Nieuwsbrief augustus 2016
Allereerst: we sturen deze Nieuwsbrief weer als bijlage mee, nog gemakkelijker dan
downloaden van de site.
Het zeilseizoen vordert al aardig en het weer lijkt steeds beter te worden. Als ik dit
schrijf hebben we eindelijk dat hogedrukgebied met warmte, veel zon en niet te veel
wind, waar vooral vrouwelijke zeilers dol op zijn. Maar er zijn ook minder zonnig
momenten geweest, zie de foto’s.

Over een paar dagen hebben we de natte Hiswa, altijd leuk om rond te kijken. West
Yachting ligt er met de Hanse 315, 345, 385, 415 en de 455. Er zijn nog een mooie
aanbiedingen, zie https://www.westyachting.com/mail/earlybird2016/early-bird2016.html en zijn we voor de derde maal op rij “Hanse dealer of the year” binnen de
Hansegroup geworden hetgeen we uiteraard erg trots op zijn.
Krijgen we dan toch het mooie najaar zoals in 2015? Voor het Hanse weekend, 1618 september, zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Een paar weken geleden zijn de
uitnodigingen daarvoor verstuurd. Het is een heel aantrekkelijk programma geworden
met een stadswandeling op vrijdagmiddag en zaterdagochtend uitleg over zeiltrim
door de bekende wedstrijdzeiler Harry Amsterdam. Daarna natuurlijk zeilen. Als het
niet te hard waait gaan we daar nog een uitdaging aan toevoegen. En natuurlijk de
BBQ. Vorig jaar kwamen er op het laatste moment verzoeken voor een vegetarisch
alternatief en ook dat kunnen we regelen als het tijdig gemeld wordt. Ook de wensen
voor meer groene elementen gaan we vervullen.
Alleen voor alcoholvrij ben je zelf verantwoordelijk 
Er zijn nog plaatsen, dus geef je op!
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De voorbereiding van het ledenonderzoek is klaar en de uitnodiging hiervoor komt
binnenkort met een apart bericht naar je toe. We verwachten veel reacties – en
natuurlijk veel suggesties.
Het droge evenement: het is helaas niet gelukt een mooi programma bij Marin en
Meteoconsult in Wageningen te realiseren. We zijn bezig of we, net als twee jaren
gelden, een bezoek aan de Hanse Werf in Greifswald kunnen brengen. De
deelnemers waren toen zeer enthousiast en een aantal mensen wilden wel maar
konden niet op de geplande datum. Nu zou dat zijn op vrijdag 10 november. We
moeten nog horen of het kan doorgaan.
De najaarsvergadering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 1 november. We
hebben de aanvangstijd verplaatst naar 20u en hopen dat daardoor nog meer
leden in staat zullen zijn de vergadering – en vooral het informele deel – bij te wonen.
Natuurlijk gaat het niet alleen over begroting en plan (op basis van de uitkomsten van
het onderzoek), maar ook over zeilen. Ben Roos zal ons vanuit zijn rijke
praktijkervaring vertellen over alle vormen van zeilen in het buitenland: charters,
delivery cruises, etc.. Zie www.nautisail.nl
Graag tot ziens op het water en natuurlijk bij het Hanse weekend.
Frits, Wilko, Rainier, Hans
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