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01 Voorwoord
De vakanties zitten er weer bijna op. Velen zijn wij
tegen gekomen en de meesten waren blij, dat ze
weer een paar weekjes konden zeilen. Soms verre
reizen, maar velen genoten ook volop in eigen land.
Wij waren in Zeeland, met een uitstapje naar België
en we hebben volop genoten.
Soms waren we alleen op pad en dan weer een par
dagen met zeilvrienden. Dit jaar hadden we geen
doel en hebben heerlijk geluierd.
Zeeland blijft natuurlijk een geweldig zeilgebied en
als je dan de Bruinvisjes en de Tuimelaars om de
boot heen hebt is het genieten. Ondertussen werd
er natuurlijk ook aan de Singlehanded en de 1e
Duohanded gedacht en werden de plannen voor de
routes uitgewerkt. Ja jullie lezen het goed: routes.
De Duohanded deelnemers zeilen namelijk een
langere route, echter als er hele kleine bootjes zijn,
die voor de Duohanded hebben ingeschreven, dan
kunnen zij een verzoek indienen, om de route van
de Singlehanded te zeilen. Ze moeten dit uiterlijk 4
weken voor de start aanvragen.

6. Telefoonnummer tijdens de race
7. Telefoonnummer contactpersoon op de wal.
8. Foto van de boot (liggend formaat)
Wij verzoeken jullie, om dit via de e-mail door te
geven. E-mailadres: info@singlehanded.nl
Indien jij (of jullie) nog niet bent (zijn)
ingeschreven (dit kan nog steeds),dan verzoeken
wij, om dit te doen via de website, door middel van
het formulier wat daar op staat.

03 Vlagvoering
De deelnemende boten zijn verplicht om de
volgende vlaggen te voeren:

1. Singlehanded zeilers: seinvlag nummer 1

02 Deelnemers
De deelnemers, die zich al hebben ingeschreven,
worden verzocht, om de volgende gegevens
nogmaals op te geven, dit om het voor ons
eenvoudiger te maken om alles te controleren.

2. Duohanded zeilers: Seinvlag nummer 2

1. Naam van de boot
2. Naam schipper
3. Jas maat kleding: S, M, L, XL, XXL, XXXL,
(incl. heren of dames model)

4. Naam bemanningslid (alleen bij duohanded)
5. Jas maat kleding: S, M, L, XL, XXL, XXXL,

Verder een eventuele sponsor vlag(die ontvang je
bij het palaver) en we varen altijd met de nationale
vlag achterop.

Let op: het niet voeren van de voorgeschreven
vlaggen leidt tot een DSQ

(incl. heren of dames model)
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04 Wetenswaardigheden

menukaart met zeer reële prijzen te presenteren.

Havengeld:
De deelnemers kunnen wederom de nacht voor de
start in de haven van Flevo Marine afmeren. Het
liggeld is in het inschrijfgeld opgenomen.
Willen jullie eerder komen met de boot of na het
evenement langer blijven liggen, dan dienen jullie
dit met de haven meester te regelen en zelf af te
rekenen.
Indien jullie tijdens het evenement, dus na de start,
in een haven overnachten, dienen jullie het
havengeld zelf met de havenmeester af te rekenen.

Welkomstborrel
Ook dit jaar is er op vrijdag middag om 17:30 uur
weer een welkomstborrel. Dit doen wij om iedereen
welkom te kunnen heten en de nieuwe deelnemers
met iedereen kennis kunnen maken, zodat zij zich
welkom voelen en direct in de groep opgenomen
kunnen worden. De welkomstborrel is op het terras
van “Aan ut Water”

Diner
Aansluitend aan de welkomstborrel is er ook dit jaar
weer de mogelijkheid om gezamenlijk te dineren.

Palaver
Het Palaver vindt plaats op zaterdagochtend, in de
bovenzaal van “Aan ut Water”. Aanvang is uiterlijk
om 10.00 uur. Zorg dat je dan tijdig aanwezig bent,
zodat je kunt controleren of je alle bescheiden hebt

Dit diner is reuze gezellig en velen sluiten zich daar
altijd bij aan. De kosten voor dit diner zijn voor
jullie zelf. Het team van “Aan ut Water” onder
leiding van Chris, weet altijd een fantastische
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ontvangen en geen informatie mist.

Tot slot
Onze sponsoren zorgen er met elkaar voor, dat wij
dit evenement met een laag budget kunnen
organiseren. Wij willen hun dan ook dit jaar weer
bedanken voor hun trouwe steun aan dit
evenement.
Verdiept u zich eens in hun bedrijf, mogelijk kunnen
jullie gezamenlijk voordeel halen, door met ze
samen te werken. B1 Sails biedt de deelnemers
bijvoorbeeld een korting aan, van 10% op nieuwe
zeilen.
Zonder sponsoren geen Singlehanded.

De Start
De start vindt dit jaar weer op de zelfde manier als
vorig jaar plaats, dat wil zeggen d.m.v. startkokers
met een code. Deze code wordt om exact 13.00 uur

via WhatsApp en marifoon door gegeven. Dit jaar
worden er geen sms’jes meer verstuurd. Iedereen
wordt verzocht, om op dat tijdstip buiten de haven
en in het startgebied te zijn.
Dit jaar is er een echt startschip, de Janne van Sam
van Haaster. De Janne zal tijdens de start op de
startlijn liggen en controleren of iedereen in het
startgebied is tijdens de start. Tevens zal de Janne
on-route controleren of er daadwerkelijk de te
varen route wordt gevolgd. Let op: Sam is streng en
zal als een echte scheids penalty’s uit delen.
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Verder wensen wij jullie veel plezier met de
voorbereiding en mochten jullie nog vragen en of
opmerkingen dan vernemen wij dat graag.

Met zeilersgroeten,
Frits en Elly
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