
Jachthaven Naarden
Ligplaatshouders in Jachthaven Naarden
hebben per jaar recht op 21 gratis
overnachtingen in zusterhavens.
Dit voorjaar is Jachthaven Lelystad Haven
ook toegetreden tot Thuishavens. En je kan
vanaf nu daar dus ook gratis overnachten.
Let op: De actie is op basis van beschikbaarheid.
Meer info op www.thuishavens.nl

Adieu Leonie, rij voorzichtig
21 Juni was de laatste werkdag van onze lieve
collega Leonie Klein. Na drie jaar op de haven
te hebben gewerkt, en de steun en toeverlaat
was voor de R&ZV Naarden,
gaat zij letterlijk een nieuw avontuur aan:
Rondreizen in een camper.
Bedankt voor alles en geniet van het nieuwe
avontuur.

We hopen er weer een mooi seizoen van te maken!
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