Dutch Dragoon Cup

(Hobie Dragoon en Hobie 16 jeugd)
AANKONDIGING
8-9 oktober 2011
HET EVENEMENT
De Dutch Dragoon Cup is een informeel weekend, geschikt voor zowel beginnende als ervaren
zeilers. De zeilers worden getraind terwijl ze wedstrijden (leren) varen. Tussen de wedstrijden door
wordt ruime tijd genomen om te evalueren. Tegelijkertijd zijn de wedstrijden serieus, er is een
klassement en er worden diverse prijzen uitgereikt. De ouders worden geacht elders plezier te
zoeken, tenzij ze zich aangemeld hebben voor assistentie (zie onderaan).
Alle verenigingen worden uitgenodigd hun eigen trainer(s) mee te nemen, een eigen motorboot is
dan handig. Er is een hoofdtrainer aanwezig om alles te coordineren. Ook is er aandacht voor de
mentale kant van de coaching.
Het Veerse Meer is zeer beschut, dus er kan bij alle omstandigheden gezeild worden. Het zeilen
gebeurt direct voor de vereniging. Voor de fanaten zijn de Dragoons te volgen via
www.worldtoptracking.org, zowel ter plekke als vanuit huis.

SCHEMA
Dutch Dragoon Cup 2011
Datum

Tijd

Activiteit

Zaterdag

10:00-12:00

Registratie en boten opbouwen

11:00

Trainers bespreking

12:00

Skippermeeting gevolgd door waloefening (ouders
vertrekken)

12:30

Het water op, lunch volgt na 1e wedstrijd

18:00

Onderdak opbouwen gevolgd door avondmaal

20:00

Avondspel

08:00
09:30
12:00

Reveille
Het water op
Lunch

15:30

Prijsuitreiking (vanaf hier zijn
ouders weer welkom)
Boten opruimen

Zondag

Handig om mee te nemen:
•

Laarzen of waterdichte
schoenen wegens
mogelijk drassig terrein

•

Muts, lekker warm
tijdens het zeilen

•

Zaklamp

INSCHRIJVINGEN
Het is voor ons erg handig als we een lijstje hebben wie en hoeveel er komen, dus graag
aanmelden via http://www.catclubzeeland.nl/inschrijf/clubwedstrijdzee/index.php . Vul bij
Texelrating je vereniging in, verder doen we nl niets met de Texel rating.
Deelnemers zijn te zien via: http://www.catclubzeeland.nl/inschrijf/clubwedstrijdzee/result.php
Het inschrijven is € 15,00 per persoon, inclusief overnachten op locatie, lunch en diner op
zaterdag en ontbijt en lunch op zondag. Het inschrijfgeld graag ter plaatse met gepast geld
voldoen.
BEGELEIDENDE MOTORBOTEN
Vanuit CCZ zijn er drie begeleidende motorboten aanwezig. Houdt er rekening mee dat er ter
plekke niet harder dan 9km/uur gevaren mag worden. De haven achter de club heeft een
openbare trailerhelling waar bij zeer nat weer de motorboten gemakkelijker te water kunnen dan
bij de club, waar het zeer drassig kan zijn.
ACCOMODATIE
De kinderen slapen op locatie, eigen voorzieningen mee te nemen. Houd rekening met eventueel
een koude nacht. Voor de ouders zijn er diverse prachtige plaatsen in de buurt om te overnachten,
zoals Veere en Middelburg.
VVV Zeeland: http://www.vvvzeeland.nl
Om de hoek ligt www.kampeerboerderijdekruitmolen.nl.
LOCATIE
Het formele adres naar Catclub Zeeland is Muidenweg 221 Wolphaartsdijk. Het is echter zeer
lastig te vinden omdat je de catamarans vanaf de weg niet kunt zien liggen. Bestudeer daarom
onderstaand plaatje zeer goed, bij de groene pijl is een slagboom te vinden. In interactieve versie is
de kaart te vinden via http://g.co/maps/dag4w. In de haven is Kanoa gehuisvest, het beste
herkenningspunt als je over de Muidenweg rijdt.

www.catclubzeeland.nl
Wilt u als volwassene graag aanwezig zijn gedurende het hele evenement, dan kan dat uiteraard
als vrijwilliger. Neem even contact op met Geert.
Geert Schouten
GSM
06-53642022
Email
geert.schouten@home.nl

