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Geachte Leden, Beste Zeilers,
De zon schijnt en het wordt de komende dagen prachtig zeilweer. Mooie vooruitzichten voor de
aftrap van ons zeilseizoen met als vanouds Lemmer Ahoy als eerste event op de agenda en daarop
aansluitend de Y-toren race.
26 april jl. is Peter Tolsma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze bijzondere
onderscheiding is aan Peter gegeven mede voor zijn enorme bijdrage aan het SSRP waarbij hij reeds
19 jaar lang actief is binnen de Criterium Commissie. Peter zet zich ook al vele jaren in voor andere
organisaties en is bijvoorbeeld initiatiefnemer van de stichting Exodus Groningen. Een organisatie die
ex-gedetineerden opvangt en begeleidt bij herintegratie. Namens de V/VA Klassenorganisatie
feliciteren wij Peter van harte met deze mooie onderscheiding.
De Criterium Commissie heeft tijdens haar laatste vergadering onze voorstellen besproken, de
uitkomst is als volgt:
• Bakstagen, thans wordt geen nadere regeling opgenomen. Hiermee wordt bevestigd dat de
huidige situatie is en blijft toegestaan. Mochten zich extremen in de toekomst voordoen dan
behoudt het SSRP de mogelijkheid hier tegenop te treden. De Criterium Commissie zal zich
nog beraden over een mogelijke regeling waardoor het aangrijppunt van de bakstag aan
buitenzijde van het schip niet wordt toegestaan.
• Kluiverboom lengte, een minimaal verplichte maat wordt in de Criteria opgenomen.
• Borging Kluiverboom ring, Criterium Commissie vindt dit geen authenticiteit onderwerp, er
komt geen vermelding in de Criteria. In de najaarsvergadering zal dit onderwerp worden
meegenomen als een voorstel voor wijziging KV.
Onze meetbrief commissaris Pieter Pluimers heeft wederom het nodige werk verzet bij de
ondersteuning van het KNWV zodat de meetbrieven tijdig konden worden uitgegeven. Zo is de LWLbepaling bij alle schepen gecontroleerd en is erop toegezien dat wijzigingen juist zijn verwerkt.
Walter van Berkum, onze nieuwe meetbrief commissaris is, met ondersteuning van Frederiek
voortvarend van start gegaan. De uitnodiging voor ons Klassenevenement heeft u inmiddels
ontvangen. De kade in de Oude Haven van Enkhuizen zal weer een weekend VA kleuren en zo ook ’t
Ankertje J. Vergeet niet om u tijdig in te schrijven.
Wij wensen allen een mooi wedstrijdseizoen toe,
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

