
18, 19 en 20 augustus 2017



FLEVO RACE  WALPROGRAMMA 2017

Donderdag 17 augustus 17:00  – 18:00  Secretariaat open 
inschrijven

18.00  – 20.00  Opening, borrel 
en ‘daghap’ (19:00) 
in  de Sociëteit 

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

Vrijdag 18 augustus 07:30  – 09:00  Pampusbar open 
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 19 augustus 07:30  – 09:00  Pampusbar open
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 20 augustus 07:30  – 09:00  Pampusbar open 
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: Op het achterdek van MS Haddock
Muntenverkoop: In in de Pampusbar 

OPENING, DAGHAP EN BORREL
Op donderdag 17 augustus wordt vanaf 18:00 uur een borrel aan-
geboden aan deelnemers en leden van de KNZ&RV. 
Tijdens de borrel wordt om 18:30 uur de lustrum editie Flevo Race 
officieel geopend. 
Aansluitend wordt om 19:00 uur een eenvoudige daghap à
€ 12,50 geserveerd door oud bestuurs- en commissieleden van de 
KNZ&RV. Om deze daghap goed voor te bereiden stellen wij het op 
prijs als u van tevoren reserveert (secretariaat@KNZ&RV.nl). 
We verwachten een gezellige avond waar deelnemers en leden 
elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en de (hoog-
gespannen) verwachtingen voor het weekend kunnen uitspreken!

LUNCH 
Deze kunt u een week van te voren bestellen bij: Verswinkel Pronk,
0294 261 415.

MUNTEN VOOR DRANK EN HAPJES
Gedurende de Flevo Race worden drank en hapjes betaald met mun-
ten. Deze kunt u in de Pampusbar kopen voor € 2,50 per munt.  

MAALTIJD IN DE SOCIËTEIT 
Voor de vrijdagavond kunt u voor € 15,- terecht in onze Sociëteit, 
maar ook bij de horeca van Muiden. Hiernaast de locaties.  
Op zaterdag wordt een zeilersmaaltijd à € 19,50 geserveerd in de 
Sociëteit. Deelnemers kunnen met teamleden en aanhang 
aanschuiven aan lange tafels. Het aantal plaatsen om te 
eten is beperkt, daarom dient u zich voor dit heerlijke en 
gezellige diner van tevoren in te schrijven bij het 
secretariaat. Aansluitend is er uitgebreid mogelijk tot 
natafelen en een drankje.



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

ROUTE EN PARKEREN 
De verkeersituatie is afgelopen jaar in de omgeving van Muiden 
behoorlijk gewijzigd. Niet alle navigatiesystemen hebben deze 
wijzigingen verwerkt in hun updates. Hiernaast een kaartje. 

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 twee 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.

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

Koeienkade
€5,- per dag
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LET OP

VOOR ELK DEELNEMEND SCHIP 

ZIJN SLECHTS 2 

PARKEERPLAATSEN OP DE HAVEN 

BESCHIKBAAR!



T-SHIRTS EN POLO’S
Ter gelegenhied van de 75e Flevo Race zijn er T-shirts en polo’s te
koop bij het secretariaat.
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Courses are true · Soundings in metres at lowest astronomical tide (LAT) · Heights in metres above mean sea level (MSL) Scale 1:80.000 / 10.000 Markermeer

WIJ WENSEN DE DEELNEMERS VEEL SUCCES EN PLEZIER!






