
Beste zeilers, booteigenaren en sympathisanten,

Woorden als anderhalvemetersamenleving, lockdown,

avondklok waren een jaar geleden voor ons allen

onbekend of een “ver van mijn bed show”.  Helaas zijn ze

realiteit geworden.

Onder normale omstandigheden zouden we begin april

onze algemene ledenvergadering hebben. Dat gaat nu,

zoals u zult begrijpen, net als vorig jaar, niet lukken.

Onduidelijk is ook wanneer de ALV überhaupt wel zal

kunnen plaatsvinden. De pandemie woekert voort en zal

dat de komende maanden nog wel blijven doen.

Vooralsnog gaan we er van uit dat de vaccinaties hun

effect zullen hebben en dat er wat het zeilen betreft vanaf

juli weer mogelijkheden zullen zijn. 

Als bestuur willen we een paar onderwerpen met u delen:

Seizoen 2021

Princenhoftocht,
Kruis van Heeg en
Zeilwedstrijden
KZV Oostergoo 

Ontwikkelingen
botenlijst

Contributie/

donatie
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De organisatie van
de Sneekweek
heeft een enquête
opgesteld

NIEUWSBRIEF



Princenhoftocht 

We zijn ook dit jaar voornemens om voor onze

klasse een Princenhoftocht te organiseren en wel op

zaterdag 10 en zondag 11 juli. Op zaterdag de

daadwerkelijke tocht en één dag willen invullen met

bijvoorbeeld een eigen wedstrijd, en/of

spinnakertraining, trimles. Natuurlijk onder de

voorwaarde dat de coronabeperkingen dit alles

mogelijk maken. 
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Kruis van Heeg 

(indien dit jaar georganiseerd)

Het Kruis van Heeg is een lange afstand

toerwedstrijd waarbij niet alleen het wedstrijdzeilen,

maar ook het sociale aspect van watersport en zeilen

op een hoog peil staat. Niet alleen de ervaren

wedstrijdzeiler komt aan zijn trekken, maar ook de

gelegenheids- of beginnende wedstrijdzeiler kan veel

plezier beleven bij dit evenement, dat plaatsvindt in

het laatste weekeinde van augustus. Wij hopen als

club met meerdere boten aanwezig te zijn.

Zeilwedstrijden
KZV Oostergoo 

Zeilwedstrijden KZV Oostergoo onder voorbehoud

gepland op 3 en 4 juli 2021. Onze klasse heeft in 2019

met meerdere boten meegedaan aan deze

wedstrijden. Over deelname dit jaar is nog geen

beslissing genomen. 
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Op Boot Holland meldde iemand op onze stand dat er in de haven van Sloten een 22m2

ligplaats had. Bij navraag blijkt het om de 56 te gaan. De boot was eerder van de gebroeders

Vissers. Hij is nu in gebruik bij Hertzer Kramer. Hertzer woont in Scharsterbrug en zit in de

bootbetimmeringen. Niet onbelangrijk, hij is ook zeiler. Hertzer is van plan de boot de komende

maanden van een nieuw dek te voorzien en weer helemaal zeilklaar te maken.

Sinds eind mei 2020 is Kor Hutting de trotse eigenaar van de 65. Helaas is er nog geen

gelegenheid geweest om met elkaar te zeilen, maar Kor zal zo gauw het kan zeker van de partij

zijn. Kor woont in Groningen en heeft ligplaats in Sneek.

Vanuit de gedachte ‘de jeugd heeft de toekomst’ heeft Theo van Vliet zijn eigendomshelft van

de 70 overgedragen aan zijn dochter Pim. Praktisch zal er v.w.b. de deelname aan evenementen

weinig veranderen. Voorlopig is de planning dat de boot in het voor- en naseizoen aan de Kaag

ligt en met de evenementen in Friesland te vinden is. Theo wil ook een stuk zorg voor de boot

overdragen. Hij blijft actief voor de 22m2 Club en zal zoals eerder om beurten stuurman zijn

tijdens de wedstrijd.

Ontwikkelingen
botenlijst 

De 10 van Pieter Kremer is weer te koop. Pieter

vraagt er een mooie prijs voor. We hopen dat hij een

koper vindt. Het liefst iemand die enthousiast

aansluit bij de 22m2 Club. Naast de 10 is nu alleen

nog de 49 te koop. Dat is wel eens anders geweest! De

22m2 wordt langzamerhand een schaars goed.

Contributie/donatie

Alhoewel onze club weinig kosten maakt zijn er natuurlijk wel zaken – zoals het onderhouden

en in de lucht houden van onze website – waarvoor jaarlijks geld moet worden overgemaakt. De

belangrijkste kostenpost vorig jaar was overigens de in onze ogen voor de club succesvolle

aanwezigheid met een prachtige stand op boot Holland. Vorig jaar hebben we geen contributie

geheven maar nu is de bodem van de clubkas toch wel in zicht, zodat we een ieder vriendelijk

zouden willen vragen de beurs te trekken. Van de booteigenaren vragen we € 25,= , van onze

clubsympathisanten een donatie naar eigen inzicht.
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Graag over te maken naar: NL27 ABNA 0870 3669 12 t.n.v. R.F.Rackwitsz Inz. 22m2 Club
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Enquête
Sneekweek

De organisatie van de Sneekweek heeft een enquête

opgesteld over wat er goed gaat en beter kan in de

opzet van het evenement. Omdat u lid bent van onze

klassenorganisatie is de kans aanwezig dat u in de

toekomst gaat deelnemen aan de Sneekweek. Omdat

de KWS geïnteresseerd is in uw ideeën, sturen wij u

deze enquête door. De enquête gaat in op het

sportieve karakter en de sociale aspecten van het

evenement. De KWS is u zeer erkentelijk als u

meedenkt over de Sneekweek en ook de open vragen

zou willen beantwoorden. Zo kan het evenement nog

mooier worden!

Tenslotte,

eind maart leek het een paar dagen wel zomer!

Inmiddels moeten we het doen met winterse

buien, maar er is licht aan de horizon. Nog een

weekje volhouden en dan zou het weleens lente

kunnen worden! Kortom: tijd om onze 22m2

“uit het vet” te halen en ons te richten op een

geslaagd zeilseizoen met onze prachtige boten!!

Namens het bestuur,

Jaap de Graaf, secretaris. 
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Klik hier om naar

de enquête te gaan
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22m² Club
We zeilen met hout op de wind

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZABhxVnMnkuSL4_RuSYm23mWAZvqJ1ROl65X_xx6iDlUQ0RGNFhUMjVDVUxaM05RVkU0NTYwOVZDRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZABhxVnMnkuSL4_RuSYm23mWAZvqJ1ROl65X_xx6iDlUQ0RGNFhUMjVDVUxaM05RVkU0NTYwOVZDRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZABhxVnMnkuSL4_RuSYm23mWAZvqJ1ROl65X_xx6iDlUQ0RGNFhUMjVDVUxaM05RVkU0NTYwOVZDRi4u

