
Mededeling 1 m.b.t. de Zuiderzee Regatta, 25-08-2020  

 

Beste deelnemers aan de Zuiderzee Regatta, 

Gezien het actueel hoge aantal coronabesmettingen hebben wij als wedstrijdorganisatie besloten om  

tijdens de Zuiderzee Regatta dit jaar alleen het NK ORC4-veld te starten. Hiervoor zijn inmiddels 

(stand 25 augustus) 16 boten ingeschreven en is een geldig Nederlands kampioenschap mogelijk.  

Naast de overheidsvoorschriften inzake COVID-19 zullen daarbij de volgende coronaregels gelden: 

- Op de wal, in het clubgebouw en in de sanitaire voorzieningen geldt de 1,5 meter afstandsregel 

voor iedereen!! 

- Deelnemende schepen mogen indien ‘gestapeld’ maximaal twee aan twee liggen, in kop-staart 

positie, of in een box. De aanlegplaats wordt aangewezen door de havenmeester. 

- Er zal in afwijking van Aankondiging, artikel 6.1 geen registratie bij het wedstrijdsecretariaat 

plaatsvinden. Daarentegen dient elke deelnemer het compleet ingevulde bemanningsformulier 

(net als deze mededeling tevens te vinden op de ZZR wedstrijd pagina van de KNZRV website en 

op M2S).  met alle licentienummers conform Aankondiging, artikel 3.2 uiterlijk 7 september 2020 

te mailen aan: secretariaat@knzrv.nl. 

Hierbij wijzen wij op de mogelijkheid om via de site van het Watersportverbond 

(www.mijnwatersportverbond.nl) een maandlicentie aan te vragen voor € 5,- per persoon. Let 

op: maak geen nieuw account aan als inloggen niet lukt maar neem contact op via 

wedstrijdsport@watersportverbond.nl  

- Verder zal er geen palaver voor de deelnemers plaatsvinden. 

- Wel bestaat de mogelijkheid tot deelname aan de whatsapp-groep „NK2020-ORC4“ via welke de 

wedstrijdorganisatie mededelingen zal verstrekken en voor deelnemers de mogelijkheid bestaat 

met de wedstrijdorganisatie te communiceren. Wedstrijdrelevante informatie zal tevens via het 

mededelingenbord en de marifoon (kanaal 72) worden verstrekt. De middellange baan op vrijdag 

zal ook via deze whatsapp-groep gecommuniceerd worden zodat deelnemers, indien gewenst, 

direct vanuit hun thuishaven naar de startlocatie in de zandput voor Muiden kunnen varen. Voor 

deelname aan deze whatsapp-groep graag een verzoek sturen aan de wedstrijdleider: 

hein.nanninga@outlook.de. Deze groep wordt na afloop van het evenement opgeheven. 

- Het NK zal worden afgesloten met „Prijzen aan boord“. 

- Na afloop van de wedstrijden zal er in de boten een steigerbiertje worden rondgedeeld. 

- Er is verder geen sociaal programma. 

- Wel bestaat er op individuele basis een beperkte mogelijkheid om in het clubgebouw te dineren. 

Hier gelden dan de coronaregels voor de horeca. Er zijn alleen zitplaatsen en alle tafels en 

stoelen hebben een vaste plek en mogen niet verschoven worden. Reserveren is verplicht onder 

telefoonnummer 0294-261434 (gedurende openingstijden). 

Wij zijn in de Muidenhaven genoodzaakt om op een strikte handhaving van de coronaregels toe te 

zien en verwachten van alle deelnemers dat zij hieraan hun volledige medewerking zullen geven. 

Schepen die zich niet aan deze regels houden kunnen door de havenmeester en de 

wedstrijdorganisatie uit de haven verwezen worden en in het extreme geval van verdere deelname 

worden uitgesloten.   

Laten we optimaal en veilig gebruik maken van de mogelijkheid tot wedstrijdzeilen dit najaar! 

Hein Nanninga, wedstrijdleider, mobiel: 00491749899585 
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