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Een woord vooraf:
Het is alweer april. De eerste vaarwedstrijd zit er op en op 20 april is de volgende alweer.
Verder krijgen we een drukke tijd met evenementen. Ik kom daarop terug in deze nieuwsbrief.
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
Op dit moment is niets bijzonders te melden vanuit het bestuur. Alles gaat zijn gangetje bij de vereniging.
De resultaten van de stukjes in de pers hebben tot nu toe niets opgeleverd. Ik merk wel dat veel mensen
het gelezen hebben, maar daar blijft ook bij. De topzeilschoener die ons werd aangeboden, n.a.v. dat
stukje, is intussen afgegeven bij een schoenmaker in Raamsdonksveer, die ook modelbouwer is. Helaas
was er binnen de vereniging geen belangstelling het mooie model te herstellen. De schoenmaker was er
erg verguld mee. Hij bouwt ook zeilboten als statische modellen.
Tijdens onze eerste wedstrijd is het parcours aangepast met de uitbreidingen die Hans van Rossum heeft
verzonnen. Dat is heel goed gegaan. Wegens de hoge waterstand waren laarzen noodzakelijk.
Is er soms iemand die oude pallet weet te vinden of heeft liggen? Die kunnen we pas maken op de lage
rand, zodat we daarop kunnen staan.
Het dok kon er niet in want vanaf het hoge pad kon je niet het dok kijken. We weten intussen dat het
waterschap niets gaat doen. Het broeden van de zwaan en enkele meerkoeten staat dat in de weg.
Aan de waterstand wordt niets gedaan omdat het grondwater nog veel te laag staat.
Dus de gemaakte afspraken worden op dit moment niet nagekomen.
Activiteiten:
1)
Onze Tweede vaarwedstrijd is op 20 april. Afhankelijk van het weer verwachten wij de deelnemers
weer rond 9.30 uur aan het water. We hopen dat waterplanten ons nu al geen parten gaan spelen,
maar we vrezen er wel voor.
2)
Koningsdag op 27 april in Breda. We staan weer op dezelfde plaats als verleden jaar.
Alleen is de kraamopstelling gewijzigd, op ons aangeven. Zie de onderstaande tekening.

Ons bad staat op punt 6. De kramen zijn oranje, de dranghekken rood.
Helaas hebben we verder nog geen instructies over parkeren en routes.
We nemen even aan dat het gelijk zal zijn als verleden jaar. Zodra we daarover zijn geïnformeerd
stuur ik een speciale nieuwsbrief hierover.
Wel graag om 8.00 verzamelen op het Kasteelplein.

3)

Op 5 mei gaan wij naar Drimmelen. Na jaren zijn we weer gevraagd om de vlaggetjesdag mee op
te luisteren. Details kennen wij nog niet, maar daarvoor gaan we actie ondernemen.

Activiteiten:
Zoals reeds gemeld hebben we onze eerste vaarwedstrijd gehouden.
Het was pootje baden op lage rand. Er stond 10cm water op.
Onderstaande foto’s geven een beeld hiervan.

Dit is het opgeleukte parcours. De eerste boeien zijn vervangen door 2 buizen. De kopboeien zijn er 3 op rij
dus 3x er al slingerend doorheen varen. Links ligt nu een driehoek, waar ook 2x doorheen moeten.
Echt een verbetering. Zelfs het zeilen kon doorgang vinden. Het was al met al een succesvolle wedstrijd.
Modellen van leden:
Dick is zijn Riva aan het afwerken. Hij heeft contact met een Riva-club in België, die hem veel tips geven.

De boegversterking

Onderdelen voor het Dashboard; Het dashboard gereed met licht en al.

De boegversterking wordt nog geschilderd met chroomverf ! (Ik wist niet dat het bestond). Al met al begint
het een compleet model te worden. Dat dashboard ziet wel heel echt uit. Complimenten voor Dick.
Verjaardagen:
Mei:
Dion Leijtens
04 mei
Ben Ittersum
16 mei
Beiden alvast van harte gefeliciteerd.

59 jaar.
71 jaar.

Tot slot: De brief is vol. Tot de volgende Nieuwsbrief. Rinus Damsteegt.

