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InFORMATIOn GUIDE

Come and
share our
passion

www.belgiandragons.be
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NL ENMet meer dan 1800 boten verspreid over 27 landen 
is de Draakklasse een van de meest authentieke in de 
zeilwereld. Had ontwerper Johan Anker in 1928 gewe-
ten dat zijn dagzeiler zou uitgroeien tot een icoon in de 
zeilsport? Een boot voor topzeilers, maar ook voor ge-
kroonde hoofden en andere meerwaardezoekers? En dat 
hij aan de basis zou liggen van een evoluerend boottype 
en een eenheidsklasse die de sierlijke elegantie van het 
interbellum combineert met de fanatieke sportieve waar-
den van de 21ste eeuw? 

De technische evolutie en de toepassing van steeds ef-
ficiëntere materialen gaat gepaard met de detaillering 
van de voorschriften over de bouw-, de uitrusting- en de 
zeiltechniek. De klassenorganisatie ziet er op toe dat die 
blijven evolueren en ze internationaal erkenning krijgen, 
ook door de hoogste organen zoals de International Sai-
ling Federation (IsaF). 

De Belgian Dragon association is een volwaardige tak 
aan de wereldverspreide International Dragon Associ-
ation. Samen verdedigen ze de belangen van zowel de 
eigenaars, de bemanningen als de boten. 

De Belgian Dragon Association bestaat sinds 1947 en telt 
momenteel een twintigtal Draakteams die Europa rond-
reizen om aan diverse wedstrijden deel te nemen. Vele 
vrijwilligers omkaderen de diverse evenementen: trainin-
gen, wedstrijdorganisaties, informatiemomenten maar 
ook assistentie bij het transport naar en van internationale 
wedstrijden. 

More than 1800 boats spread over 27 countries 
makes the Dragonclass as one of the most authen-
tic one designs in the world. Did designer Johan Anker 
know that his daysailor would grow to a genuine icon in 
the world of sailing? A boat chosen by top sailors, ad-
mired by crowned heads and looked for by many added 
value seekers. She (the boat that is) would be the origin of 
evolution in sailing and help defining the true spirit in one 
designs, combining the elegant grace of the thirties and 
future sportive values of the 21st century. 

The obligation of technical progress and application of 
more efficient materials was linked to the detailed defini-
tion of the rules concerning construction, equipment and 
sailing techniques. The class association controls both 
the evolution possibilities and the world wide recognition, 
even by the highest bodies like the International Sailing 
Federation (ISaF). 

De Belgian Dragon association is a full member of the 
World spread International Dragon Association. Togeth-
er they defend the interests of the Dragon owners, the 
crews and even the boats. 

De Belgian Dragon Association was founded in 1947 
and unites about twenty Dragon teams, traveling around  
Europe and participating in different races. Many 
volunteers make the variety of events 
come true: sail training, race-or-
ganisation, and lectures but also 
transport to and from interna-
tional events. 

De Draak, icoon van de 
evolutie in de zeilsport

The Dragon, icon of the 
evolution in sailing
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welcome

At the 65st anniversary one thinks about retirement. The 
Belgian Dragon Association has come to this age, but it’s 
is anything but at halftime. The Dragon has endured the 
time both as a boat type as well as a one design class. 
The origin of this vitality is the flexibility by which the boat 
has grown without abandoning the original values. It also 
has to do with a great appreciation for volunteerism by 
which sailors run the class. 

The objective of the BDA is carefree sailing, fun and fair 
play at the sporting confrontations. The BDA looks back 
at the Derbigum Dragon Gold Cup, last years’ success-
ful event. Although the weather gods did not co operate. 
Where a non-profit organisation falls asleep after a high 
performance, the BDA takes everything in hands to offer 
a series of initiatives that joins sailing with the sailors. This 
will open up the access to the international Dragon circuit. 
The BDA is inviting new sailors to step on board of this 
magnificent boat and to join the exclusive world of racing. 

An additional target is attracting young sailors who can 
give additional tingling to the races. Enjoy the Jubilee year 
of the BDA. 

Welcome to the world of the Dragon

 
 

Peter De Gryse
President of the BDA

NL ENBij de 65ste verjaardag denk je meteen aan pensioen. 
De Belgian Dragon Association wordt dit jaar zo oud, 
maar is alles behalve op rust gesteld. De Draak heeft 
als boottype en als klasse de tijd doorstaan. Dat heeft 
te maken met de flexibiliteit waardoor de boot is mee-
gegroeid zonder de oorspronkelijke waarden te verloo-
chenen. Dat heeft ook te maken met een grote waarde-
ring voor het vrijwilligerschap waarmee zeilers de klasse  
laten draaien. 

Het vooropgestelde doel is zorgeloos zeilplezier en fair 
play bij de sportieve confrontaties. De BDA is er in 2011 
in geslaagd een geweldig evenement tot een goed einde 
te brengen: de Derbigum Dragon Gold Cup. Nochtans 
werkten de weergoden niet mee. Daar waar een non-
profitorganisatie na een topprestatie inslaapt, neemt de 
BDA alles in handen om meer en beter naar buiten te 
komen met een hele reeks initiatieven die het zeilen dich-
ter bij de zeilers moet brengen, die de toegang tot het 
internationale circuit moet openen, en die nieuwe zeilers 
aantrekt om zonder schroom of drempel in een van de 
meest fantastische boten van deze planeet te stappen. 

Een bijkomende target is het aantrekken van jonge zei-
lers die de competitie extra tinteling kunnen geven. Ge-
niet mee van het jubileumjaar van de BDA. 

Welkom in de wereld van de Draak
 
 

Peter De Gryse
Voorzitter BDA

Peter De gryse, 
president of the Belgian Dragon Association

De koers van een 
65 jarige

The heading of a 
65 year old
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Five Nations Cup

Date regatta Venue Country rl M

29/02 - 03/03 Cannes Dragon grand Prix Cannes France 1.20 2

24/03 - 25/03 sneeuwruimen Aalsmeer Netherlands

07/04 - 09/04 Paashazen Aalsmeer Netherlands

14/04 - 15/04 Finale Aalsmeer Netherlands

21/04 - 22/04 grand Prix Enkhuizen, opening Muiden Netherlands 1.00 1

02/05 - 05/05 grand Prix guyader 2012 Douarnenez France 1.20 2

12/05 - 13/05 grand Prix Enkhuizen, springtime Muiden Netherlands

19/05 - 20/05 grand Prix Enkhuizen, Halfweg Muiden Netherlands 

24/05 - 27/05 open international de Deauville Deauville France 1.00 1

28/07 - 29/07 DEnK! race Nieuwpoort Belgium

04/08 - 05/08 Brugse Zot race Nieuwpoort Belgium

11/08 - 14/08 Belgian open Championship Nieuwpoort Belgium 1.10 1

21/08 - 25/08
open international de France - 
French national Championship

Douarnenez France 1.10 1

08/09 - 14/09 Dragon gold Cup 2012 Kinsale Ireland 1.30 2

24/09 - 28/09 régates royales Cannes France

09/11 - 11/11
Championnat de Méditerranée 
(armistice Cup)

Cannes France

17/11 - 18/11
Pete Matthews Memorial Trophy -
Champagne race

Burnham UK

07/12 - 09/12 Coupe d'Hiver Cannes France

Kalender onder voorbehoud - check onze website voor een up to date kalender
Calendar subject to changes - check our website for an up to date calendar

www.belgiandragons.be

ENEen reeks van 18 wedstrijden in vijf landen waarop de 
Belgische Draken niet mogen ontbreken. De BDA onder-
steunt de Belgische Draken maximaal om deelname zo 
gemakkelijk mogelijk te maken, met betrekking tot verblijf, 
bemannings’pools’, logistieke assistentie, huur & onder-
houd, ... 

Op het einde van dit seizoen wordt de nieuwe 5 Nati-
ons Cup uitgereikt aan het beste Drakenteam, het beste 
jeugdteam en het beste landenteam van dit regelmatig-
heidscriterium, op basis van de resultaten en het aantal 
gezeilde wedstrijden. 

A series of 18 races in five countries in which the Bel-
gian Dragons must be present. The BDA will assist all 
Belgian Dragons in every way possible, be it questions 
about hotels, crew lists, transport of the Dragons, local 
sailing knowledge, ... 

At the end of this season, the new 5 Nations Cup will 
be awarded to the best Dragon team, the best youth 
team and the best nation of this series, based on the 
performance and the number of the sailed regattas. 

De Belgian Dragon Association presenteert de 
The Belgian Dragon Association presents the

5 Nations Cup

Calendar

NL
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Five Nations Cup venues

NL

NL

EN

EN

Nieuwpoort staat als Novum Oppidum in de kronieken 
van 1150. Na WOII nemen zeil- en motorjachten steeds 
meer de plaats in van de tanende vissersvloot. Na de 
bouw van twee grote jachthavens in de jaren 70 en 80, 
groeit Nieuwpoort uit tot één van de belangrijkste Euro-
pese watersportcentra. Het is uitgegroeid tot een cluster 
van yachtingfaciliteiten, yachtclubs en watersportzaken. 
Dit jaar vinden de Draken van de BDA hun nieuwe thuis-
haven bij VVW Nieuwpoort. 

De allereerste zeilwedstrijden in Cannes hadden plaats 
op 25 april 1859. Een jaar later leidde dit tot «la Société 
des Régates de Cannes». Ondanks het oprichten van 
andere jachtclubs in de buurt, startte in 1929 Régates 
Royales, als eerbetoon aan koning Christian X van De-
nemarken. In 1978 werden de Régates Royales opnieuw 
ingericht, waaraan de Draken mochten deelnemen. Het 
succes van de Drakenopkomst en de kwaliteit van de ra-
ces leidde tot de oprichting van de Cannes Dragon Inter-
national Association. 

Nieuwpoort is mentionned as
Novum Oppidum in the Chronicles 
of 1150. After World War II yachts are bit by bit tak-
ing over the place of the tanning fishing fleet. After the 
construction of two large marinas in the 1970s and 
1980s, Nieuwpoort becomes one of the main Euro-
pean water sports centres. It’s a cluster of yacht clubs, 
water sports facilities and many water sports shops. 
This year, the Dragons of the BDA find their new home 
port at VVW Nieuwpoort.

The very first sailing competitions took place in Cannes 
on April 25, 1859. A year later, this led to «la Société 
des Régates de Cannes». Despite the establishment of 
other yacht clubs nearby, the Régates Royales started 
in 1929 as a tribute to King Christian X of Denmark. 
The Régates Royales were redecorated in 1978. The 
Dragon class was invited. The rise of success of the 
Dragons and the quality of the races led to the creation 
of the Cannes Dragon International Association. 

Nieuwpoort, Belgium

Cannes, France
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Five Nations Cup venues

NL

NL Luchtvaartpionier en scheepsarchitect Louis Bréguet 
brengt de zeilsport uit Parijs naar deze badstad vier jaar 
nadat hij de Olympische medaille in het zeilen heeft ge-
wonnen. De Deauville Yacht Club krijgt vanaf de start in 
1928 de steun van de hotels en de casino’s. De prijzen bij 
de regatta’s zijn somptueus en er komt een schitterend 
clubhuis aan het strand. Na WOII worden diverse grote 
watersportmanifestaties en internationale regatta’s geor-
ganiseerd. De Normandische Drakenvloot heeft hier haar 
thuisbasis. 

Aviation pioneer and na-
val architect Louis Bréguet, 
four years after he has won 
the Olympic gold medal in sailing, 
brings sailing from Paris to this seaside 
resort. The Deauville Yacht Club gets since its incep-
tion in 1928 the full support of the hotels and casinos. 
Sumptuous prices can be awarded at the regattas 
and a splendid club house can be build in front of the 
beach. In the post-war period several water sports 
events are held including some international regattas. 
The Norman Dragon fleet has its home base here.

Deauville, France 

EN

EN

Na diverse succesrijke events, ondermeer met de organi-
satie van de watersporten op de Olympische Spelen van 
Amsterdam in 1928, organiseert de KNZ&RV in 1939 de 
eerste Flevo-Race. Een tweedaagse lange-afstandswed-
strijd op de Zuiderzee voor kleine kruiserjachten, plat-
bodems en Draken. In 1953 verhuist de vereniging naar 
Muiden aan het nieuw gevormde IJsselmeer. In 1960 
organiseert ze de Dragon Gold Cup. De Nederlandse 
Draken Club heeft er het Draken Centrum Muiden, met 
parkeer- en kraanfaciliteiten. 

After several successful events, including the organi-
sation of water sports at the Olympic Games in Am-
sterdam in 1928, the KNZ&RV organises in 1939 the 
first Flevo-Race. This two-day long-distance contest 
on the Zuiderzee is open to small cruiser yachts, flat 
bottoms and Dragons. In 1953 the Association moved 
to Muiden to the newly formed IJsselmeer. The club 
organises the Dragon Gold Cup in 1960. The Dutch 
Dragons Club established a Dragon
Centre Muiden in an area close 
to the associative harbour. 

Muiden, Netherlands

NL EN

Aalsmeer, Netherlands

Aalsmeer ligt midden in het veen- en turfgebied van 
Noord-Holland, waardoor een derde van het gemeente-
oppervlak water is. Vooral de Westeinderplassen blijken 
geschikt te zijn voor de zeilsport die hier in 1943 een 
thuisclub krijgt: de Watersportvereniging Aalsmeer. De 
Nederlandse Draken Club vindt het beschutte water van 
de Westeinderplassen uitermate geschikt om er hun 
vroegste wedstrijden in het jaar te organiseren. De week-
ends vormen de meest geschikte opwarmers voor het 
zeilseizoen boven de 49ste breedtegraad. 

Aalsmeer is situated in the peat area of North Holland, 
leaving a third of the commune surface as water. Es-
pecially the Westeinderplassen prove suitable for sail-
ing. It gets a home club in 1943: the water sports as-
sociation Aalsmeer. The Dutch Dragons Club finds the 
sheltered water of the Westeinderplassen extremely 
suitable to their earliest regattas of the year. The week-
ends are the most suitable warm ups for the sailing 
season above the 49° longitude.

6
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Five Nations Cup
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De Kinsale Yacht Club dateert uit 1950. Enkele jaren la-
ter waren er zes boten die geregeld raceten, waaronder 
de Sleuth, een Draak. In de jaren zestig groeit de leven-
digheid van de eenheidsklassen. Ook verhuist de Cork 
Harbour Dragon vloot naar Kinsale. 1977 is het eerste 
jaar dat de club de Dragon Gold Cup organiseert. Dit 
jaar gaat deze prestigieuze cup wedstrijden, het officieus 
wereldkampioenschap in de Drakenklasse, opnieuw hier 
plaatsvinden. 

In 1872 vormen 130 ‘energetic gentlemen’ een club nabij 
Londen die hoofdzakelijk gericht is op amateur yachts-
men. In 1892 verhuizen de zeilactiviteiten naar Burnham 
on Crouch. De club is in de vele jaren altijd voorstander 
geweest van de ontwikkelingen in de eenheidsklassen. 
Voor de Drakenvloot worden maar liefst 23 events ge-
pland. De Peter Matthews Memorial Trophy/Champagne 
race & Dragon Dinner is de afsluiter van het seizoen. 

Deze oude vissersstad en haven ligt in de oksel van de 
gelijknamige baai, centraal in de rotskust van het Bre-
toense departement Finisterre. Douarnenez is met zijn 
beschutte zee een ideale haven voor de zeilsport. De 
eerste plaatselijke zeilwedstrijden dateren van 1875 en 
worden georganiseerd door de Société des Régates. De 
Grand Prix Guyader groeide uit tot een topevenement 
voor de zeilsport, gespreid over maar liefst vier weken en 
met 11 competitieklassen. De Drakenklasse speelt er een 
prominente rol in. 

The Kinsale Yacht Club dates from 1950. A few years 
later there were six boats racing regularly, including the 
Sleuth, a Dragon. In the 1960s, the one design fleets 
growed rapidly. At that time the Cork Harbour Dragon 
fleet moves to Kinsale. The club organises the Dragon 
Gold Cup in 1977 for the first time. This year, these 
prestigious cup races, or the unofficial World 
Championship in the Dragon class, will 
be again held here. 

In 1872 130 ‘energetic gentle-
men’ decide to unite near Lon-
don in order to promote mainly 
amateur sailing. In 1892 the sailing 
activities move to Burnham on Crouch. 
The club has always been in favor of the de-
velopments in one design boating. For the Dragon fleet 
a whopping 23 events are planned yearly. The Peter 
Matthews Memorial Trophy/Champagne race & Drag-
on Dinner is the closure of the season. 

 Kinsale, Ireland

Burnham, UK

Douarnenez, France

This old fishing town and port is located in the armpit 
of the eponymous bay, located in the rocky coast of 
the Breton Finisterre Department. Douarnenez is an 
ideal haven for sailing, sheltered as an amphitheatre 
in the rocky coastlines. The first local sailing compe-
titions date back to 1875 and are organised by the 
“Société des Régates”. The Grand Prix Guyader, an 
absolute top sailing event, is spread over four weeks 
and embraces 11 categories, led by the Dragon class. 
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Topzeilers aan het woord

“De Draak is een onvoorstelbaar mooie boot. Het leuke 
eraan is dat je er overal heel goed georganiseerde wed-
strijden mee kunt varen. Ook, als je zou willen, op andere 
continenten. Daardoor vaar je dus altijd in een groot veld 
van sterke zeilers. De concurrentie op het water is heel 
sterk, maar dat verandert in een Drakenfamiliesfeer eens 
je aan wal bent.” 

“Het niveau in de Drakenklasse is heel hoog. Het wordt 
fysiek zwaar voor de bemanning als het harder gaat 

waaien. Maar verder is het vooral een heel complexe 
afwikkeling van de wedstrijden. De kick zit in het 

maximaliseren van je bootsnelheid, maar ook 
het tactische spel in een compromisloze strijd 
tussen boten met een minimaal snelheids-
verschil.” 

“De Drakenklasse is de grootste kielboteneenheidsklasse 
die in België actief is. Ik ben een groot voorstander van 
deze vorm van wedstrijdzeilen, omdat alle gedoe rond 
ratings en handicaps wegvalt. Wie eerst 
finisht is eerst, punt. Iedere wedstrijd 
is een nieuwe uitdaging, ook om-
dat het algemene niveau van 
de zeilers heel erg hoog is.” 

NL

NL

NL

EN

EN

EN

“The Dragon is an incredibly beauti-
ful boat. The nice thing about it is that 
you can participate everywhere in very 
well organised races. Even, if you would 
like, on other continents. That’s why you 
always start in a broad fleet of strong sailors. 
The competition on the water is very intense, but that 
changes into a Dragons family atmosphere once you 
are ashore.” 

“The level in the Dragon class is very high. It is physi-
cally demanding for the crew when it starts breezing. 
But it is especially a very complex settlement of the 
races. One will find kicks in maximizing ones boat 
speed. But also the tactical game is a uncompromis-
ing struggle between boats with a minimal speed dif-
ference.” 

“The Dragon class is the largest keel boat one design 
active in Belgium. I am a big proponent of this form of 
competitive sailing, because all the fussing around rat-
ings and handicap calculations is removed. Whoever 

finishes first is first, full stop. Each race is a new 
challenge, also because the overall level of 

the sailors is very high.”

Ben Van Cauwenbergh - BEL 80 - Blackout

Alex Helsen - BEL 79 - Princess Sofie

Thomas De Schrijver - BEL 78 - Yapa L’Feu

Waarom iedereen Draak zou moeten varen 
Why everyone should sail a Dragon

8



Peter De gryse
BDA President
T +32 476 62 23 26
E president@belgiandragons.be

Benoit Quatannens
Secretary
T +32 476 47 21 87
E secretary@belgiandragons.be

steven Vermeire
5 Nations Cup Commission
T +32 473 23 12 85
E 5nationscup@belgiandragons.be

Pit De Jonge
PR & Media relations
T +32 475 902 524
E pit@shiptoshore.be

Thomas De schrijver
Treasurer
T +32 476 72 74 46
E treasurer@belgiandragons.be
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Belgian Dragon Association

Who is who
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Wedstrijd

NL ENWin je gratis deelname aan het 
Open Belgisch Kampioenschap 
Draak 2012

Je krijgt:
• Gratis deelname
• Een goed uitgeruste Draak incl. zeilen gratis ter 

beschikking
• Een ticket voor deelname aan het crewdiner en de 

“pontoondrinks”

Wat moet je doen?
Geef dit formulier af op de BDA-stand tijdens de Belgian 
Boat Show of zend dit formulier naar 
secretary@belgiandragons.be

Win your ticket and sail the 
next Dragon Open Belgian 
Championship 2012

This is what we offer you:
•	 All	registration	costs	are	covered
•	 A	well	equipped	Dragon	ready	to	sail
•	 A	ticket	for	the	OBC	dinner	and	free	pontoon	drinks

What do you have to do? 
Deposit this form at the BDA booth during the Belgian 
Boat Show or mail this form to 
secretary@belgiandragons.be

Are you, as youth sailor, dreaming to sail on a Dragon? 
Become the BDA Dragon Rookie of the year!

Droom jij als jonge zeiler om op Draak te zeilen? 
Word de BDA - Draak ‘rookie’ van het jaar!

Ticket waarde
Offer worth

1500 €

De wedstrijd loopt tot 10 maart 2012. Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website
This contest is open until March 10 2012. The rules of this contest are available on the website: 
www.belgiandragons.be 
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Word lid! Become a member!

NL ENDe Belgian Dragon Association beroept zich op een  
lange traditie die de basiswaarden van sportbeleving en 
fair play meer glans geeft. 

Lid worden is meer dan een praktische oplossing voor 
uw boot. Het is deel worden van de missie en de waar-
den van de klasse.

Van de klasse mag je verwachten dat je alle steun krijgt 
om volop van die levensstijl te kunnen genieten. 

Begin meteen en bekijk de 
“BDA - Belgian Dragon Association” Facebookpagina! 

Volg de Belgian Dragon Association op Twitter! 
(@belgiandragons)

Aangesloten lid / adherent member: € 50,-

Steunend lid / supporting member: € 50,-

stemgerechtigd lid / entitled to vote 

Booteigenaar / boat owner: € 135,-

Effectief lid / full member: € 110,-

Contact:
Belgian Dragon association
Vaartstraat 13
B-8400 Oostende
secretary@belgiandragons.be
www.belgiandragons.be

The Belgian Dragon Association has on a long tradi-
tion that relies on the fundamental values of sports  
experience and fair play. 

Becoming a member is more than finding practical  
solutions for your boat. It’s about becoming a part of 
the mission and the values of the class.

The class organisation offers you plenty of support to 
enjoy this lifestyle. 

start now and explorer the “BDA - Belgian Dragon 
Association” Facebookpage!

sign up for Twitter to follow the Belgian Dragon 
Association! (@belgiandragons)

Laat de Draak niet voorbij gaan
Don’t let the Dragon pass

Are you, as youth sailor, dreaming to sail on a Dragon? 
Become the BDA Dragon Rookie of the year!

Lidmaatschap tarief 
Membership tariff

www.facebook.com/belgiandragonsVisit us: www.twitter.com/belgiandragons

Contacteer 
ons nu!

Join us 
now!
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De Drakenklasse zoekt voortdurend getalenteerde en 
vooral gemotiveerde zeilers. Bemanning (maar ook be-
vrouwing) die wil meezeilen met deze Bugatti’s van het 
water. Heb je wedstrijdervaring, kom je zeker in aanmer-
king om mee rond de boeien te draaien. Stuur aan op het 
eremetaal, maar in een ongedwongen en amicale sfeer. 

De Drakenklasse zoekt ook vrijwillige medewerkers. 
Er zijn diverse evenementen waar we zowel op het  
water voor de begeleiding als aan wal voor de organisa-
tie mensen zoeken. Iedereen krijgt een speciale status 
waarin verzekering en erkenning inbegrepen is: kleding 
van het event, maaltijden, duidelijke taakomschrijving en 
briefings, afgerond met gereputeerde pontoondrinks en 
andere teamdiners.

Meld je aan als kandidaat Draak-bemanningslid: 
ga naar de bemannings’pool’ op de BDA-website 
(www.belgiandragons.be) voor het online formulier.

Meld je aan als kandidaat BDa medewerker: 
ga naar de medewerkers’pool’ op de BDA-website 
(www.belgiandragons.be) voor het online formulier.

Je zult een antwoordmail krijgen met diverse aanbiedin-
gen en een volledig informatiepakket.

Voor het 
plezier alleen

For
fun only

The Dragonclass constantly looks for talented and es-
pecially motivated sailors. Crew who wants to sail on 
board of these Bugatti’s of the sea. When you have 
racing experience, you are absolutely welcome to join 
us around the cans. The aim is the scaffold, but in a 
casual and amicable atmosphere.  

The Dragon class is also looking for voluntary co-
operators. At many occasions the BDA needs people 
both on the water for guidance or for the events on 
shore. Everyone gets a special status which includes 
insurance and recognition: clothing, meals, clear job 
description and briefings, topped of by reputed pon-
toondrinks and other team dinners.

To register as a future Dragon crew member: 
go to the crew pool on the BDA website 
(www.belgiandragons.be) and register online.

To register as future BDa shore crew member: 
go to the shore crew pool on the BDA website 
(www.belgiandragons.be) and register online.

You will receive an answer and different propositions 
plus a complete information package.

De Belgian Dragon Association vertegenwoordigt de 
meest dynamische kielboteneenheidsklasse van België. 
De leden kunnen rekenen op een actieve ondersteuning 
door de klasse-organisatie. 

Word nu lid en geniet mee van de sfeer van sportiviteit, 
topzeilen en een uitzonderlijke samenhang onder alle 
Draakzeilers over de hele wereld. 

Voor meer voordelen: zie de website 
www.belgiandragons.be

Word lid van de BDA
Tel uw voordelen

Join the BDA
Count your blessings

The Belgian Dragon Association represents the most 
dynamic keelboats one design series in Belgium.
Members can count on active support from the class 
organisation. 

Join now and enjoy the atmosphere of sportsmanship, 
top sailing and exceptional consistency among all the 
Dragon sailors all over the world.

Discover more advantages on our website 
www.belgiandragons.be

Visit us:
www.facebook.com/belgiandragons
www.twitter.com/belgiandragons www.belgiandragons.be


