Sponsors NDKO:
Architecten bureau Bas Leijen; Atema advies;
Marianne de Hartog zeilmakerij; Magic Marine
Mulder catamarans; EDZ; Ami kappers;.
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Laatste Klasse evenement 2004
Op 16 & 17 oktober a.s. vindt alweer het
laatste KE van dit jaar plaats!! We zijn te gast
op de locatie Zeewolde. Een enthousiaste en
vriendelijke club met een eigen
catamaranligplaats waar wij dan ook gebruik
van mogen maken. Een prachtige groene plek
met veel gras.

Op de parkeerplaats je trailer afkoppelen, je
trailer over de verharde weg achter de speeltuin plaatsen. Volg verder de aanwijzingen van
de clubleden.

Het Wolderwijd, in oktober vrij van wier!,
gekenmerkt door een behoorlijke windgarantie
en vlak water, heeft absoluut de elementen
voor een geslaagd zeilweekeinde.
Je bent er welkom vanaf 09.00 uur.
Zaterdag is de briefing om 11.00 uur en de
start om 12.00 uur; op zondag wordt 11.00 uur
gestart.

Sailcenter aanbieding
NIEUW!!!!!!!!!!!!
Swift coard
En absoluut soepele schoot zonder kern.
(vraag naar de ervaringen bij Dick Ganseman
en Harry van Veen)
Routebeschrijving:
Zodra je Zeewolde inrijdt volg je de borden
“The Harbour Congress & Event Centre”.
Na het passeren van het gemeentehuis aan je
rechterhand neem je de rotonde ¼; je rijdt dan
“Het Noordereiland” op. Na ca. 100m linksaf
de Voorland” in, na 150m rechtsaf rijd je de
“Pluuthaven” in.
Aan het einde van deze weg de slagboom
door; de verharde weg volgen; om het
toiletgebouw aan je rechterhand rijden.

Nu ter kennismaking 20% korting

Open Duitse Kampioenschap &
Ausklang

De Ausklang in Steinhude, de traditionele
afsluiting van het Duitse zeilseizoen en dit jaar
ook tegelijkertijd het Open Duitse Kampioenschap, was dit jaar nog gezelliger dan
normaal. Dit kwam ongetwijfeld mede door de
grote opkomst van maar liefst 13 Nederlandse
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teams!!
Om het improvisatievermogen van de zeilers
op de proef te stellen werd vrijdag begonnen
met een zogenaamde 'vlinderbaan', waarbij de
deelnemers onder lichtweer-omstandigheden
alle hoeken van het Steinhuder Meer te zien
kregen.
Zaterdag en zondag stond de vertrouwde
driehoeksbaan op het programma.
Een poging om een derde race te starten op
zaterdag mislukte glansrijk! Na 3 algehele
terugroepen vond het startcomité het wel
welletjes en stuurde de dartvloot als een klas
ondeugende schoolkinderen naar de kant.
De stemming in het Duitse kamp was
zaterdagavond behoorlijk ne rveus, met Bas
Leijen en Alexandra Ballestrem, als eerste
Nederlanders op de 2e plaats.
Na het 'frei bier' op zaterdagavond toch maar
weer vroeg naar bed. De finale op zondag
begon namelijk al om 10.00 uur.
Helaas kon de Nederlandse troef geen beslag
leggen op de titel, maar hebben ze toch een
zeer verdienstelijke 3e plaats weten te behalen
na Josef Iral (1e) en de gebroeders Szech (2e).
Met uitstekende zeilcondities en een gezellig
walprogramma was het een zeer geslaagd
weekeinde en wordt al weer uitgekeken naar
de Auftakt (april 05), het Duitse
kampioenschap en de Ausklang (okt. 05) van
volgend jaar!!

Het is langzamerhand weer tijd om je Dart op
stal te zetten.
Niet vergeten de roeren te demonteren (zie
Dartflitsen van een paar jaar geleden) en alles
netjes op te bergen. Maar waar laat je die
tweede fok of dat reserve blok?
De jeugdboot is nog steeds niet compleet, met
name zeilen, blokken en schoten ontbreken
nog, dus je donatie is meer dan welkom!
We hopen in het begin van het nieuwe seizoen
een zeilklare Dart te hebben waarop
jeugdteams met potentie aan de klasseevenementen zullen deelnemen.
Op dit moment zijn er contacten met Histos
(studentenvereniging Utrecht) en andere
mogelijke jeugdteams.
Natuurlijk bestaat het risico dat dit jeugdteam
er voor zorgt dat je een plaatsje moet
inleveren in het jaarklassement!!
Wat hebben we:
• Rompen
• Beams
• Trampoline (wel oud)
• Mast
Wat hebben we nog nodig
• De rest

De NDKO is voornemens een nieuwjaarsborrel
te organiseren in het laatste of één na laatste
weekeinde van januari 2005. We zullen tijdig
locatie en exacte datum bekendmaken; hou er
alvast rekening mee in je agenda!! We hopen
jullie dan allemaal te begroeten.
n.b. De jaarvergadering zal
komend jaar plaatsvinden
tijdens het NK-weekeinde
en dus niet zoals
gebruikelijk begin
maart.

Jeugdboot
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