Nieuwsbrief G2 9 juli
Beste G2 liefhebber,
Hoera we hebben inmiddels 4 leden erbij nl:
NED 07 Hein Breekveldt uit Terherne
NED 29 Huub Gerard uit Terherne
NED 40 Theo van Woerden uit Follega
NED 47 Henny Ippen aan de Grevelingen
Van harte gefeliciteerd met de mooiste boot van het Nederlandse water.
Er staan de komende tijd heel wat G2 activiteiten op stapel, met deze nieuwsbrief gaan we I. Op de
logistiek en de planning
Trainingsdag 30 juli, Heeg
Voor de trainingsdag zijn er nu 9 inschrijvers. Een prima aantal maar mochten er nog
enthousiastelingen zijn die alsnog willen aanhaken kan dat prima.
De dag start met koffie en suikerbrood en een palaver waar de trainer uitlegt wat en hoe de dag op
het water gaat verlopen. Er worden zo veel mogelijk starts/wedstrijdjes gehouden waarbij de trainer
met de RIB persoonlijke adviezen verstrekt. Na de training wordt er nagepraat en algemeen advies
gegeven door de trainer maar je kan ook persoonlijke adviezen vragen.
We drinken natuurlijk een biertje maar het is ook mogelijk om een barbecuetje te houden. De
kosten voor de training zoals trainer, RIBs en hulppersoneel zijn voor de vereniging. Indien we een
barbecue organiseren is dat
“kosten man” à +/- € 25,GRAAG WIL IK DAT IEDEREEN DIE MEEDOET AAN DE TRAININGSDAG LAAT WETEN AAN
m.voets@me.com OF HIJ/ZIJ MEE WIL DOEN MET DE BARBECUE. Het wordt geen latertje. De
barbecue wordt al bijtijds opgestart. Is er te weinig belangstelling dan gaat de barbecue niet door.
De Sneekweek
Tijdens de Sneekweek willen we behalve de barbecue op maandagavond iedere dag na de wedstrijd
een biertje drinken bij de Beachclub (het voormalige paviljoen)
Je ruimt dus gewoon je boot op en daarna komen we even bij elkaar om de wedstrijd door te
nemen. Natuurlijk alleen als je er zin in hebt.
Maandagavond hebben we weer de gebruikelijke barbecue bij LOKAAL 55 aan de Oppenhuizerweg
55 in Sneek.
Dit is altijd een buitengewoon gezellig gebeuren.
Op dit moment zijn daar 8 inschrijvers voor en ook daarvoor geldt dat we graag meer deelnemers
hebben.
Laat even weten aan m.voets@me.com
Sneekweek vlootschouw
Mocht iemand graag aan de vlootschouw op vrijdagavond in Sneek mee willen doen laat dat even
weten want dan breng ik je in contact met de organisatie.
Kruis van Heeg
Voor het KRUIS VAN HEEG kan ingeschreven worden wij de WSH. Bij meer dan 5-6 G2’s krijgen we
een eigen start!

Klassekampioenschap
Het Klassekampioenschap kan geen doorgang vinden bij de WSH. Er zijn geen andere klassen die
meedoen en dan worden de kosten onevenredig hoog.
Daarom hebben we besloten om de sluitingswedstrijden van de KWS te bestempelen als officieus
kampioenschap.
Vorig jaar waren de sluitingswedstrijden een groot succes en we hopen minstens op een herhaling.
Dus. WIE GAAT VOOR DE GOUDEN BEKER?

Groet Edward en Michiel

