
NIEUWSBRIEF NVW 

 

Beste leden, 

Het nieuwe surfjaar staat weer voor de deur. 

Wij willen jullie met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen die voor 

het komende jaar belangrijk zullen zijn; 

1. NK Foiling en Raceboard 

Binnenkort zal de NOR en SI worden gepubliceerd op onze website. Via FB zullen we jullie 

hierover informeren. 

De inschrijving zal dit jaar digitaal gaan via de website. De voorinschrijving sluit 1 week voor 

de wedstrijddag. Daarna zijn er extra kosten van 15,-- per inschrijving. Schrijf je dus op tijd in! 

Een andere aanpassing is dat we de zaterdag als reservedag zullen gaan gebruiken als 

volgens de windvoorspelling het varen op zondag onmogelijk is. Als we naar de zaterdag 

uitwijken zal dit uiterlijk donderdag avond bekend worden gemaakt op Facebook. Als daar 

niets staat gaat de wedstrijd gewoon door op zondag 

 

Op het NK Foiling en Raceboard mogen we de volgende NK titels uitreiken: 

Foiling: Jeugd, Heren en Dames 

Raceboard: Jeugd, Heren en Dames 

 

Net als vorig jaar zullen er nu op de zaterdag voor het NK trainingen worden gegeven. We 

hebben de talenten coaches van het Watersportverbond (Matthieu Koop en Robbert-Jan van 

Velzen bereid gevonden om deze trainingen te geven. De trainingen zullen mede in verband 

met de keus voor de volgende olympische spelen voor Foiling worden gegeven voor Foiling. 

 

De datums en locaties: 

25 April  Almere 

23 Mei  Medemblik 

13 Juni  Aalsmeer 

11 Juli  Medemblik 

12 September Aalsmeer 

17 Oktober Almere 

 

Dit jaar zullen in de Raceboard klasse ook de Windsurfers LT deelnemen. Voor hen zal een 

apart klassement worden gemaakt. 

 

2. NL Slalom 

Binnenkort zal de NOR en SI worden gepubliceerd op onze website. Via FB zullen we jullie 

hierover informeren. 

Net als bij Foiling en Raceboard zal ook hier een voorinschrijving gelden met een extra 

toeslag als je later inschrijft. 

Er zal worden gevaren met de nieuwe Windsurfing Slalom Racing Rules zoals die op 1 

november door Worldsailing zijn vastgesteld. 

 



De te verdelen NK titels zijn voor de Jeugd (onder 21), Heren en Dames. Bij voldoende 

deelname zullen de jeugd, heren en dames apart starten. 

 

De datums zijn: 

2 – 3 Mei Scheveningen 

4 – 5 juli nnb 

24-25 oktober Lelystad 

 

3. NK Freestyle 

Net als vorig jaar hebben we Rick Jendrusch bereid gevonden om het NK Freestyle te 

organiseren bij het Zeil- en Surf Centrum Brouwersdam. Zodra hier meer over bekend is 

zullen we dat publiceren op Facebook. 

 

4. NK Wave 

Jammergenoeg kunnen we jullie hierover nog geen informatie geven. Zodra hier meer over 

bekend is zullen we dat publiceren op Facebook. 

 

5. Trainingen 

Net als vorig jaar zullen er nu op de zaterdag voor het NK Foiling en Raceboard trainingen 

worden gegeven. We hebben de talenten coaches van het Watersportverbond (Matthieu 

Koop en Robbert-Jan van Velzen bereid gevonden om deze trainingen te geven. De 

trainingen zullen mede in verband met de keus voor de volgende olympische spelen voor 

Foiling worden gegeven voor Foiling. 

 

Ook voor de slalom zouden we graag trainingen willen geven. We zoeken nog een paar 

enthousiaste leden die dit op zich zouden willen nemen. 

 

6. Zeilnummers 

Vanaf 1 maart 2020 worden de zeilnummers voor het surfen niet meer uitgegeven door het 

Watersportverbond, maar door de NVW. Meer info daarover kun je vinden op onze website 

www.wedstrijdsurfen.nl. Als je een (nieuw) zeilnummer wilt hebben kun je die aanvragen via 

info@wedstrijdsurfen.nl 

 

7. Lidmaatschap NVW 

Binnenkort zullen we de contributie voor 2020 gaan incasseren. Voor de meeste gaat dat via 

machtiging voor automatische incasso die we hebben gehad. Een enkeling die deze 

machtiging nog niet heeft afgegeven zal via de mail een rekening krijgen met daarop een 

toeslag van 7,50 euro zoals op de ALV is afgesproken 

 

8. Deelname internationale wedstrijden 

De NVW heeft zich voor 2020 aangemeld voor de volgende internationale klasse: RS:X, 

IQFoil, Techno, Technoplus, Formula Windsurfing, IFCA en IFCA jeugd. 

 

Om aan internationale wedstrijden te kunnen deelnemen moet je lid zijn van de NVW, een 

geldige licentie en een zeilnummer hebben. Net als in vorige jaren zal met name het NVW 

lidmaatschap door ons worden gecontroleerd en de internationale klassen op de hoogte 

worden gehouden. 

 

http://www.wedstrijdsurfen.nl/
mailto:info@wedstrijdsurfen.nl


Er is een nieuwe internationale jeugd Slalom klasse onder auspiciën van de IFCA. Hierdoor is 

het mogelijk dat er meer WK titels voor de jeugd kunnen worden uitgereikt. 

 

 

 

9. Algemene Ledenvergadering 

Zoals bij elke vereniging heeft ook de NVW een jaarlijkse ledenvergadering waarop het 

bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen verenigingsjaar. De datum voor de ALV 

hebben we nog niet vastgelegd, maar zal ergens in het voorjaar zijn. Net als vorig jaar willen 

proberen om op de Ledenvergadering een paar andere interessante onderwerpen te laten 

bespreken door deskundige. Ideeën die daarover nu bij ons leven zijn: 

Wedstrijdvoorbereiding, Sportvoeding en Zeiltrim.  

 

 


