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Nieuwsbrief augustus-2 2014
Beste zeilvriend,

NK 14 Monnickendam/Lustrum

Het laatste nieuws voor de Nederlandse kampioenschappen.
Het ziet er naar uit dat we schitterend zeil weer krijgen op 5, 6 en 7 september. Laat deze
gelegenheid niet aan u voorbij gaan. Indien u nog niet heeft ingeschreven is dit echt uw laatste
kans, maandagavond moet uw inschrijving dan binnen zijn.
Zoals bekend zal dit jaar het programma een extra feestelijk karakter hebben i.v.m. het 25 jaar
bestaan van onze klassen organisatie.
Als lid van de klassenorganisatie en enthousiast platbodem zeiler krijgt u spijt indien u niet deel
genomen hebt.
Voor de deelnemers:
Bij aankomst op woensdagavond of donderdagmorgen is er door de onvolprezen Monnickendamse havenmeesters plaats gemaakt in de oude haven waar het altijd heel gezellig is om te
liggen.
Echter op zondag zijn er wat beperkingen. Omdat de sluis gerepareerd moet worden, waarvan
de werkzaamheden op maandagmorgen beginnen moet de haven zondagavond leeg zijn. U
wordt dus verzocht NIET de zondag 7 september te blijven overnachten in de oude haven van
Monnickendam. De haven Hemmeland , eveneens te Monnickendam ( 0299 655555) wil u graag
ontvangen.
Vrijdag
Na de wedstrijden is er vanaf 17:00 uur een jubileum-ontvangst in de feesttent door het
bestuur, alle deelnemers zijn daarbij van harte welkom.
Na de prijsuitreiking van de dag prijzen is er vanaf 18:30 gelegenheid om deel te nemen aan een
gemeenschappelijke barbecue. We laten dan een selectie van wedstrijdbeelden zien uit het
verleden.
Om voor de barbecue voldoende te kunnen inkopen zouden we het erg op prijs stellen als u een
mailtje zou kunnen sturen waarin u aangeeft of u gezellig meedoet en zo ja met hoeveel
personen. Dat kan het makkelijkst door deze mail te beantwoorden.
Zaterdag
De schippersmaaltijd waar u voor ingeschreven heeft is op zaterdag na de borrel en
prijsuitreiking.

Na het Kampioenschap

In het najaar zijn nog een paar leuke wedstrijden.
Eén daarvan willen we speciaal noemen: De Hylper Hurdsilerij die gehouden wordt op 20 en 21
september te Hindeloopen. Een sfeervol wedstrijdweekend met leuke ambiance en spannende
wedstrijden. De inschrijftermijn is verlengd, dus snel inschrijven!
Aangehecht vindt u de uitnodiging om daaraan deel te nemen.

Tot in Monnickendam
Namens het bestuur
Jan Middelburg

Sponsors Nederlands Kampioenschap 2014:





UITNODIGING DEELNAME HYLPER HURDSILERIJ 2014

-------Geachte Lemsteraken eigenaar,
Wij zijn zeer verheugd u weer te mogen uitnodigen voor de Hylper Hurdsilerij 2014.
Te houden op 19, 20 en 21 september 2014 in de Oude Haven van Hindeloopen.
Bijgaand vindt u de officiële uitnodiging, de officiële Aankondiging van de Wedstrijd en
de inschrijfformulieren.
We hopen dat we weer net zo’n mooi deelnemersveld krijgen als de vorige jaren.
De uitnodiging voor de wedstrijd is hier te downloaden
De aankondiging van de wedstrijd kunt u hier downloaden
De inschrijftermijn is verlengd dus u kunt zich nog inschrijven, u kunt het

inschrijfformulier voor de wedstrijden hier downloaden
en het inschrijfformulier voor het “sociaal programma” is hier te downloaden.
Wij kijken uit naar uw komst en zien uw inschrijfformulier graag tegemoet!
retourneren aan sigrid@rederij-karakter.nl.

Met vriendelijke groet,
Sigrid E.A. Bijkerk-Haaitsma
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