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22m² Club
Seizoen 2021

Nieuwe bestuurssamenstelling
Voorjaarsvergadering
Princenhoftocht
Zeilwedstrijden
KZV Oostergo

Beste zeilers, booteigenaren en sympathisanten,
In maart dit jaar opende ik onze nieuwsbrief met de
volgende zin: “Woorden als anderhalvemetersamenleving,
lockdown en avondklok waren een jaar geleden voor ons allen
onbekend of een 'ver van mijn bed show'”. Helaas zijn ze
realiteit geworden.
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en zijn we
ondanks alle maatregelen en vaccinaties nog niet van het
virus af. We hebben het nu over de omicron variant, de

Kruis van Heeg

boosterprik en als klap op de vuurpijl is er opnieuw een
lockdown ingegaan. Kortom: de pandemie woekert voort!
Toch is er misschien een lichtpuntje: corona lijkt bij ons

Ontwikkelingen
botenlijst

vooral in de winter actief te zijn. Zo hebben we de
afgelopen zomer goed kunnen zeilen en gaan we er van
uit dat ook het komende seizoen onze fraaie boten op de
Friese en Hollandse meren te zien zullen zijn.

Contributie/
donatie

Als bestuur willen we een paar onderwerpen met u delen,
later volgt dan een tweede nieuwsbrief, met aanvullende
info:
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Nieuwe bestuurssamenstelling
De oudere garde heeft plaats gemaakt voor
nieuw elan! Reinder Schaap, Theo van Vliet en
Jaap

de

Graaf

zijn

teruggetreden

als

bestuursleden. Henk de Boer, Fons van Mieghem
en Kor Hutting hebben in hun plaats de
gelederen versterkt.
Het nieuwe bestuur ziet er u nu als volgt uit:

Voorzitter

Henk de Boer

Secretaris

Fons van Mieghem

Penningmeester

Robert Rackwitsz

Botenlijst

Kor Hutting

Evenementen

Kor Hutting

Website

Jarmo van Veldhuizen

Voorjaarsvergadering
Onder voorbehoud gepland op 2 april 2022 om 11.00
uur in het Sylhûs te Heeg. Dhr. Van Roessel van de
Tjotterstichting is bereid gevonden om een presentatie te
houden over hoe de Tjottervloot in de lucht / op de been
of beter: op het water wordt houden. Na deze presentatie
kunnen we dan onze vergadering houden in het Sylhûs of
met een lunch in een nabij gelegen etablissement.
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Princenhoftocht
We

willen

in

2022

wederom

een

Princenhoftocht organiseren. Het afgelopen
jaar waren de boten er wel, maar de wind
niet.Dus waren we genoodzaakt om als
alternatief een korte ronde over de wijde Ee
te varen. Om dát te voorkomen in het
aankomende jaar, zullen we in de planning
voor 2022 een uitwijkdatum kiezen. Deze
data zullen we op korte termijn met u delen.

Zeilwedstrijden
KZV Oostergo
Er hebben het afgelopen jaar 4 schepen
meegedaan. De 2e dag is er wegens gebrek
aan wind niet gevaren. We kijken er naar
uit om in het aankomende jaar opnieuw
mee te doen op 2 en 3 juli.
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Kruis van Heeg
Het Kruis van Heeg is een lange afstand
toerwedstrijd

waarbij

wedstrijdzeilen,

maar

niet

alleen

ook

het

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.
Hadden we bij de Princehoftocht te weinig
wind in Heeg was het eind augustus
precies

andersom.

Alleen

de

ochtendwedstrijd kon doorgang vinden.
Overigens onze nieuwe voorzitter Henk
de Boer is ’s middags bij zeer straffe wind
nog teruggezeild naar Grou. Een waar
heroïsche tocht.

Ontwikkelingen
botenlijst
Fons van Mieghem heeft de 2 van Jaap de Graaf gekocht.
De boot ligt in de zomer bij hem aan de steiger voor zijn
huis in Meerstad / Groningen. Fons is een enthousiaste
zeiler en heeft reeds meegedaan als bemanningslid
tijdens de Oostergo wedstrijden.

Hij is inmiddels

toegetreden tot het bestuur.
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Contributie/
donatie
Na een aantal jaren geen contributie te hebben
geheven hebben we dat vorig jaar wel gedaan. Een
aanzienlijk aantal van onze leden hebben hier
positief op gereageerd door het gevraagde bedrag
over te maken. Waarvoor onze dank. Toch zouden
we u willen vragen om dit jaar nogmaals de
portemonnee te trekken, om voor onze club wat
meer armslag te hebben. Van de booteigenaren
vragen we €25,- en van onze clubsympathisanten
een donatie naar eigen inzicht.

Graag het bedrag over te maken naar:
NL27 ABNA 0870 3669 12 t.n.v. R.F.Rackwitsz
Inz. 22m2 Club

Ten afsluiting,
Nog een paar weken en dan is 2021 alweer verleden
tijd. We wensen we u fijne feestdagen en een gelukkig
gezond nieuw jaar! We hopen op een mooie zomer in
2022, met veel gelegenheid om met onze prachtige
zeilboten te kunnen varen en deel te kunnen nemen
aan mooie evenementen. Met de instroom van nieuwe
bestuursleden is er voor aankomend jaar vernieuwing
en vers enthousiasme binnen onze club te verwachten!

22m² Club
We zeilen met hout op de wind

Wordt vervolgd…
Namens het bestuur,
Jaap de Graaf
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