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Nieuwsfeiten en mededelingen
De Trackers staan online,
Alle trackers van de boten
die tot nu toe ingeschreven
zijn staan online. U kunt ze
volgen via onze webpagina
en dan op Trackers klikken.
U kunt de boten op een
kaart, maar nog mooier ook
op Google Earth volgen.

De startkokers, een
nieuw fenomeen in de
zeilwereld, zijn gevuld.
Dit jaar geen gedoe bij de
startsteiger maar iedereen
kan gelijk weg, dit is mogelijk door de startkoker met
code . In de startkoker zit de
zeilaanwijzing.

Welkomst Happy hour.
Ook dit jaar hebben wij
weer de “Welkomst Happy
Hour”onder het genot van
een drankje kunnen de
deelnemers elkaar verwelkomen. Plaats ”terras van
Aan ut Water” aanvang
17.00 uur op vrijdag de 13e.
Zoals gewoonlijk gaan de
meeste deelnemers daarna
met elkaar eten in “Aan ut
Water” , iets wat een traditie
is geworden en reuze gezellig is.

lijk 10:30. U wordt verzocht
om 10.00 uur in de bovenzaal te verzamelen, zodat
we tijdig klaar zijn met het
uitdelen van de startkokers,
logboeken en shirts etc. zodat wij tijdig met het palaver en de aansluitende
Snertmaaltijd kunnen beginnen.

Special Guests
Vorig jaar was Henk de Velde onze speciale gast, Hij
heeft toegezegd om dit jaar
ook weer aanwezig te zijn.
Dit jaar nog een speciale
gast, en daar zijn wij best
trots op, want deze gast
doet ook nog mee ook.
Hij/Zij is bekend bij zeilers
en niet zeilers.

Aankomst en vertrek
Bij aankomst in Flevo Marine richting meldsteiger varen en een plekje zoeken.
Vertrek, het zou leuk en
aardig zijn om te wachten
tot de laatste deelnemers
binnen zijn. Chris van “Aan
ut Water” heeft toegezegd
dat hij dit jaar open is. Vorig
jaar was hij wegens een
knieoperatie gesloten.

Palaver.
Het Palaver begint om uiter“Singlehanded”, solozeilen maar niet alleen.
Het oudste Nederlandse zeilevenement voor Solozeilers wordt al georganiseerd sinds 1969.
i: www.singlehanded.nl

e: info@singlehanded.nl

