DUTCH H-BOAT ASSOCIATION
Beste H-boot zeilers,
Afgelopen jaar was een jaar van veel praten. Onder andere over zeilen. Mogen we samen zeilen, gaan we samen
zeilen en is het wel verantwoord om samen te zeilen? In het begin van het seizoen zijn er voor ons beslissingen
genomen wat wel en vooral niet mocht. Later in het seizoen hebben we als bestuur zelf beslissingen genomen. Zo
hebben we besloten om het Open Nederlands Kampioenschap in Roermond niet door te laten gaan. Dat was een
pittige beslissing omdat wij als zeilers natuurlijk het liefst gewoon zeilen. Maar ja, de situatie was niet gewoon.
Ook de geplande andere evenementen zijn het afgelopen jaar niet door gegaan. Zo hadden we een openingsborrel
gepland, zondagochtend trainingen en lezingen over trim en wind. We gaan proberen het dit jaar wel voor elkaar te
krijgen. Echter hebben we de regie niet geheel zelf in handen en moeten we de corona ontwikkelingen afwachten.
Dus vooralsnog zetten we die evenementen nog niet in de agenda. Wel hebben we de dit jaar weer de twee grote Hboot evenementen in Nederland gepland. Zoals ieder jaar kunnen we bij die evenementen rekenen op internationale
deelname.
5-6 juni:
Holland Trophy, ARZV, Akersloot;
8-10 oktober:
Open Nederlands Kampioenschap H-boot, M&R, Roermond.
Verder zijn er diverse internationale wedstrijden in andere landen. In Duitsland is er ieder weekend wel een
wedstrijd. Sommige daarvan zijn vanuit Nederland in een paar uit te bereiken. Het wordt altijd zeer op prijs gesteld
als er deelname vanuit Nederland is. En men is ter plaatse altijd zeer behulpzaam. Ook het 38. Alpenpokal op het
Gardameer in Italië is een mooi evenement. Dit is eventueel goed te combineren met een vakantie in Italië.
Het wereldkampioenschap wordt dit jaar gezeild in Denemarken:
9-14 augustus;
World Championship, SSK, Veno Bugt Denemarken.
De contributie blijft dit jaar op €50,- staan. Vorig jaar hebben we gevraagd of vaste bemanningsleden lid willen
worden van onze klasse vereniging. Een aantal van jullie heeft dat gedaan en dat stellen we natuurlijk zeer op prijs.
We hopen dat meer bemanningsleden lid worden zodat we dit jaar wat extra kunnen doen, zoals lezingen en een
trainingsweekend organiseren. Verder staat nog steeds een gezamenlijke borrel op de planning. Mochten jullie nog
H-boot zeilers kennen die geen lid zijn, probeer hen dan in contact te brengen met de H-boot klassevereniging .
De website begint langzaam zijn vorm te krijgen. Op de site komen nog items voor vraag en aanbod én een
bemanningspool.
Vorig jaar eindigden we deze brief dat het weer een mooi zeiljaar zou gaan worden. Het werd helaas anders. We
gaan er van uit dat het dit jaar een mooi zeiljaar gaat worden.
Met vriendelijke H-boot groeten.
Het bestuur van de Nederlandse H-boot klassevereniging.
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