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Betreft: het moet in ieder geval beter 
 
Geacht bestuur, 
 
Met verrassing en grote interesse hebben wij kennisgenomen van de 
voorgenomen wijzigingen in de structuur en registratie van de zeilwedstrijden. 
Hoewel wij de noodzaak tot verandering volledig onderschrijven hebben wij 
wel de nodige bedenkingen over de voorgestelde veranderingen en over de 
wijze van communiceren.  
 
Allereerst de voorgestelde wijzigingen. Het kan inderdaad beter en goedkoper 
maar door het verleggen van werkzaamheden en administratie (o.a. 
wedstrijdlicenties) van het verbond naar de organiserende 
autoriteiten/vereniging wordt dit niet bereikt. Nagenoeg alle evenementen 
draaien geheel op de inzet van vrijwilligers en ook daar zien we helaas een 
teruglopend aantal inzetbare vrijwilligers. Dus een vermindering van 
werkzaamheden is juist noodzakelijk. 
 
De noodzaak om iedere wedstrijdzeiler te registreren onderschrijven wij 
volledig. Maar wanneer er mensen vrijgesteld gaan worden van registratie 
(slechts 4 mensen per boot in uw voorstel) gaan we geheel voorbij aan het doel 
van de registratie (fair-play, doping, etc) dat geldt immers voor iedereen.  
 
 
 



 

 
Er moet een waterdicht, werkbaar en betaalbaar systeem komen voor deze 
registratie. Het verleggen van werkzaamheden en het verhogen van de kosten 
van registratie zijn zeker niet de manier om dit te bereiken. Juist het 
tegenovergestelde zal het geval zijn. De deelnemende wedstrijdzeilers zullen 
deze verlegging namelijk ervaren als een stijging van de inschrijfgelden en een 
uitbreiding van het administratieve inschrijfproces. Een zeer onwenselijke 
ontwikkeling gezien de dalende deelnemersaantallen. Bovendien geldt de 
kostenbesparing, door niet elk jaar een certificaat uit te geven, niet voor 
eigenaren van ORC/IRC gemeten boten daar deze rating systemen (de VPP's) 
jaarlijks worden onderhouden/aangepast met als gevolg jaarlijks nieuwe 
certificaten met bijbehorende kosten. Misschien elke 4 jaar de VPP’s 
aanpassen?  
 
Tenslotte wordt er in uw publicatie gesteld dat in de toekomst de kosten 
omlaag kunnen.  Afgezien van het feit dat wij grote vraagtekens zetten of de 
automatiseringsslag deze besparing kan realiseren gaan voorlopig de kosten 
fors omhoog. Met minder werkzaamheden voor het Verbond en meer 
werkzaamheden voor de Organiserende Autoriteit/ Verenigingen. In ruil voor 
een hoogst onzekere financiële verlaging in de toekomst.  
 
Wat betreft de wijze van communiceren willen wij nog graag het volgende 
opmerken. Sinds geruime tijd merken wij dat de communicatie vanuit het 
Watersportverbond aangaande het wedstrijdzeilen meer en meer gebeurt in 
een dwingende vorm. Dit levert onnodige weerstand, frustratie en extra 
werkzaamheden op voor de vele vrijwilligers. Daarom roepen wij u op om 
vanaf nu op een manier te communiceren die draagvlak creëert en beter past 
bij de ondersteunende doelstelling van het Verbond. Het Watersportverbond 
bestaat tenslotte bij de gratie van de zeilers en de verenigingen. Is er voor de 
zeilers en de verenigingen. Niet omgekeerd. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Samengevat: Het plan kan beter, de communicatie kan beter! Graag komen wij 
met u in gesprek om samen te bepalen hoe het beter kan. 
 
Met vrolijke zeilers groet, 
 
Van Uden Reco Stellendam Regatta 
Van Uden Reco Oktober Races 
North Sea Regatta 
Breskens Sailing Weekend 
100 mijl Bruine Bank Race 
Scheveningen 500 Race & Rally 
24 uurs Race 
Deltaweekend 
 
Link naar bewuste artikel Watersportverbond: 
https://zeilen.watersporters.nl/nieuws/2019/oktober/wedstrijdsport-kan-het-
beter-het-moet-in-ieder-geval-anders/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


