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  Beste << Test First Name >> << Test Last Name >>
In deze extra editie van de TVK Nieuwsbrief vind je een korte terugblik op onze zeer
geslaagde voorjaarsbijeenkomst in Veere en de uitnodiging tot het bijwonen van de
PolyClassics Meeting.
De organisatie van PolyClassics Meeting realiseert zich dat de planning krap is en vraagt
je daarom bij interesse je zo snel mogelijk aan te melden.
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 De vijftigste Voorjaarsbijeenkomst was gezellig en feestelijk!
 PolyClassics Meeting

 De vijftigste Voorjaarsbijeenkomst was gezellig en feestelijk!

Op 10 tot 13 mei hebben we de vijftigste verjaardag van onze vereniging gevierd in Veere,
net als vijftig jaar geleden.

Het werd een feestelijke bijeenkomst met zo’n 125 deelnemers en met meer dan 35
schepen, waarvan 15 klassiekers! 

Het weer werkte - net als tijdens de afgelopen Voorjaarsbijeenkomsten – wederom prima
mee: zonnig met vooral op zaterdag een aangename
temperatuur.                                         



Donderdag was de aankomst in Kortgene, met een door onze beschermvrouwe
aangeboden steigerborrel en ’s avonds een gezamenlijk diner. De volgende dag  zeilden
we met een veranderlijke wind in regatta richting Veere.
 

Onder kanongebulder en veel publieke belangstelling op de kade voeren we aan het eind
van de middag gepavoiseerd de stadshaven van Veere binnen, de klassiekers als laatsten,
in kiellinie.

Zaterdagochtend hielden we het Concours de Créativité, dit keer niet alleen voor de
klassiekers, maar voor alle series. Nuttig en gezellig! In de middag werd druk gebruik
gemaakt van de mogelijkheden om een rondvaart te doen met een echte Zeeuwse
Hoogaars en om een stadswandeling met gidsen te maken. De middag werd afgesloten
met een warm welkom van de burgervader van de stad.

Vanwege de grote opkomst moesten we het slotdiner in twee ‘ploegen’ nuttigen, waarna
we gezamenlijk deze gezellige en feestelijke jubileumbijeenkomst hebben afgesloten.

Een leuk en uitgebreid verslag van de bijeenkomst staat binnenkort op de website, onder
de tab Evenementen. Van harte aanbevolen voor degenen die erbij waren, maar vooral
voor die leden die er dit jaar (nog) niet bij waren!

  



 PolyClassics Meeting
Ontmoet de schippers, bekijk de boten

2 en 3 juni, WSV De Kreupel, Andijk
 

PolyClassics Meeting in nieuw jasje

Jaarlijks organiseert de Federatie voor het behoud van PolyClassic Zeiljachten een
bijeenkomst. In het begin lag de nadruk op het wedstrijdzeilen maar steeds meer ligt de
nadruk op kennisuitwisseling over de boten, gezelligheid en samen varen. Dit jaar is de
watersportvereniging de Kreupel in Andijk weer de haven waar we gastvrij worden
ontvangen.

Programma:

zaterdag 2 juni
 9.30    palaver in het clubhuis
10.00   bootbezoek: gemeenschappelijke rondwandeling over de steiger waarbij de
eigenaren vertellen over hun polyclassieker en wat zij doen om de tand destijds te
weerstaan. Durf te vragen
12.00   lunch (gemeenschappelijk of op eigen boot, meegebrachte etenswaren)
14.00   wedstrijdtoertocht in de vorm van een ‘brainrace’ om de Kreupel: bepaal je eigen
starttijd maar ben precies om 16.00 (gps-tijd) weer terug. Je bent winnaar als je (na
verrekening van de rating) de kortste tijd hebt gevaren, de minste straf-minuten hebt en
tenminste drie foto’s hebt gemaakt van de andere boten onder zeil.
18.00   borrel op het terras
19.00   pizza en zeemansliederen



20.30   avondwandeling over de dijk naar het waterlabyrint van de Koopmanspolder

zondag 3 juni
 9.30    gemeenschappelijk ontbijt en koffie
10.30   planning terugreis en eventueel afspraken samen op varen, korte evaluatie en
behoeftepeiling winterprogramma

De meeting staat in het teken van gemoedelijkheid, zelfvoorzienendheid en improvisatie.
De organisatie probeert de kosten zo laag mogelijk te houden net als de drempel voor
deelname. In Andijk is een Lidl waar boodschappen gedaan kunnen worden. Het
voorstelde programma is slechts een poging om enige structuur aan te brengen.
U kunt uw belangstelling voor deelname kunt u opgeven via de website van de
PolyClassics, deelname kost 15,- te voldoen op de dag zelf. Liggeld moet u zelf aan de
watersport vereniging betalen.
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