Geachte wedstrijdzeiler,

Grou 1 juni 2022

Aankomend weekend zijn jullie te gast in het mooie Grou bij KWV Frisia voor het verzeilen van de
pinkster tweedaagse. Om het gehele weekend goed te laten verlopen horen daar ook wat huisregels
bij en een daarvan zijn de ligplekken in de haven rondom het Marit Bouwmeester zeilcentrum voor
de moederschepen en wedstrijd boten.
Wij hebben contact gehad met de gemeente en in onderstaande brief wordt duidelijk wat we
hebben afgesproken. Aan allen het verzoek om dit gezamenlijk na te leven.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Vriendelijke groeten,
Arjen de Boer, Voorzitter wedstrijd commissie KWV Frisia
Beste Arjen de Boer,
De havenmeester Grou gaat d.m.v. Rood/wit lint maximaal aantal boxen reserveren (op basis
opgave bij inschrijving) voor de volgschepen aan de H steiger. Rondom of achter deze schepen
mogen ook wedstrijdboten liggen, ook zullen er wedstrijdboten liggen aan de steiger t/o
clubhuis Frisia (meerdere rijen dik). Wat niet om en nabij het clubhuis van Frisia past aan
wedstrijd boten, mag een ligplaats zoeken aan de E en F steigers.
Voor de volgschepen gelden afwijkende regels: Zo hoeven deze schepen zich niet aan de lengte
indeling te houden. (Min 14 m) Wel wordt er door Frisia bij het communiceren met de schippers
van de volgschepen, nadrukkelijk op gewezen dat de ruimtes zo efficiënt mogelijk moeten
worden benut. (Andere watersporters met een grotere boot willen ook graag een plekje in de
haven). Direct na afloop van het wedstrijd evenement gaan de volgschepen welke nog een
paar dagen blijven liggen verhalen naar de boxen die bij de lengte van hun schip horen.
Bovenstaande afspraken zijn vooralsnog bij wijze van proef, daarom gaat de gemeente deze
keer geen havengeld rekenen voor de wedstrijdboten. Echter mocht er een wedstrijdboot
ligplaats innemen buiten het hierboven omschreven gebied dan moet deze betalen. De
volgschepen worden zoals gebruikelijk wel door de gemeente afgerekend.
Vrijwilligers bestuursleden van Frisia gaan e.e.a. communiceren en begeleiden met de
wedstrijd deelnemers en schippers van de volgschepen. Daarbij wordt nauw contact met de
havenmeester Grou gehouden zodat deze op de hoogte blijft van het verloop van e.e.a. binnen
het gebied wat gereserveerd is. Bij eventuele discussies met wedstrijd deelnemers of
volgschepen neemt Frisia het voortouw om e.e.a. in goede banen te leiden (na vooroverleg met
de havenmeester) Bovenstaande afspraken zijn daarbij steeds het uitgangspunt.
Na ieder evenement volgt er een evaluatie tussen de gemeente en Frisia over het verloop van
de proef en het vervolg daarvan in de nabije toekomst.
Met vriendelijke groet,
Robert Rinzema, havenmeester gemeente Leeuwarden.

