
ONK Sprint tevens Finale 

Jawel ….. het bijna zover, het ONK Sprint en de gebruikelijke Finale aan het eind van het 

officiële O-jollenranglijstseizoen. De ultieme mogelijkheid om je nog voorin de lijst der lijsten 

te plaatsen. Ik mis nog een paar prominente namen op de deelnemerslijst, maar wellicht 

melden zij zich nog één dezer dagen. De voorbereidingen naderen ook hun finale. 

Hierbij een laatste update. 

De NOR en SI zijn al een keer gepubliceerd, maar hierbij nogmaals. Ze zijn echt niet 

standaard als alle andere keren, dus lees ze van tevoren nog even door. 

We zijn weer welkom op het terrein van beide firma’s Tijsterman. De weersvoorspelling is 

goed, dus de horeca draait nog even lekker door. Daarnaast is het wel het seizoen dat veel 

boten hun winterstalling opzoeken. Dat geeft even een logistieke uitdaging bij Edwin. Dit 

betekent dat je bij aankomst, de aanwijzingen van het ontvangstcomité opvolgt: trailer 

afkoppelen, wat je nodig hebt die dag uitladen en auto parkeren op het parkeerterrein 

(achter Maas) aan de Nieuwveenseweg 15 t.o. Evangelische Gem. De Brug. Nadat je boot te 

water is, wordt de trailer weggebracht naar de “plaat” van de familie Vossenberg. De 

parkeerplaats lijkt ver, maar lopend terug is het echt korter.  Campers kunnen ook op de 

eerder genoemde “plaat” staan. Nogmaals, volg de aanwijzingen van het ontvangstcomité 

op en bedenk daarbij, dat dit ook vrijwilligers zijn. 

Het inschrijfgeld is € 40,00. Bij goede weersomstandigheden, krijg je daar in totaal wel 17 

wedstrijden voor. Er is beide dagen geen walpauze, dus denk er aan om iets te eten mee te 

nemen. Op zaterdag is er ’s avonds een Chinees buffet, dit al meerdere keren goed 

ontvangen. De kosten hiervan zijn € 20,00 p.p. (graag contant betalen). Sommige hebben al 

opgegeven mee te willen eten, maar verder kan dit ook aangegeven worden bij de melding 

op zaterdagochtend in het clubhuis. Zaterdag is er na de wedstrijden een happy (h)ours 

gepland. Zondag is er tijdens de prijsuitreiking ook een gezellige afsluiting. 

Voor degenen die al vaker bij Noord-Zuid geweest zijn, vergeet niet je “oude” barkaart mee 

te nemen. 

Ik heb er heel veel zin in en hoop jullie ook, 

Theo 

 

 


