ZEER ZONNIGE GRAND PRIX D’ALKMAAR
Het was weer genieten op het Alkmaardermeer met 13 ingeschreven Draken zowel voor het
Regenbogen-Draken als het Wijnmaand Evenement.
2 mooie weekenden, mede door de aanwezigheid van de teams van buitenaf, waarbij het nieuwe
enthousiaste team van Rémy Kok in de NED 385 knap aansluiting hield .
Bij het Draken-Regenbogen gingen 12 Draken van start voor de
eerste 3 potten onder prima omstandigheden. Na de laatste
race kon een ieder die honger en dorst had aanschuiven voor
een uitgebreid BBQ-buffet met live music.
Het was een ‘’met het mes tussen de tanden’’ strijd om plek 1
tussen 2 vaders en 4 zonen, waarbij de Ten Harmsen van der
Beeken op de 1e plek het weekend afsloten, gevolgd door de
Bakkers, waarvan de zonen helaas het 2e weekend verstek
moesten laten gaan wegens verplichtingen elders (Olivier
verruilde het Alkmaardermeer voor dat van Garda, tja, wie
geeft hem ongelijk?)
De 3e plek was voor de NED 433 van Max Vijzelaar.

Het Wijnmaand Evenement was onder de volle zon er een van
het maken van de juiste keuzes, waardoor de stand in het
klassement behoorlijk door elkaar gehusseld werd. De
manoeuvres werden op de voet gevolgd door het comité, dat
voor de gelegenheid was versterkt door de altijd enthousiaste
Jan Willem en Tineke de Vlaming en door de support sloep van
Klaas Ruigewaard, bemand door Irene, Evelyne en Karin.
Uiteindelijk ging Hay Winters er met de winst vandoor,
gevolgd door Klaas Ruigewaard en Coen Verhorst.

De zaterdagavond werd afgesloten met een erg gezellig
‘’eind van het seizoen diner’’. Dit wordt een traditie!

Na de laatste potten met helaas minder wind werden op zondag de Draken weer snel en vakkundig
gekraand en konden de prijzen en de flessen wijn uitgereikt worden.
De Grand Prix d’Alkmaar werd gewonnen door de NED 258 van Pim ten Harmsen van der Beek,
met op de 2e plaats Hay Winters en als 3e Klaas Ruigewaard.
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