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VRAAG NAAR DE FD-PROMOBOOT
De Flying Dutchman is volgens
kenners een van de meest
spectaculaire tweemans zwaardboot
ter wereld. Snelheden tot 35 kilometer
per uur zijn met de FD haalbaar.
Het is ook een schip dat soepel
vaart en, middels goed team werk,
prima te controleren is.
Als je eenmaal het zeilen in de FD
hebt ervaren, zal het virus jou
hoogstwaarschijnlijk ook te pakken
krijgen.

Probeer het uit en
kom zeilen in de
FD-promoboot?
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DE WEDSTRIJDKALENDER

OMDAT DE FD EEN INTERNATIONALE KLASSE is zijn er overal ter wereld
evenementen. Deze evenementen worden door de hele familie bezocht en
bevestigen zo dat het in de FD-klasse niet alleen om wedstrijdzeilen gaat, maar dat
het sociale aspect ook belangrijk is daarom is er tijdens de evenementen ook
vaak een programma voor de niet zeilers in en rond het wedstrijdwater.
EUROCUP WEDSTRIJDEN
Altea, Spanje
Medemblik, Nederland
Kiel, Duitsland
Oostenrijk; Achensee
Gardameer; Italie
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
Locatie roulerend over de wereld en werden gehouden in Amerika,
Australië, Nieuw Zeeland, Nederland, Italië, Duitsland, Engeland...
Nationale wedstrijdkalender
Paasei, Loosdrecht ;
WZW, Westeinder Plassen;
NSR & Goudse Zeilweek;
Braassem Summer Regatta, Braassemermeer;
Spring regatta, Medemblik;
Benelux Kampioenschappen, Scharendijke;
Nederlands Kampioenschap; roulerend
Sluitingswedstrijden; Sneek
Gülcher Memorial; Loosdrecht
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WAAROM FD GAAN ZEILEN
WIJ GEVEN JE HIER ALVAST 10 REDENEN
.., omdat de FD een brede leeftijdsgroep heeft van 25+ tot ruim 70.
.., omdat FD-zeilers zeer vriendelijk open en gezellig zijn.
.., omdat de FD licht en dus makkelijk trailerbaar is.
.., omdat je met een FD op plassen maar ook op zee kunt (wedstrijd-)zeilen.
.., omdat de FD al vanaf windkracht 2 maximale zeildruk heeft.
.., omdat in de FD de bemanning net zo belangrijk is dan de stuurman.
.., omdat de FD ruimte biedt tot innovatie in boot lay-out en materiaalkeuze.
.., omdat een FD van na 1984 nog steeds een competitieve wedstrijdboot is.
.., omdat je met de FD ook internationaal kunt varen.
.., omdat FD zeilen een KICK geeft en onder je huid kruipt.

zeilen in de FD-promoboot?
De NFDO beschikt over een promotieboot waarin geïnteresseerde zeilers
aan FD-evenementen kunnen meedoen. Alle informatie krijg je op de beursstand en staat op de NFDO website ( www.sailfd.com ).
WEES gewaarschuwd! Eens in de FD gevaren voor altijd verkocht.

meer info en nieuwtjes over de FD!
kijk op www.sailfd.com
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