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Nieuwsbrief juli 2016
Beste zeilvriend,
De Nederlandse Kampioenschappen komen snel dichterbij, eerst nog de Van Loon
Hardzeildag in Zeeland en de Flevo race in het midden van het land, en natuurlijk nog je
eigen vakantie! In deze nieuwsbrief een update van de R&P activiteiten.

Deltaweek(weekend)

Het is weer een mooie happening geworden met 19 inschrijvers, 11 B klasse en 7 C klasse
schepen. Wisselend weer, en hier en daar veel stroom uit dezelfde richting als de wind
maakte het een spannend evenement. De uitslagen en foto’s staan hier.

Flevo race
Op de site staan nog slechts 3 inschrijvers, waarschijnlijk loopt dat achter. Het is altijd een
mooie wedstrijd, hij wordt deze keer vanuit Muiden gevaren en de klassieke jachten van
de KSJ doen dit jaar weer mee wat prachtige beelden oplevert. Het sociale programma
ziet er ook goed uit met zaterdag het Spieringfestival bij Ome Ko en diverse bandjes op
straat.
Je kunt je schip er laten liggen tot een aantal dagen later wanneer de Kampioenschappen
gevaren worden, ook vanuit Muiden. Als je nog niet hebt ingeschreven doe dat dan
alsnog, je krijgt er geen spijt van.

Nederlandse Kampioenschappen
Zoals eerder gemeld worden de kampioenschappen vanuit Muiden gevaren en hebben
we besloten dat met de huidige TVF te doen en met de invoering van TVF16 te wachten.
De website heeft weer een aparte NK16 sectie gekregen. Daarmee hebben we de
inschrijving geopend. De aankondiging van de wedstrijd en zelfs de wedstrijdbepalingen
staan on-line, je vindt daar ook het voorlopig programma en de mogelijkheid om in te
schrijven. Kijk hier.
Het wordt vanuit Muiden ook weer een gezellig en spannend Kampioenschap en hopen
dat het een mooi wedstrijdveld wordt. Aarzel dus niet en doe mee!
Vanuit het Watersportverbond wordt er ook nog een officiële aankondiging gestuurd voor
het kampioenschap.
Wij wensen iedereen een leuke vakantie met goed zeilweer,
met vriendelijke Zeilersgroet

Namens het Bestuur,
Frank de Bruin.

