Warm aanbevolen: Blocq Texet Regatta 2018!
Aanstaande vrijdag,14 september, is het zover!
Om 17.00 uur start de 6de editie van de Blocq Texel Regatta
Voor ieder die van genieten houdt! Lekker zeilen, eventueel een wedstrijd, heerlijk eten maar bovenal héél veel gezelligheid.
De BTR is een fenomeen, gericht op, en geschikt voor, álle Blocqers, van nieuwelingen op het wad tot doorgewinterde
wedstrijdzeilsters.
Solo of full-crew, u roept, wij varen!
Het programma is als volgt:
Vrijdag stipt 16.00 uur palaver in de Blocqhut, met alle informatie over de rakken,
de keuze voor deelname aan toer- of wedstrijdvloot en ruimte voor al uw vragen.
Om 17:00 uur is de start tussen de havenhoofden voor rak #1 naar Enkhuizen.
De finish is ruim voor de ingang van het Naviduct (zie: boeienlijst).
Ieder klokt zichzelf én de eerstvolgende boot die de finish passeert. Deel beide tijdstippen én scheepsnamen via de app of
direct ná aankomst bij de BTR-crew.
Dit geldt voor álle rakken, dus zorg voor GPS-nauwkeurige tijds-registratie!
s’avonds rond 23:00 uur zal in het Kleine café aan de haven het eerste rak geëvalueerd worden en volgt het palaver voor rak #2
en #3 van zaterdag.
Let op: de laatste bediening van het Naviduct is om 22:00 uur.
(De motor starten betekent voor de wedstrijdvloot een DSQ, maar treur niet, het eindklassement gaat over the best of five).
Deelnemers aan de toertocht kunnen stress-free genieten van wedstrijdvaarders die battelen onder SW-handicap.
Nieuwe deelnemers aan de wedstrijd dienen het SW formulier, uiterlijk 13-9 te mailen aan de BTR-crew.
Te vinden op: https://blocq.nl/activiteiten/wedstrijden/uitslagen-inschrijven/
Indien je deelnemer bent aan de woensdagavond wedstrijden wordt deze SW’s gehanteerd, tenzij je uiterlijk 13-9 een
aangepast SW-formulier mailt.
De keuze of mét of zonder spinnaker/gennaker kan tot het einde van het palaver op vrijdagmiddag doorgegeven worden. Deze
keuze geldt voor het gehele weekend!
Op zaterdag varen we, afhankelijk van de verwachtingen, via Kornwerderzand of Den Oever naar Oudeschild. De wedstrijdvloot
wordt niet gesplitst.
Met veel plezier kunnen we u berichten dat er een reservering voor het gezelschap is gemaakt bij Restaurant het Pakhuus,
Haven 8 te Oudeschild.
Dit restaurant is gespecialiseerd in visgerechten maar kan ook uitstekend overweg met uw vlees of vegetarische eetwensen
(www.pakhuus.com).
Het Pakhuus staat vermeld in de top 500 van de "Lekker" en heeft dit voorjaar nog een 9,0 gescoord in een culinaire resencie
van een landelijk dagblad!
Omwille van inkoop, logistiek én een schuin oog op de portemonnee, is een 3-gangen menu afgesproken voor 36,50 p/p. excl.
drankjes.
Uw deelname is niet verplicht maar wordt zeer op prijs gesteld!
Met het Pakhuus hebben we afgesproken vóóraf aan te geven hoeveel m/v verwacht kan worden en hoe de menu-wensen
verdeeld zijn. Gelieve uiterlijk aanstaande donderdag voor 12.00 uur aan te geven met hoeveel gasten u aanwezig wil zijn en
welk menu’s gewenst zijn (vis/vlees/vega).
Ook specifieke dieet-wensen horen ze graag vooraf.
U reactie ontvangen we graag per mail op blocqtexetregatta2018@gmail.com
De uitslagen van rak #2 en #3 komen in Oudeschild, evenals palaver voor rak #4, #5 en #6 op zondag.
Zondag’s is het vroeg terug naar de Blocq via Den Oever en Enkhuizen.
De tijden van start en finish volgen in de boeienlijst/tijdens palaver.
Onderweg: Marifoon #10.
Eenmaal terug wordt er in Blocqstijl geborreld en zullen de resultaten bekend worden gemaakt.
Varen doet ieder voor eigen rekening en risico; houdt rekening met elkaar.
We wensen u alvast veel voorpret en succes met de voorbereiding.
Het ga U Blocq, tot vrijdag!
BTR-crew
JaapJan Stevenhagen 06 81 15 09 29
BenPeter Bergstein 06 28 76 76 73

