Draken Flits 6-2015
Nice to know
Bibian van Dooren is lid geworden van Kaag Dragons. Welkom Bibian!!

Procedure na het peddelen
Omdat het bij terugkomst van de training altijd enigszins rommelig verloopt, willen we
graag de volgende afspraken maken.
 We stappen één voor één uit.
 Zodra degene die de cooling down verzorgd is uitgestapt, begint iedereen die al
op de kant staat met de cooling down.
 Dit ronden we eerst met z’n allen af voor we andere zaken gaan regelen zoals
tassen uit de boot van Curt halen, spullen naar de kist brengen of de Drakenboot
uit het water halen.
 Curt legt ondertussen de tassen op de kant.
 Na de cooling down gaan we gezamenlijk alles opruimen en de Drakenboot eruit
halen.

Wedstrijd Sail 22 augustus
In een aparte mail worden jullie geïnformeerd over Sail. Er zijn 19 aanmeldingen dus het
gaat in ieder geval door!

Volle Maan Peddel
Op woensdagavond 26 augustus vindt na een (korte) training onze jaarlijkse Volle Maan
Peddel plaats. De locatie is zoals gewoonlijk geheim maar het wordt vast weer heel
bijzonder. Dit jaar zijn ook de sponsoren van Kaag Dragons uitgenodigd voor deze tocht.
VMP staat als aparte activiteit op de SPPL dus graag aanmelden als je meegaat.
Er volgt later nog een mail met meer informatie.

Open Haven dag 5 september
De Jachthaven Kaagdorp houdt op zaterdag 5 september een “Grote Nautische Markt”.
Aan ons is gevraagd om daar ook aan deel te nemen.
Tussen 14.00 en 16.00 uur zullen Glynis en Santina aanwezig zijn. Als mensen het leuk
vinden, zijn ze van harte welkom om ook even langs te komen.

EHDC-Regatta op 12 september op de Bosbaan
Op zaterdag 12 september vindt de EHDC-Regatta in Amsterdam plaats. Meld je vast
aan op de SPPL.

Volg ons ook op: Twitter en Facebook.
http://nl-nl.facebook.com/pages/Kaag-Dragons/165865933471069

