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FLEVO RACE  WALPROGRAMMA 2016 
 

Donderdag 18 
augustus 

17:00 – 18:00 Secretariaat open (inschrijven, bestellen ontbijt, lunch en munten) 
18.00 – 20.00 Opening, borrel en ‘daghap’ (19:00) op de Sociëteit (secretariaat 

gesloten 18:00 – 19:00) 
19:00 – 21:00 Secretariaat open  
20:00 – 23:00 Pampusbar open  

Vrijdag 19 
augustus 

07:30 – 09:00 Ontbijt, lunchpakketten en koffie 
08:00 – 10:00 Secretariaat open  
08:15               Palaver bij Sociëteit  
16:00 – 20:00 Secretariaat open 
17:00                Steigerbier bij Sociëteit (eerder bij vroege finish) 
18.00                Uitreiking dagprijzen 

Zaterdag 20 
augustus 

07:30 – 09:00 Ontbijt, lunchpakketten en koffie 
08:00 – 10:00 Secretariaat open  
08:15               Palaver bij Sociëteit 
16:00 – 20:00 Secretariaat open 
17:00                Steigerbier bij Sociëteit (eerder bij vroege finish) 
18.00                Uitreiking dagprijzen 
19:00                Zeilersmaaltijd op de Sociëteit (vooraf inschrijven!) 

Zondag 21 
augustus 

07:30 – 09:00 Ontbijt, lunchpakketten en koffie 
08:00 – 10:00 Secretariaat open  
08:15               Palaver bij Sociëteit 
15:00 – 17:00 Secretariaat open 
15:00 – 17:00 Pampusbar open 
16:00                Prijsuitreiking 

 

LOCATIES  

Inschrijven / race  comité: Bij het secretariaat in het clubhuis 
Wedstrijdleiding: Bij het secretariaat in het clubhuis  
Protest    comité: Piet Hein kamer (zaal in clubhuis boven rechts, zaal naast het restaurant) 
Muntenverkoop: Bij het secretariaat in het clubhuis  
 

OPENING, DAGHAP EN BORREL 

Op donderdag 18 augustus wordt vanaf 18:00 uur een borrel aangeboden aan deelnemers en leden van de 
KNZ&RV. Tijdens de borrel wordt om 18:30 uur het evenement Flevo Race officieel geopend. Aansluitend 
wordt om 19:00 uur een eenvoudige daghap geserveerd door oud bestuurs- en commissieleden van de 
KNZ&RV. Deelname aan de daghap kost € 10,-. Om deze daghap goed voor te bereiden stellen wij het op 
prijs als u van tevoren reserveert (via secretariaat@KNZ&RV.nl). 

We verwachten een gezellige avond waar deelnemers en leden elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen 
kunnen delen en de (hooggespannen) verwachtingen voor het weekend kunnen uitspreken! 
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ONTBIJT EN LUNCH  

Deze dient u de avond van tevoren te bestellen bij het secretariaat. De kosten zijn € 12,50 per deelnemer (u 
ontvangt hiervoor zowel ontbijt als lunch). 

 

MUNTEN VOOR DRANK EN HAPJES 

Gedurende de Flevo Race worden drank en hapjes betaald met munten. Deze kunt u op het secretariaat 
kopen voor € 2,25 per munt.  

 

ZEILERSMAALTIJD IN DE SOCIETEIT  

Op zaterdag wordt een zeilersmaaltijd geserveerd in de Sociëteit. Deelnemers kunnen met teamleden en 
aanhang aanschuiven aan lange tafels. De ruimte in de Sociëteit en daarmee het aantal plaatsen om te 
komen eten is beperkt. Daarom dient u zich voor dit heerlijke en gezellige diner van tevoren in te schrijven. 
De zeilersmaaltijd kost € 19,50 per persoon. 
Voor de vrijdagavond kunt u ook terecht bij de horeca van Muiden. In bijlage D staan de locaties van onze 
sponsoren opgenomen.   
 
SPIERINGFESTIVAL 
 
Tijdens de Flevo Race 2016 is gelijktijdig het Spieringfestival in Muiden. Er treden op korte loopafstand van 
de haven diverse bands op. Voor meer informatie zie http://www.spieringfestival.nl . 
Het hoofdpodium is gelegen bij Ome Ko, tegenover restaurant de Doelen (zie voor locatie op bijlage D). 
 

STEIGERBIER van onze sponsoren Imhoff en North Sails 

Op vrijdag- en zaterdagavond wordt er door onze sponsoren steigerbier aangeboden. Op vrijdag wordt dit 
door Imhoff Technical sailing Wear aangeboden. Op zaterdag wordt dit door North Sails aangeboden. Het 
steigerbier wordt buiten naast de Pampusbar geschonken. 

 

NOODNUMMERS 

Voor noodgevallen kunt u een van de volgende nummers bellen: 
HUISARTSENPOST Gooi - en VECHTSTREEK  

• D. Smits    0294 - 270056 - keuze 1 
• J. de Maat     0294 - 270075 - keuze 1 
• s’ Avonds en in het weekend  0900 - 9359 

 
Bij calamiteiten op  het water dient u het race comité via de VHF op de hoogte te stellen. Dit gaat via het 
wedstrijd kanaal van uw baan (kanaal 17, 72 of 88).   
 
Voor overige vragen en calamiteiten kunt u bellen met Ann Dobbelmann-Franssen: 06 53 35 54 70.  
 
 
  

http://www.spieringfestival.nl/


PARKEREN  

LET OP 1: LOKALE WEGEN IN MUIDEN EN MUIDERBERG AFGESLOTEN VRIJDAG 19-8 20:00 tot 22-8 05:00 

Tijdens de Flevo Race vanaf vrijdag 19 augustus 20:00 tot maandag 22 augustus 05:00 zijn de lokale wegen 
van Muiden en Muiderberg afgesloten voor doorgaand verkeer. Deelnemers van de Flevo Race kunnen het 
gebied in en uit met de geprinte mail die in dit walprogramma in bijlage A is opgenomen.  DEZE GEPRINTE 
MAIL DIENEN ALLE AUTO'S BIJ ZICH TE HEBBEN EN AAN DE VERKEERSREGELAARS TE TONEN! 

 

In Bijlage B is de routebeschrijving opgenomen om tijdens de afsluiting van lokale wegen van 19-22 
augustus Muiden in te komen. Bijlage C bevat de vervolgroutes om bij onze parkeerplaatsen te komen. 

 
 
LET OP 2: VOOR ELK DEELNEMEND SCHIP ZIJN SLECHTS 2 PARKEERPLAASTEN OP DE HAVEN BESCHIKBAAR 

De parkeerruimte op en bij de haven is helaas beperkt. Voor elk deelnemende schip zijn daarom op de 
haven slechts twee gratis parkeerplaatsen beschikbaar. Wij raden u daarom aan om zoveel mogelijk te 
carpoolen. Tevens is het verstandig ervoor te zorgen dat auto’s met (zware of grote) bagage bij de haven 
zullen parkeren. 

Bij de ingang van het haventerrein aan de Westzeedijk 7 worden per schip maximaal gratis parkeerkaarten 
verstrekt. Hiervan worden de kentekens genoteerd.  

Overige auto’s kunnen voor € 5,- per dag worden geparkeerd bij boer Koeienkade aan de Noorpolderweg 2. 
Bij ingang van het terrein bij de boer kunt u hiervoor betalen (ALLEEN CONTANT, NIET VIA PIN!). Deze 
parkeergelegenheid is op korte loopafstand van de haven. 

In bijlage C zijn de routebeschrijvingen opgenomen om bij de haven en op het parkeerterrein te komen. 
Hierin staat ook de looproute van het parkeerterrein naar de haven. 

  



Bijlage A NOODZAKELIJK OM MUIDEN IN TE KOMEN:  UITPRINTEN EN TONEN AAN VERKEERSREGELAARS! 
 
  
Bedankt voor uw bericht. U heeft de landelijke informatielijn van 
Rijkswaterstaat benaderd met de melding bereikbaarheid Flevo Race 
2016 in Muiden. Uw vraag hoort bij het project A1/A6 Diemen – Almere 
Havendreef, één van de vijf projecten van het programma weguitbreiding 
Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA). Hierbij bevestigen we dat 
deelnemers e/o vrijwilligers aan de Flevo Race, met bestemming 
Haven Muiden, westzeedijk 7 en de parkeerplaats boer, 
Noordpolderweg 2 op vertoon van deze e-mail aan de verkeersregelaars 
vrijstelling heeft  om langs de afzettingen te gaan op de lokale wegen die 
van kracht zijn van vrijdag 19 augustus 21.00 uur tot maandag 22 
augustus 05.00 uur in Muiden, Muiderberg en omgeving. Let op: er wordt 
geen uitzondering gemaakt voor de afsluiting van De Goog ter hoogte van 
het viaduct over de A1. 
  
################ 
################ 
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################ 
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################ 
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################ 
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################ 
  
Meer informatie over de lokale afsluitingen en de reden ervoor leest u 
hier:  https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlm
ere/news/afsluitingen-lokale-wegen-muiden-en-muiderberg-19-22-
augustus/#.V6CNYvmLTIU 
  
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de ontwikkelingen 
van het programma Schiphol - Amsterdam - Almere? 
Kijk op onze website: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a9-a10-a1-a6-
schiphol-amsterdam-almere/index.aspx 
of bezoek het online bezoekerscentrum voor feiten, foto’s en filmpjes over 
de werkzaamheden. 
http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/ 
  
U kunt zich ook kosteloos abonneren op de digitale nieuwsbrief van: 
- A9/A10/A1/A6 weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA) 
- A1/A6 Diemen - Almere Havendreef: weguitbreiding Schiphol – 

Amsterdam – Almere (SAA) 
- A9 Holendrecht – Diemen (Gaasperdammerweg): weguitbreiding 

Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) 
- A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost (Almere): weguitbreiding 

Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) 
  
  

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/afsluitingen-lokale-wegen-muiden-en-muiderberg-19-22-augustus/#.V6CNYvmLTIU
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/afsluitingen-lokale-wegen-muiden-en-muiderberg-19-22-augustus/#.V6CNYvmLTIU
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/afsluitingen-lokale-wegen-muiden-en-muiderberg-19-22-augustus/#.V6CNYvmLTIU
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a9-a10-a1-a6-schiphol-amsterdam-almere/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a9-a10-a1-a6-schiphol-amsterdam-almere/index.aspx
http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/
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Bijlage C 

 

 



 

 

  



Bijlage D 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


