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Nieuwsbrief Augustus 2012
Beste Zeilvrienden,
Met het zomerweer van de laatste periode heeft iedere zeiler op het water kunnen
genieten, na een dip midden deze week wordt het komend weekend (tijdens de Flevo race)
weer goed. De verwachting daarna geeft ook nog een gerede kans op voortzetting daarvan.
We kijken dan ook uit naar goed weer tijdens het:

Kampioenschap te Monnickendam
Inschrijvingen
Tot nog toe hebben we 18 inschrijvingen, maar die van de Mathilde is er nog niet bij!
Als u eerder heeft meegedaan kent u de gezellige en sportieve sfeer die ons kampioenschap
kenmerkt.
Als u nog niet heeft meegedaan moet u dit leuke evenement een keer gaan meebeleven. Het
is niet alleen voor doorgewinterde wedstrijdzeilers, maar ook voor minder ervaren
platbodemzeilers om eens te proeven van een mooi wedstrijdevenement! Als je geen
geldige meetbrief hebt kun je ook meevaren in de Open klasse om toch deelgenoot te zijn
van dit schitterende weekend!
Alle gegevens en inschrijfmogelijkheden (online of via een formulier) vindt u hier:
http://www.rondenplatbodem.nl/NK12/index.htm
Het programma is rond.
De feestavond vindt plaats bij (niet in) het Marker Veerhuis en we blijven dus alle dagen in
de pittoreske oude haven van Monnickendam.
De mensen van het Veerhuis zullen een heerlijke Barbecue verzorgen met biefstuk, shaslick,
gambaspies, spareribs, vispakketje (stukje tilapia ingepakt in folie met witte wijn en kruiden)
stokbrood, kruiden boter, frites, vleessalade, diverse sauzen, met als dessert verse
fruitsalade of een stukje ijstaart.
Het startschip en de benodigde Rib voor uitleg van de boeien is vastgelegd, en alle andere
zaken, wedstrijdleiding, protestcomité, de prijzen etc. zijn geregeld.
Kortom de organisatie kijkt, ondanks het wegvallen van onze sponsor, uit naar een mooi
evenement.
Wij wensen u nog een aantal fijne vakantiedagen en mooie wedstrijden!
Namens het bestuur,
Frank de Bruin.

