
Meer informatie 8 uurs zeilwedstrijd, georganiseerd door De Havengids 

 

In 2020 bestaat De Havengids alweer 10 jaar. Om dit te vieren gaan we een 8 uurs zeilwedstrijd 

organiseren. Op 13 juni 2020 zal dan ook de eerste editie van de 8Uurs van De Havengids 

plaatsvinden. Het evenement zal gevaren worden op het IJsselmeer en zal beginnen en eindigen in 

de Compagnieshaven in Enkhuizen. De wedstrijd start om 09.00 uur en finisht om 17.00 uur. 

Aansluitend hebben we een gezellige borrel, de prijsuitreiking en heerlijk eten dat op een 

spectaculaire manier gepresenteerd zal worden. 

 

Natuurlijk is het leuk als er zo veel mogelijk schepen deelnemen. Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugde! Er zijn verschillende prijzen te winnen: 

-       De algemene 8Uurs van De Havengids trofee —> Hierbij gaat het om het schip dat de meeste 

mijlen in haar klasse heeft gevaren 

-       Vereniging/ haventrofee —> Bij aanmelding van minimaal 3 schepen per vereniging of haven zal 

er een winnaar binnen de vereniging of haven worden benoemd. Er is dus een onderlinge competitie 

tussen de leden van een vereniging of haven. 

-       Vereniging/haven Wisseltrofee —> Tussen de verenigingen en havens zal er ook een onderlinge 

competitie zijn. De vereniging of haven met de meeste gemiddelde gevaren mijlen zal de wisseltrofee 

winnen. 

 

Wanneer er mensen zijn die niet deelnemen aan de wedstrijd maar wel graag bij het feestje na 

afloop willen zijn, dan is dit mogelijk. Tijdens het aanmelden is het namelijk ook mogelijk om mensen 

aan te melden die niet aan boord van het schip zullen zijn maar wel bij het feest en eten aanwezig 

zullen zijn. 

 

De kosten voor inschrijving bedraagt € 47,50. Daarnaast wordt een bedrag van € 22,50 per persoon 

berekend voor het feest en het eten. Het liggeld op zaterdagavond is hierbij inbegrepen. Een 

welkomstdrankje wordt door ons aangeboden. 

 

 


