44e Eurocup Sailhorse
Waar: Vinkeveense plassen
Wanneer: 13 t/m 15 mei 2021

Helaas konden we in 2020 tijdens ons jubileumjaar onze Eurocup in Berlijn niet
varen. Dit jaar gaan we dit goedmaken!
De locatie, de haven en het gezellige clubhuis van Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude
(WVA) is bij de deelnemers van het NK 2019 welbekend. We zijn hier zeer welkom en het is
WVA er alles aan gelegen om het de Sailhorse zeilers naar de zin te maken.
Omgaan met Covid-19
Uiteraard, het “nieuwe normaal” zal de organisatie voor uitdagingen stellen. Maar gelooft u
mij; Als het ons gegeven is dit evenement door te laten gaan, zullen we zeker aan alle eisen
kunnen voldoen! Kunnen we niet in het clubhuis samen eten? Dan zorgt WVA voor uitgifte
punten en kunt u van uw ontbijt en avondmaaltijd genieten in de beslotenheid van uw tent.
Het wedstrijdwater is zeer geschikt voor Sailhorse en biedt ruim voldoende uitdagingen. Er
kan gekampeerd worden op het terrein en aanpalend grasveld. Ruimte genoeg! Ook bent u
welkom met uw camper.
Het programma
Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag 12 mei
Vanaf 13:00 uur bent u welkom voor aankomst, te water laten van de boot en opzetten
kamp. Het clubhuis is geopend voor een drankje en snack.
Donderdag 13 mei
Na het ontbijt volgt registratie deelnemers en opening van het evenement. Om 12:55 zal het
eerste waarschuwingssignaal klinken voor 3 aaneengesloten races. Na terugkomst is er een
Barbecue voor alle deelnemers. Deze is bij het inschrijfgeld inbegrepen. We proosten op
Sailhorse 50+ tijdens het happy hour.
Vrijdag 14 mei
Uiteraard ontbijten we weer goed. Want vanaf 9:55 staan er 5 races op het programma, met
een lunchbreak na race 2. In de avond is er een 3 gangen captains diner (soep, biefstuk met
frites en groente en een heerlijk dessert). Tijdens dit samenzijn zal de verloting plaatsvinden
van de Molenaar jubileum fok.

Zaterdag 15 mei
De afsluitende 4 races worden gevaren, weer met een lunchbreak na race 2. Uiteraard zorgt
u dat u goed ontbeten heeft, want vandaag worden de prijzen verdeeld! Dat doen we rond
17:00 uur, waarna er een heerlijk chinees Indisch buffet klaar staat.
Zondag 16 mei
Uiteraard kunnen we u niet laten gaan zonder een goed ontbijt. Vandaag is gereserveerd
voor inpakken van boot en spullen, opslaan van mooie herinneringen en de thuisreis.
De kosten voor inschrijving, ontbijt en maaltijden vindt u bij de inschrijving. Deze bestelt u
hier ook vooraf.

Aanmelden maar!
Aanmelden voor het evenement doet u op de website via deze link. Of kijk op de Sailhorse
website via de kalender. Voor vragen of informatie: mail naar wedstrijdzaken@sailhorse.nl of
bel Rolf Deen +31 6 86613746

