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Beste leden, 
 
Bijgaand een nieuwsbrief aan het begin van het seizoen 2021. We hebben jullie aan het 
begin van het seizoen veel te vertellen, neem dus rustig de tijd met het lezen van deze 
nieuwsbrief.   
 

Inmiddels begint het windsurfvirus bij iedereen al een beetje te kriebelen en hopen we 
dat het andere virus dit jaar wat minder roet in het eten gooit. Op dit moment is er nog 
niets te zeggen of de wedstrijden en trainingen die voor de zomers staan gepland door 
kunnen gaan. Als dat wel het geval is zullen er waarschijnlijk nog wel beperkingen 
gelden. Op onze Facebook pagina zullen we jullie op de hoogte houden van de laatste 
ontwikkelingen hierover. Hou dat dus goed in de gaten. Ook wil ik jullie aandacht vragen 
voor de enquete NVW de gegevens uit deze enquete gaan we gebruiken om de 
activiteiten van de NVW te kunnen verbeteren. In deze nieuwsbrief lees je hier meer 

over. Nieuw dit jaar zijn de NVW trainingen voor foiling en slalom die zijn opgezet door 
een paar van onze topsurfers. 
 
Verder in deze nieuwsbrief informatie over: 

- Nederlandse kampioenschappen 
- Regio Zuid 
- Regio Noord 
- Holland Windsurf Series (HWS) 
- Wedstrijdlicenties 
- Wedstrijdcrew 
- Trainingen 
- Internationaal 
- Enquête 
- Contributie 2021 

- Afsluiting 

Nederlandse Kampioenschappen 
SLALOM, FOILING EN RACEBOARD,  
De aankondiging en wedstrijdbepalingen (NOR en SI) zijn inmiddels gepubliceerd op onze 
website. Dit jaar is de NOR en SI gecombineerd tot 1 document zoals al gebruikelijk was 

bij het kitesurfen en de Worldcups zeilen. Minder documenten voor de deelnemers dus. 
 
Het wedstrijdprogramma voor 2021: 
 
25 april NK Foiling en Raceboard Almere 

8-9 mei NK Slalom Amstelmeer 

16 mei  NK Foiling en Raceboard Almere 

12-13 juni NK Foiling en Raceboard Medemblik 

3-4 juli NK Slalom Lelystad 

11 juli NK Foiling, en Raceboard Aalsmeer 

12 september NK Foiling en Raceboard Medemblik 

17 oktober NK Foiling en Raceboard Aalsmeer 

23-24 oktober NK Slalom Grevelingendam 

 
Het NK Foiling en Raceboard stop op 12-13 juni wordt georganiseerd door het 
Watersportverbond bij het Regattacenter in Medemblik. Dit wordt een groot evenement 
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met ander Olympische zeilklassen. In plaats van IQFoil is gekozen voor Formula Foil. 
IQFoil valt binnen de klassenregels en kan hier dus net als bij de andere stops aan 
meedoen. Hoewel het geen olympische klasse is doet ook de raceboardklasse (inclusief 
Windsurfer LT) mee aan deze wedstrijd. Omdat dit een onderdeel is van een groot 
evenement zal de NOR, SI, inschrijving en het inschrijfgeld apart zijn van de overige NK 

stops. 
 
Voor de raceboard en foiling blijft het format hetzelfde als in 2020. Het format voor de 
slalom is wel aangepast. Het NK slalom zal worden gevaren in de funboard foil klasse. 
Dat betekend dat alle slalomboards kunnen deelnemen en dat een foil is toegestaan. 
(niet verplicht!) De windlimiet blijft 11 knopen zodat je ook zonder foil kunt planeren en 
de wedstrijdbaan kunt surfen. 

 
Net als vorig jaar is de inschrijving digitaal en moet het inschrijfgeld over worden 
gemaakt op onze rekening. Als je op de dag zelf inschrijft is er een toeslag van 15 euro. 
Schrijf dus op tijd in. Alle informatie kun je vinden in de NOR/SI op onze site 
 
Alle informatie  over de Nederlands Kampioenschappen is hier te vinden. 
 

FREESTYLE 
Voor de freestyle zijn we nog bezig met de plannen. Zodra hier meer over bekend is 
zullen we dit op Facebook publiceren 
 
WAVE 
We zijn met Exventure bezig om te bekijken of we in de tweede helft van oktober een 
Nederlands Kampioenschap Wave kunnen houden in Scheveningen. Ook hier is verder 

nog niet veel over bekend. We zoeken voor dit NK nog juryleden, graag een mailtje naar 
info@wedstrijdsurfen als je op het NK Wave jury wilt zijn. 

Regio Zuid 
Op de volgende datums worden door Regio Zuid weer slalomwedstrijden georganiseerd: 
29-30 mei 

5-6 juni 
26-27 juni 
18-19 sept (Als de Real Trip doorgaat dan vervalt dit weekend) 
30-21 okt 
Voor meer informatie over Regio Zuid zie https://www.facebook.com/Regiocupzuid/  

Regio Noord 
Van de organisatoren van Regio Noord hebben we bericht gekregen dat er dit jaar in 
verband met COVID en overvolle agenda's dit jaar niets te organiseren 
 

Holland Windsurfing Series (HWS) 
Dieter van der Schilden was de grote initiator voor de HWS. Dieter is daarmee gestopt en 
via deze weg willen we Dieter nog ontzettend bedanken voor al het werk en energie die 
hij in de HWS heeft gestopt. De HWS is altijd een belangrijke wedstrijdserie geweest voor 
surfers die willen beginnen met wedstrijden en als opstap naar nationale wedstrijden en 
zelf de olympische spelen. Op dit moment zijn er nog gesprekken met de deelnemende 
verenigingen gaande hoe de HWS een vervolg zal krijgen. 
 

https://www.wedstrijdsurfen.nl/wedstrijdregels/
https://www.facebook.com/Regiocupzuid/
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Wedstrijdlicenties 
Voor alle wedstrijden die je vaart is een wedstrijdlicentie van het Watersportverbond 
verplicht. Bij sommige wedstrijden werd er weleens een oogje dichtgeknepen, maar bij 
deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen MOET iedereen een geldige 

wedstrijdlicentie hebben (wordt gecontroleerd). Daarnaast is het met een 
wedstrijdlicentie mogelijk om een persoonlijk zeilnummer aan te vragen. Inmiddels staan 
er zo’n kleine 300 zeilnummers geregistreerd. Zonder wedstrijdlicentie kan dit nummer 
vervallen en worden uitgegeven aan iemand anders. Wil je dus je zeilnummer behouden 
moet je ook zorgen dat je wedstrijdlicentie op orde is. 
 
BELANGRIJK: 
 

 
  

Wedstrijdcrew 
Onze vaste wedstrijdcrew die inmiddels bestaat uit 13 man/vrouw staat al te poppelen 
om los te gaan. Iedere boot zal worden uitgerust met windmeters, peilkompassen, radio 
enz. Er kan dus weinig meer mis gaan. Ook zullen jullie dit jaar onze nieuwe Raceoffice 
zien. Het kleine materiaal karretje is vervangen door een grotere materiaal wagen die 
tevens dienst kan doen als wedstrijdoffice. Op dit moment zijn enkele vrijwilligers druk 
bezig met de aanpassingen aan de kar voor de eerstkomende wedstrijd. 
 
Voor en na een wedstrijd moet er altijd veel gebeuren, boten van en op de trailers, 
boeien oppompen en weer leeg laten lopen, vlaggen plaatsen en weer verwijderen enz. 
Hiervoor kunnen we altijd wat handjes gebruiken. Net als jullie is ook de wedstrijdcrew 
de hele dag druk bezig geweest en wil na de prijsuitreiking snel naar huis. Ze zullen het 

erg op prijs stellen als jullie daarbij ook een handje willen helpen nadat je je eigen 
materiaal hebt opgeborgen of even tussendoor als er spierkracht nodig is voor de boten. 
Vele handen maken immers licht werk en zo kan iedereen weer op tijd thuis zijn na een 
wedstrijd. 
 
Mocht je nog iemand weten die het leuk vindt om bij de wedstrijden betrokken te zijn, 
maar zelf niet meevaart laat het dan even weten. Bv op de wedstrijddag of een mailtje 
naar info@wedstrijdsurfen.nl We kunnen altijd hulp gebruiken op het water of op de 
kant. 

Trainingen 
Door een paar enthousiaste leden zijn er wedstrijdtrainingen opgezet voor Foiling en 
Slalom. Deze trainingen staat los van de trainingen die al worden gegeven door Robbert-
jan op het RTC. Deze NVW trainingen zijn voor iedereen toegankelijk die zich wil 
verbeteren voor de wedstrijden. De trainingen worden op verschillende niveaus gegeven 
door onze topsurfers.  
 
FOILTRAININGEN 
Trainers: Sara Wennekes en Huig-Jan Tak 
Datums en lokaties: 

17 april Almere 
25 april Almere 

Voorheen werden de licenties automatisch verlengd en kreeg je een rekening van het 
Verbond. Dit jaar worden ze niet meer automatisch verlengd en moet je dus zelf aan het 
werk door je licentie te verlengen op de website van het Watersportverbond bij 
https://webshop.watersporters.nl/ 

mailto:info@wedstrijdsurfen.nl
https://webshop.watersporters.nl/
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15 mei Aalsmeer 
10 juli Medemblik 
11 september Aalsmeer 
16 oktober Nog niet bekend 
 
Dagindeling:  
10:30 voorbespreking (opgetuigd klaar staan)  
11:00 – 12:30 Sessie 1 
13:30 – 15:00 Sessie 2  
Nabespreken en aftuigen 
 
Inschrijven: 
Inschrijven kan via dit  Inschrijfformulier. Het inschrijfgeld is  € 25,00 per persoon indien  
dag van te voren betaald op de bankrekening van de NVW: IBAN NL36 INGB 0001 3471 
87 onder vermelding van Slalomtraining <datum>. Op de dag zelf tot 10:45 is het 
inschrijfgeld €35,-. Te betalen per tikkie.  
 
 

SLALOMTRAININGEN 
Trainers: Ingmar Daldorf, Jakob Kooij en Martijn van Noord 
Datums en lokaties: 

10 april Amstelmeer 
15 mei Amstelmeer 
22 mei Lelystad 
14 augustus Amstelmeer 
16 oktober Grevelingendam 
 
Dagindeling:  
11:00 voorbespreking,  
11:30 start training,  
Einde dag rond 16:00 
 
Inschrijven: 
Er wordt nog gewerkt aan het programma en het inschrijfgeld voor deze training. Zodra 
er meer bekend is over het programma zullen we dat melden op onze website of onze 
Facebook pagina. Als je interesse stuur dan een mailtje naar info@wedstrijdsurfen.nl en 
een van de trainers zal contact met je opnemen.  
 

Algemeen: 
Beide trainingen zijn toegankelijk voor alle niveaus. Je moet daarbij wel veilig een 
wedstrijdbaan kunnen varen. Het doel van de training is om samen beter te worden op 
de wedstrijden. Er zal getraind worden op techniek zoals boardhandeling, tactiek tijdens 
het varen en materiaal zoals materiaal keuze en trim, en veel meer interessante 
onderwerpen. 
 
Als je meer informatie wilt hebben over de trainingen stuur dan even een mailtje naar 

info@wedstrijdsurfen.nl dan zorgen wij dat het bij de betreffende trainer komt. 

Internationaal 
Net als voorgaande jaren is de NVW lid van de volgende internationale klassen: Formula 
Windsurfing, IFCA (slalom en freestyle), BIC Techno, RS:X (ivm de olympische spelen) 
en Raceboard. Daarnaast zijn we dit jaar lid geworden van de IQFoil klasse en de IQFoil 

jeugdklasse. Dat betekend dat onze leden mogen deelnemen aan de internationale 
wedstrijden in deze klassen (WKs en EKs). De NVW betaald hiervoor contributie aan deze 

https://forms.gle/hZXfFoHcyqRhpTHR9
https://www.facebook.com/wedstrijdsurfen.nl/
mailto:info@wedstrijdsurfen.nl
mailto:info@wedstrijdsurfen.nl
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internationale klassen. Om aan deze wedstrijden te kunnen deelnemen MOET je lid zijn 
van de NVW! Als volwaardig lid van deze internationale klassenorganisaties beslist de 
NVW mee over bijvoorbeeld wijzigingen van de klasseregels zoals onlangs is gebeurd bij 
BIC Techno en Formula Windsurfing (Foil) 

Enquête 
Samen met de werkgroepen is een enquête opgezet om een beeld te krijgen wat er bij 
onze leden leeft. In de enquête zitten vragen over wedstrijden, trainingen en 
communicatie. We hopen dat zoveel mogelijk leden deze enquête invullen. De resultaten 
van de enquête zullen later op onze Facebook pagina en Website worden gepubliceerd. 
De enquête kun je hier vinden: enquete NVW 

Contributie 
In april zullen de NVW contributie weer worden geïncasseerd. Voor degene die een 
machtiging voor automatische incasso hebben gegeven (de meeste leden) gaat dit 
automatisch. Enkele leden hebben dit nog niet gedaan en krijgen een rekening via de 

email. De contributie bedragen voor 2021 zijn ongewijzigd: 
€ 28,00 voor jeugdleden (op 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of jonger) 
€ 40,00 voor seniorleden (op 1 januari van het verenigingsjaar 19 jaar of ouder) 
Zonder machtiging voor automatische incasso is er een toeslag van € 7,50 
 
Voor meer informatie over de contributie en het lidmaatschap zie: 
https://www.wedstrijdsurfen.nl/lidworden/ 

Afsluiting 
Al met al veel informatie voor het begin van het seizoen. Laten we er met elkaar weer 
een super seizoen van maken!! 
 
Het NVW bestuur 
Eric Kling 

Marc de Jong 
Robbert-Jan van Velzen 
Marco van der Leer 
Sebastiaan van Grasstek 

https://forms.gle/1LY6mZVCWLa6x3VD8
https://www.wedstrijdsurfen.nl/lidworden/

