Programma O-jol finale 2018
Vrijdag 12 oktober
17.00 - 19.00
Boten kunnen vanaf vrijdagmiddag al te water gelaten worden. Op vrijdag kan je tussen 17.00
- 19.00 ook alvast inschrijven en is de bar van Noord Zuid open voor een eerste drankje.
19.00 uur Early Bird diner
Iedereen die op vrijdag(avond) al neerstrijkt in het Nieuwkoopse is van harte uitgenodigd op
het traditionele early bird diner. Eten en drinken op eigen rekening en de locatie houden we
nog even geheim maar is uiteraard zoals elk jaar in het dorp. Je kan je tot en met 11 oktober
opgeven via janwillemscheerder@gmail.com
Zaterdag 13 oktober
11.30 uur Regatta time en aansluitend borrelen en diner
Op de eerste wedstrijddag wordt het startschot om 11.30 uur gegeven. Inschrijven kan van
9.00 – 10.30 uur in het clubgebouw van Noord Zuid Nieuwkoop.
Tussen de wedstrijden door krijg je uiteraard de traditionele lunch voorgeschoteld. Na de
wedstrijden kan er tijdens het happy hour nagepraat worden. Aansluitend gaan we met zijn
allen gezellig uit eten bij restaurant Tijsterman (op hetzelfde terrein). De plaatselijke kroegen
hebben al menigmaal als laatste halte van deze avond gediend. Naast de zeilers zijn uiteraard
ook de partners, leden van Noord Zuid en andere relaties van harte welkom tijdens de borrel
en het diner.
Zondag 14 oktober
10.30 uur Regatta time en aansluitend prijsuitreikingen
Op zondag starten we een uurtje eerder met varen, wordt er uiteraard gepauzeerd voor de
klaarstaande lunch en volgt daarna de prijsuitreiking.
GEPROLONGEERD: trailer parkeerservice!
Boottrailers en indien nodig ook auto’s dienen te worden geparkeerd op de betonplaat van de
familie Vossenberg. Je trailer wordt op zaterdagochtend weggebracht naar de betonplaat zodat
je de zweetdruppels kan bewaren voor de activiteiten in de boot.
Wedstrijdbepalingen
De van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen worden niet meer uitgereikt bij de inschrijving
maar staan vermeld op de website van Noord Zuid (http://www.noordzuidnieuwkoop.nl/
afdelingen/wedstrijdzeilen/wedstrijdbepalingen).

Logistiek
Watersportvereniging Noord Zuid is gevestigd op een locatie waar ook andere activiteiten
plaatsvinden en ruimte schaars kan zijn. We stellen het zeer op prijs als jullie de aanwijzingen
van de havencommissaris of aangewezen vrijwilligers en de bepalingen in het wedstrijd
reglement opvolgt. Daarnaast is het zonder toestemming niet toegestaan boten voor vrijdag 12
oktober 13.00 te parkeren op het terrein van de fa. Tijsterman (restaurant en haven).
In verband met de plaatselijke markt is op zaterdagochtend de Dorpsstraat afgesloten.
Kosten
Voor de deelnemers aan de O-jol finale zijn de twee lunches en het driegangen diner op
zaterdag inbegrepen bij het inschrijfgeld van EUR 37,50.
Voor partners en andere geïnteresseerden bedraagt de prijs voor twee lunches EUR 10,- en
voor het diner EUR 20,00. Niet zeilers kunnen zich tot en met 11 oktober via
janwillemscheerder@gmail.com opgeven voor de lunches en/of het diner.
Aanmelden
Deelnemers aan de O-jol finale kunnen zich uiteraard inschrijven op de reguliere manier via
het wedstrijdcentrum op de o-jol site: http://www.o-jol.nl/custom/inschr/inschrijven.php?
event_id=2016&titel=%3Cu%3EDe%20Finale%3C/u%3E
Overnachten
Ben je op zoek naar een slaapplaats? Stuur me een mailtje naar bovenstaand adres en dan
gaan we dat regelen (zolang de voorraad strekt). Naast logeren bij O-jol zeilers uit
Nieuwkoop, kan je uiteraard terecht bij de B&B's en hotels in Nieuwkoop, o.a.:
www.dewatergeus.nl
www.zoet-water.com
www.benbnieuwkoop.nl
www.bb-laantje.nl/bb/
Kamperen
De campers (caravans) en hun bewoners zijn uiteraard welkom op de welbekende 'betonplaat'
van de familie Vossenberg.
Adres
Watersportvereniging Noord Zuid Nieuwkoop
Molenpad 5, Nieuwkoop

