Aanbieding Dragon Marine training- en wedstrijd optimisten
en Open Bic

Blue Dragon Trainings Optimist
De Blue Dragon is de meest verkochte trainings Optimist ter wereld. De boot is speciaal ontwikkeld
voor zeilscholen en clubs om jonge kinderen de eerste beginselen van het zeilen bij te brengen.






Onzinkbare Polyethyleen romp met inspectieluiken en hangbanden
Mastset met slurfzeil
Schoten, lijnen en blokken
Afsluitbare loosgaten in de spiegel
Mahonie houten zwaard en roer met helmstok en verlenger (*)
White Dragon trainings Optimist
De White Dragon is een trainings Optimist die vooral gebruikt door verenigingen. Met deze boot kan
gemakkelijk ge-upgrade worden om aan Combi C wedstrijden mee te doen.






Polyester romp vergelijkbaar met IODA wedstrijdoptimist met 3 luchtkasten, hangbanden en
rubberen stootrand
Mastset met slurfzeil (**)
Schoten, lijnen en blokken
Mahonie houten zwaard en roer met helmstok en verlenger (*)
(*) Meerprijs voor polyester roer en zwaardset € 50,=
(**) Tegen meerprijs kan de White Dragon worden ge-upgrade tot een clubracer met Silver Regatta
mastset en wedstrijdzeil.
Red Dragon Wedstrijd Optimist (vaarklaar)
De ideale instap wedstrijd Optimist voor de beginnende wedstrijdzeiler. Het zeil en de mastset kunnen
aan zeiler worden aangepast.













IODA International Measurement Form
Polyester wedstrijdromp met hangbanden, luchtzakken, bungee voor zwaard, antislip bodem,
Harken blokken en alle beslagen
Dragon Marine PRO Epoxy roer en zwaard set
Optiparts Silver Regatta Mastset
Windesign wedstrijdzeil naar keuze (is afhankelijk van gewicht van de zeiler)
Optiparts trolley
Dragon Marine boven en onderhoes (gewatteerd)
Dragon Marine roer en zwaardtas
Gripschoot 8mm
Landvast
Praddle en 2 hoosvaten
Indien gewenst kan de Red Dragon Optimist in iedere gewenste uitvoering geleverd worden, prijs op
aanvraag.

Gold Dragon Wedstrijd Optimist (zonder zeil)
Voor de gevorderde wedstrijdzeiler een perfecte Optimist voor een redelijke prijs. Uitrusting kan
volledig aan de wensen van de zeiler worden aangepast.











IODA International Measurement Form
Zeer stijve polyester wedstrijdromp met bi-axiale glasvezel mat, transparente spiegel, met
hangbanden, luchtzakken, bungee voor zwaard, antislip bodem, Harken blokken en alle beslagen.
Dragon Marine PRO Epoxy roer en zwaard set
Optimax MK 4 mastset (45mm giek en 29mm spriet)
Optiparts trolley
Dragon Marine boven en onderhoes (gewatteerd)
Dragon Marine roer en zwaardtas
Gripschoot 8mm
Landvast
Praddle en 2 hoosvaten
Omdat de zeilkeuze persoonlijk is, hebben wij het zeil niet inbegrepen in de prijs. Wij kunnen
desgewenst diverse merken zeilen leveren. De Gold Dragon kan verder in iedere gewenste uitvoering
geleverd worden, prijzen op aanvraag.
Open Bic met 4,5m Mono filmzeil (vaarklaar)
De Open Bic is een moderne en snelle eenmans (fun) boot voor na de Optimist. Snel en gemakkelijk
op- en af te tuigen en gemakkelijk op het dak van de auto te vervoeren. De Open Bic is een
internationale eenheidsklasse.






Polyethyleen romp met zelflozende open kuip
4,5m2 monofilm zeil (North Sails)
Composiet Epoxy Roer en zwaard set
Epoxy mast en aluminium giek
Voor meer informatie over de verschillende uitvoeringen zie: www.dragonmarine.nl
Alle prijzen zijn inclusief 21% en onder voorbehoud van wijzigingen. Binnen enkele dagen leverbaar
mits voorradig.
Vragen of inlichtingen?
Nedsail
E-mail info@nedsail.nl
Tel 0418 584114
Tel 0623 555 142

