Nieuwsflits 2 april 2021
In de derde golf op weg naar
een nieuw seizoen
Beste mensen,
Als die derde golf een hekgolf was, konden we die snel achter ons laten. De werkelijkheid is
helaas anders. Wat gaan wij als ZVB doen? We gaan vooral niet miepen en piepen. Ook dit
jaar maken we er weer een mooi seizoen van. Jong en oud staan gelukkig weer te trappelen
om het water op te gaan.
Kan dat weer als van ouds? Ja en Nee.
De jeugd mag in groepsverband zonder de roemruchte 1,5 meter aan de slag. Sterker, ook
de volwassenen mogen in de buitenlucht aan de slag. Maar, maar, maar….. . Voorwaarde,
voorwaarde…….. . Wat is de situatie!
De ZVB respecteert vanzelfsprekend de corona-regels. We stemmen de regels af met Alice
Doze, “onze” havenmeester.
Volgens het Watersportverbond gelden vanaf 16 maart onderstaande regels voor het
wedstrijdzeilen:



Sporters t/m 26 jaar hoeven tijdens het zeilen niet langer 1,5 meter afstand te houden
en mogen onderlinge wedstrijden varen binnen de vereniging.
Sporters 27 jaar en ouder mogen met maximaal 4 mensen zeilen waarbij zij dan 1,5
meter afstand moeten aanhouden. Hierbij kunnen meerdere groepjes van 4 personen
sporten, mits zij duidelijk als aparte groep trainen of les krijgen.

Denk er om de kleedkamers en douches zijn gesloten. De toiletten in de Ark en op de camping
zijn open voor de noodgevallen. Waar nodig houd je afstand, maak je spullen schoon en was
je je handen stuk.
Je kunt lessen en trainen, maar …… .
Op basis van bovenstaande regels gaan alle lessen en trainingen voor sporters t/m 26 jaar
gewoon van start. Kijk voor de data in het jaarboekje of op de website.
Voor sporters t/m 26 jaar zijn er op het water en de steiger niet zo veel belemmeringen. De
ouders hebben wel pech. De ouders kunnen hun kinderen met hun bootjes tot de kraan
begeleiden. Daarna moeten zij afstand houden.
Vanaf 27 jaar wordt het voor de sporter ingewikkelder. Onderling moet er duidelijk worden
afgesproken in welke groepjes door wie wordt getraind en hoe de logistiek op de wal wordt
afgewikkeld. We laten de organisatie graag aan de vlootvoogden over.

De uitzondering op de regel zijn de lessen en trainingen in de 16m2. In de 16M2 kun je niet
voldoende afstand houden. Helaas zullen de 16m2 daarom aan de kant moeten blijven zodra
er meer dan één persoon aan boord is.

De clubwedstrijd 11 april a.s. wordt trainingswedstrijd voor leden t/m 26 jaar.
Op basis van de genoemde richtlijnen is het helaas niet mogelijk een clubwedstrijd te varen
zoals we gewend zijn. Wel kunnen we voor leden t/m 26 jaar trainingswedstrijdjes
organiseren.
Uit een snelle inventarisatie is gebleken dat in die leeftijdsgroep hiervoor voldoende animo
is. Het betreft de Optimisten, de Splash Blue en de Splash Red t/m 26 jaar. Geen aanmelding
in de Ark, gewoon melden op het water (voor de Ark of bij het startschip). De eerste start is
zondag 11 april om 10.30 uur. We zijn om uiterlijk 13.30 uur weer aan de kant.
Je kunt mee doen als je in CWO 3 Optimisten of in de wedstrijdgroep Optimisten zit. De
Splash Blue CWO 2 zeilers moeten even met hun trainers overleggen. De overige Splash
zeilers kunnen natuurlijk gewoon meedoen.
Voor de O-Jol, de Laser en de Splash Red zeilers in de leeftijdscategorie van 27 jaar en ouder
willen we er een plassenbaan in leggen. De vloten kunnen zelfstandig in groepen van 4 gaan
trainen. Het mooist is als dat in de middag gebeurd. De vloot is zelf verantwoordelijk voor de
handhaving van de coronaregels, zowel op de wal als het water.
Voor de 16 m2 klasse is het helaas niet mogelijk als meermansboot te varen omdat de 1,5
meter regel in de boot niet aan te houden is.
De wedstrijdleider zal voor 11 april de nadere details bekend maken. Je ontvangt die per email. Je kunt ook kijken in de informatievitrine bij het toiletgebouw op de camping.
Er gelden nieuwe regels voor wedstrijdzeilen !!
Het Watersportverbond heeft nieuwe regels voor wedstrijdzeilen vastgesteld voor 2021 t/m
2024. Hierover zijn al enkele Webinars door het Watersportverbond georganiseerd.
Om het wedstrijdseizoen goed te beginnen wordt speciaal voor alle wedstrijdzeilers binnen
de ZVB op woensdag 7 april een eigen Zoom-meeting gehouden waarin Dirk deze nieuwe
regels en aanpassingen met jullie zal bespreken. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het
stellen van vragen. De Zoom-meeting begint om 19:30 uur!
Als je wil deelnemen kun je een mailtje sturen naar dirkevers@kpnplanet.nl. Op
woensdagavond ontvang je dan vlak voor 19:30 uur een mailtje met de link om deel te
nemen.
Veel plezier allemaal op en rond het water. Houdt rekening met elkaar en probeer gezond te
blijven. Hopelijk gauw tot ziens.

Namens het Bestuur,
Jan van Esseveld

