
Beste mensen,
 
We hebben toestemming van de gemeente Steenwijkerland
gekregen om zondagmiddag 14 juni onze onderlinge wedstrijd
voor eenmansboten te varen. We nodigen daar alle leden daarvoor
van harte uit.
 
Het is de bedoeling dat we die middag gezellig weer een potje tegen elkaar kunnen varen. 
De gemeente Steenwijkerland heeft nadrukkelijk aangegeven dat alleen leden van de 
vereniging mee mogen doen.
 
Uitgenodigd zijn de Optimist en Splash Blue zeilers die aan de wedstrijdtrainingen mee 
doen, de Splash Red, de Laser zeilers en de O-jol zeilers. De 16m2 zeilers blijven helaas 
nog aan de kant.
De wedstrijdbepalingen zoals die op onze website onder het kopje documenten aantreft 
zijn leidend. Met dien verstande dat deze keer de eerste start om 13.30 uur is. We hopen
drie wedstrijdjes te kunnen varen. Om 16.00 uur stoppen we.
 
Je hoeft je ook niet in te schrijven bij de Ark. Het is voldoende dat je de meldingsboei (de 
blauwe boei) bij het startschip rond. Meedoen is gratis. De wedstrijden tellen niet mee voor
het puntenklassement van de clubwedstrijden. De uitslag wordt op de website bekend 
gemaakt. De prijsuitreiking is niet die middag maar vindt later in het jaar plaats. Op deze 
manier houden we het veilig. De te varen baan wordt bepaald aan de hand van de 
weersomstandigheden en het aantal deelnemers.
 
Neem a.u.b. het protocol door, dat onder deze uitnodiging staat. Let in het bijzonder op 
de bepaling omtrent de zelfredzaamheid. We willen namelijk niet gedwongen om de 
rescue in te zetten.
 
Voor diegene die zich afvraagt waarom de wedstrijd alleen ´s middags is:
1. De wedstrijd is een proefstuk. We willen/ kunnen samen laten zien dat er veilig gezeild 
kan worden.
2. ’s Morgens draait het inhaalprogramma voor de lessen/trainingen voor de jeugd en 
volwassenen. Dit inhaalprogramma willen we niet onderbreken. Mogelijk wordt later in het 
jaar het programma van lessen en trainingen door officiële evenementen als het NK 16m2 
doorkruist.
 
Tussen haakje; de volgende (club)wedstrijd is op zondag 12 juli. We starten dan gewoon 
om 10.30 uur. Wie weet kunnen dan ook de 16m2 meedoen.
 
 
 Protocol voor de ZEILERS
 
Je bent van harte welkom op de onderlinge wedstrijd van 14 juni. We vragen je kennis te 
nemen van onderstaand protocol.
 



• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog 
ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact 

 
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar en andere bezoekers van de haven 
• Houdt er rekening mee dat de kleedruimtes op het terrein gesloten zijn. Kleed je 

dus zoveel mogelijk thuis om 
• Het toilet in de Ark is alleen voor noodgevallen. Houdt daar s.v.p. rekening mee 
• Maak alleen gebruik van je eigen zeilspullen en raak boten en spullen van anderen 

niet (onnodig) aan 
• Je haalt in beginsel zelf de boot in en uit het water. Alleen waar de veiligheid in het 

geding komt kun je een ander helpen 
• Neem zelf ontsmettingsmiddelen mee. Maak de door jouw aangeraakte 

oppervlakken schoon 
• Ook op het water wordt altijd een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden. 

Kortom geef elkaar nog meer dan gebruikelijk ruimte bij de ton. 
• We willen niet gedwongen worden om de rescue in te zetten. Dit betekent dat je op 

het water zelfredzaam moet zijn. Bij aantrekkende wind wordt daarom zo nodig de 
wedstrijd afgebroken 

• Mocht de veiligheid voor personen in het geding zijn, dan zet de wedstrijdleiding de 
rescue wel in 

• Er zijn verbandmiddelen en ontsmettingsmiddelen aanwezig in het clubhuis, op de 
rubberboten en het startschip 

 
Volg de aanwijzingen op het terrein op, die door de medewerkers van de camping en de 
ZVB worden gegeven!
 
 
Er is voldoende ruimte om de 1,5 meter te eerbiedigen.
 
 
We hopen jullie allemaal te zien. Tot zondagmiddag.
 
Met vriendelijke groet namens de wedstrijdleider en het bestuur,
 
Jan van Esseveld


