
 
 
 
Beste WWSV- club, klasse-verantwoordelijke, 
  
Het zeilseizoen 2019 zit er nog niet helemaal op maar toch willen we al beginnen aan de planning 
2020. 
  
In bijlage tref je een eerste draft van de kalender voor zwaardboten aan, dit is slechts een 
werkdocument dat in drie fasen gefinaliseerd moet worden. Er zullen ongetwijfeld een hele reeks 
aanpassingen nodig zijn die we graag van jullie clubs, klassen en wedstrijdorganisatoren willen 
ontvangen. 
Alle andere informatie is “provisional”.  
  
Kalendervergadering!  
  
Op maandagavond 18 november 2019 bent u van harte uitgenodigd op de kalendervergadering 
zwaardboten, surfen en catamaran  voor het seizoen 2020.  Deze kalendervergadering start om 
19u00  en vindt plaats in het Sporthotel, Zuiderlaan 14 in Gent. In deze mail meer info over het 
kalenderoverleg voor windsurfen, kitesurfen, golfsurfen en standup paddle, alsook de 1ste versie van 
de kalender zwaardboten.  
  
Zwaardboten: in bijlage kunt u de eerste ontwerpversie van de zeilkalender zwaardboten 2020 
vinden. 
Gelieve tegen 27 oktober 2019 de eerste aanpassingen door te sturen naar luc@wwsv.be    
  
Multihull: De jaarlijkse kalendervergadering Multihull gaat normaliter op dezelfde datum door in een 
aparte vergaderzaal voor de multihull clubs. Deze wordt beheerd door de sectie multihull.be – in 
bijlage tref je eveneens een draft aan. 
  
Surfen  
Kalenderoverleg surfen 2019 (overleg surfkalender in een afzonderlijke vergaderzaal) 
De surfclubs ontvangen een apart bericht van coördinator Tommy Maenhaut – de kalender 2019 en 
invuldocument 2020 in bijlage 
Contactpersoon voor de surfdisciplines Tommy Maenhaut tommy@wwsv.be  
Ook hier graag eerste insteek tegen 4 november 2019  
  
Kalenderoverleg zeezeilen 2019 
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De voorbereiding van deze kalender wordt besproken op de vergadering van maandag 5 november 
2019 bij jaarvergadering die doorgaat bij de WSKLum Nieuwpoort. De voorlopige draft vind je ook al 
in bijlage.  
  
Deze kalenders worden later samengevoegd met de wedstrijdkalender van het FFYB en toegevoegd 
aan de website van Belgian Sailing.  
  
  
Erkenning van de klassen binnen de schoot van Belgian Sailing. 
  
Binnen de schoot van Belgian Sailing (het gewezen KBYV) worden de klassen jaarlijks erkend. Hiertoe 
dienen ze hun werkingsverslag in te dienen tegen 1 november 2019. 
De benodigde documenten vind je via https://belgiansailing.be/wp-
content/uploads/2015/07/behoud-en-erkenning-van-Nationale-klassen.pdf  
Een aantal nieuwe klassen steken de neus aan het raam en kunnen misschien voor erkenning in 
aanmerking komen. Binnen de zeiljachten zou dat kunnen gaan om de eenheidsklasse J80 die mooie 
werking vertoonde in 2019 of de toekenning van een titel voor Dames in OBK Snipe of nog een titel in 
Nacra 15, een klasse waarin ons land een voortrekkersrol geniet.  
  
Verslagen verbondsafgevaardigden of klassenverantwoordelijken Belgische Kampioenschappen. 
  
Vooraleer we echter overgaan tot 2020 moeten we ook nog een aantal wedstrijden valideren uit 
2019. Voor alle Belgische Kampioenschappen moeten de verslagen van de verbondsafgevaardigden 
voor 1 november uiterlijk binnen zijn om deze te kunnen valideren (rorc@belgiansailing.be 
Een Belgisch Kampioenschap kan pas gevalideerd worden als alle documenten door de 
verbondsafgevaardigde werden ingediend. Hoewel er al heel wat kampioenschappen afgewerkt zijn 
stellen we vast dat de verslagen niet allemaal werden ingediend. 
Weet dat een kampioenschap niet zal kunnen erkend worden zonder de noodzakelijke documenten. 
Dien je dus geen verslag in dan doe je daar je zeilers geen plezier mee. Niet erkende 
kampioenschappen zullen niet opgenomen worden in de avond van de Sailing Awards van 21 
februari 2020 in Brussel en dat kunnen we de zeilers niet aandoen. Alle verslagen dienen toe te 
komen bij Leo Vekemans RO/RC voor 1 november. Meer info vind je nog steeds 
op  https://belgiansailing.be/documenten/   of via mail leo.vekemans@telenet.be – zet ook de 
coördinatoren bij Wind en Watersport Vlaanderen in kopie luc@wwsv.be  
  
Elk jaar krijgen vijf OBK’s Surfen en Zeilen een ondersteuning vanuit WWSV. Vergeet niet je dossier 
met onkosten tijdig door te sturen aan nadine@wwsv.be om zo van de subsidie te kunnen genieten. 
  
Met sportieve groeten, 
  
Luc Geirnaert 
Coördinator Breedtesport 
Wind en Watersport Vlaanderen 
luc@wwsv.be 
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