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Nieuwsfeiten en mededelingen
Prijsuitreiking Singlehanded

Voorbereiding 43e Singlehanded

2019 is al weer drie weken oud en voor dat we het
in de gaten hebben, beginnen we weer plannen te
maken voor de zomer. Maar eerst hebben we nog
de prijsuitreiking van de 42e Singlehanded.

Wij zijn ondertussen al volop bezig met de voorbereiding van de 43e editie van de Singlehanded.
Een deel van de route is al in kaart gebracht. Wel
kunnen wij alvast verklappen, dat de route weer
enkele leuke en misschien wel minder leuke verrassingen heeft. Ook gaan we de puntentelling iets
anders doen, maar dat is meer, om het voor ons
eenvoudiger te maken door alles in een rekenformule te knutselen. Het principe blijft gelijk .

De prijsuitreiking is een feestje en reünie in één.
Wat is er nu leuker, dan in de winterperiode gelijkgestemden te ontmoeten en herinneringen op te
halen van de Singlehanded. Ook is er altijd een
presentatie van de afgelopen editie, waar foto’s en
videobeelden worden getoond. En natuurlijk als
spannend hoogtepunt de prijsuitreiking. Aansluitend is er tijd om bij te kletsen, onder het genot van
een drankje. Hierna is het tijd voor een maaltijd in
de vorm van een buffet. Heb jij je nog niet aangemeld? Meld je dan even aan via de website.
https://www.singlehanded.nl/meedoen/
inschrijfformulier-en/opgave-formulierprijsuitreiking-42e-editie
(kopieer deze link naar de browser)
Uiteraard zijn vrienden en partners ook van harte
welkom.
Datum 9 februari in “Aan ut Water” in Lelystad
(Flevo Marine)

Sponsoren 43e Singlehanded
Wij zijn altijd weer blij, dat er sponsoren zijn die
zich spontaan aanmelden, echter om alles met een
zo laag mogelijk inschrijfbedrag rond te krijgen,
zou het fijn zijn als er nog enkele sponsoren bij
kwamen.
Sponsering is al mogelijk vanaf 150 euro. Hiervoor
komt uw naam en link naar uw website op onze
webpagina, komt uw logo in de banners welke op
de diverse pagina’s mee draaien. Komt uw logo in
iedere nieuwsbrief en in de power point presentaties van de Singlehanded. En bent u natuurlijk welkom op het palaver, tijdens de start en op de prijsuitreiking. Ook mag u documentatie van uw bedrijf
tonen tijdens de diverse activiteiten.

Foto’s en ander beeldmateriaal

De organistatie

Als jullie nog foto’s, videomateriaal of andere wetenswaardigheden willen delen, dan kunnen jullie
dat uploaden in de map:

De organisatie wordt door Elly en Frits gedaan met
ondersteuning van Gemma en Jelmer. Tijdens de
Singlehanded en na de tijd, zijn er enkele spontane
aanbiedingen geweest om ons te helpen met de
voorbereiding en afhandeling van de Singlehanded. Dit is natuurlijk reuze welkom en zodra de
definitieve organisatie en uitvoering werkelijkheid
wordt, zullen wij dan ook contact met hen opnemen.

https://drive.google.com/drive/
folders/1IQwfaixNFqtfOUzWCW_5fB4JKDAVR6Iv?
usp=sharing
(kopieer deze link naar de browser)
Indien jullie het niet te laat uploaden, kunnen wij
het nog mee nemen in de presentatie

43e Singlehanded
De aanmeldingen voor de 43e Singlehanded lopen
alweer gestaag binnen. Dit jaar hebben wij als
proef ook een Duohanded. Deze zeilen nagenoeg
dezelfde route, echter enkele waypoints liggen
voor hun iets verder. De Duohanded zeilers moet in
dezelfde tijd dus meer mijlen maken.
Hebben jullie je nog niet aangemeld, doe het dan
nu!!!
Vol is namelijk ook echt vol!!!

Wedstrijd startschip.
Sam van Haaster, deelnemer en verslaggever van
meerdere Singlehandeds, heeft aangeboden om
bij de eerstvolgende Singlehanded met zijn Janne
(niet te verwisselen met zijn Janneke) aanwezig te
zijn als start, wedstrijd en finish schip. Dat is natuurlijk super, want nu is er ook voor de snellere
deelnemers ontvangst als zij finishen.

Tot 9 februari of ergens op het water,
Frits en Elly

“Singlehanded”, solozeilen maar niet alleen.
Het oudste Nederlandse zeilevenement voor Solozeilers wordt al georganiseerd sinds 1969.
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e: info@singlehanded.nl

