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Nieuwsfeiten en mededelingen
De inschrijvingen stromen weer binnen.

Sponsoren

Terwijl het zeilseizoen weer is gestart en je steeds
meer activiteit op het water ziet, zijn er al weer
zeilers, die nu al stiekem aan de 43e Singlehanded
denken en daarvan hebben 36 zich aangemeld. Er
zijn nu nog 24 startplaatsen vrij.

Ieder jaar is het weer geweldig, dat er sponsoren
zijn die ons trouw blijven. Uiteraard valt er ook wel
eens eentje af, maar dit jaar hebben we er weer
twee nieuwe sponsoren bij, te weten:

1e Duohanded is vol!
Wat wij als een probeersel hebben opgestart, blijkt
een succes te zijn. De 1e Duohanded is volledig
vol, 21 deelnemers hebben zich ingeschreven voor
de Duohanded, waaronder ook enkele oud deelnemers van de Singlehanded. Wil je nu nog mee
doen, dan kom je op de wachtlijst te staan.. Vallen
er deelnemers af, dan worden de deelnemers,
welke op de wachtlijst staan, op volgorde van inschrijving doorgeschoven naar de startlijst.

Foto’s van de deelnemende boten
Helaas ontbreken er nog vele foto’s van boten op
de lijst met deelnemers. Op de site kun je zien, wie
nog een foto door moet sturen. Bij voorkeur in een
liggend formaat.

Kleding voor de deelnemers
Vorig jaar hadden we een speciale vlag voor de
deelnemers. Een grote nummer1 vlag, met de tekst
Singlehanded. Dit jaar hebben we een mooi kledingstuk gekozen, waar iedereen nog jarenlang
plezier van kan hebben. Het is wederom een collectors item, maar wat het is, dat houden we geheim.
Het is belangrijk, dat jullie de juiste kledingmaat
doorgeven en of je een mannetjes of vrouwtjes
uitvoering wenst.

Swisstech Benelux
Dit is een bedrijf welke diverse unieke watersport
gerelateerde artikelen importeert en verkoopt,
waaronder de Topclimber.
Kijk eens op hun website :

https://www.swisstech-benelux.nl
Het moet heel vreemd zijn, als jullie daar niet iets
vinden, waarvan je denkt, dat is handig, dat wil ik!

B1 Sails
B1 Sails is een online zeilmaker, die zeilen van
topkwaliteit verkoopt tegen zeer scherpe prijzen.
Als je nu een zeil wilt hebben voor je Optimist of
voor een wedstrijdjacht, van Dacron of volledig
gelamineerd, echt alles kunnen ze leveren. Desgewenst worden de zeilen ter plekke ingemeten. Een
topontwerper van zeilen gaat dan het perfecte zeil
voor uw boot ontwerpen en binnen 3 á 4 weken
wordt het zeil bij u afgeleverd. Uiteraard hebben
ze ook standaard zeilen en soms speciale aanbiedingen, deze staan op de website:

https://www.b1sails.nl/
Als speciale aanbieding voor de deelnemers van
de Singlehanded en de Duohanded is er een actie.
Deze actie houdt in, dat jullie 10% korting krijgen
op je bestelling.

De voorbereiding is alweer in volle gang.
Terwijl velen nog bezig zijn, met het vaarklaar maken van hun schip, zijn wij alweer volop bezig met
de voorbereidingen. Sponsoren worden benaderd,
deelnemerslijsten worden bijgewerkt en zelfs de
trackers worden alweer getest.

Wilt u nu ook dit unieke zeilevenement steunen,
dan kunt u een e-mail sturen naar:
info@singlehanded.nl
De deelnemers zullen het allemaal zeker waarderen en hiermee kunnen we deze twee evenementen in stand houden. De Singlehanded is het oudste
zeilevenement voor solozeilers in Nederland en
wordt al sinds 1969 georganiseerd. Vele bekende
zeilers zijn ooit begonnen met deelname aan de
Singlehanded, waarna het virus echt toe sloeg en
zij daarna wereldreizen maakten en/of aan oceaanwedstrijden mee deden!

Wij wensen jullie nog succes met het verfraaien en
vaarklaar maken van de schepen en alvast een
goed begin van een mooi zeilseizoen!
Tot ziens op het water,
Een sportieve groet,
Frits en Elly

“Singlehanded”, solozeilen maar niet alleen.
Het oudste Nederlandse zeilevenement voor Solozeilers wordt al georganiseerd sinds 1969.
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