Informatie Vrijbuiterweekend 2018

Registratie
De registratie bevindt zich in het clubhuis van de GWV De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137 te Loosdrecht
en is geopend op vrijdag 30 juni van 18:00 – 20:00 uur en op zaterdag van 8:30 – 10:30 uur.
Mededelingenbord
Het mededelingenbord van het wedstrijdcomite bevindt zich in de hal van het clubhuis voor het
informatiekantoor. Houd dit goed in de gaten, hierop kunnen belangrijke mededelingen staan w.o. wijzigingen
in het startrooster en tijden!
Informatie
Voor informatie kunt u de website www.gwvdevrijbuiter.nl bezoeken. Het officiële mededelingenbord van het
wedstrijdcomite in het clubhuis blijft te allen tijde leidend in de communicatie naar de wedstrijdzeilers.
Parkeren
Auto’s worden geparkeerd op één of meerdere parkeergelegenheden aan de Oud Loosdrechtsedijk buiten het
haventerrein. Het parkeerterrein is herkenbaar aan de Vrijbuitervlag en/of een licht blauwe beachflag aan de
kant van de weg. Aldaar zijn parkeerwachters aanwezig om u te begeleiden. Op zaterdag en zondag rijdt er
voor u een pendelbusje van 8:00 – 10:00 en van 16:00 – 18:00 uur.
Kranen
Vanaf vrijdag 15:00 uur kunt u met uw boot (gratis) op de haven kranen tot 20:00 uur. Onze havenmeester
Mark Kroneman en zijn takelploeg staan voor uw klaar.
Trailerhelling
GWV De Vrijbuiter beschikt over 2 trailerhellingen. Een aan de Havenzijde en een aan de Plaszijde. Zie de
plattegrond in de bijlage waar zij zich bevinden. Om de logistiek op de haven vlotjes en gestructureerd te laten
verlopen hebben we een indeling gemaakt en willen u vragen om de toegedeelde helling te gebruiken. De
beachmasters zullen u hierbij begeleiden.
Helling Plas:
Helling Haven:

Finn, Olympiajol, Solo en Splash
Javelin, Laser, Twaalfvoetsjol en Optimist

Trailers
Trailers kunnen op verschillende plaatsen op het haventerrein gestald worden. De havenploeg en de
beachmasters wijzen u graag de weg. Waltrailers van kleinere open boten kunt u, liefst opgestapeld
(Optimisten & Splash), plaatsen in de nabijheid van de toegedeelde trailerhelling(en). Graag houden we de
hellingen vrij zodat iedereen vlot zijn boot in en uit het water kan halen.
Ligplaatsen
De havenmeester zal aangeven waar u met uw boot in de haven kunt liggen. Het is niet toegestaan om zonder
toestemming en overleg met hem in een lege box plaats te nemen. Deze zijn bezet door vaste ligplaatshouders
die – op het moment dat hij leeg is - zelf aan het varen zijn. Kielboten kunnen aanmeren aan de lange steiger in
de haven tot 3 rijen dik, zie plattegrond in de bijlage.
Tenten & Campers
Tenten kunnen worden opgebouwd achter de finishtoren. De finishtoren bevindt zich op de dam helemaal
achter op het terrein bij het water, zie plattegrond. Graag een straal van minimaal 5 meter rondom de toren
vrij houden zodat deze toegankelijk blijft voor het wedstrijdcomite. Aan het begin van de haven staan
bagagekarretjes voor uw spullen. Campers kunnen direct na de slagboom links plaatsnemen.
Honden niet toegestaan
Op het terrein van GWV De Vrijbuiter zijn honden niet toegestaan. Ook niet aangelijnd of in een
bagagekarretje.
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Afval
Op het terrein zijn diverse afvalcontainers geplaatst, de zogenoemde kliko’s. We willen u vragen om samen met
ons het terrein zo netjes mogelijk te houden en uw afval daarin te deponeren.
Betaling
Tijdens het evenement worden alle consumpties afgerekend met muntjes. In het clubhuis is hiervoor een
verkooppunt ingericht. De muntjes kunnen zowel met pin of contant worden afgerekend.
Licenties
Iedere deelnemer dient te beschikken over de juiste licentie. Hierop wordt bij de registratie gecontroleerd.
Mocht u niet in het bezit zijn van de vereiste licentie dan kunt u voor een bedrag van € 3,= bij de registratie een
evenementlicentie verkrijgen.
Tot slot
Wij verheugen ons op uw komst! Alle vrijwilligers en andere leden van GWV De Vrijbuiter helpen u graag dit
weekend en wensen u een heel fijn Vrijbuiterweekend 2018 toe!
De wedstrijdcommissie

