Herfstcup 2019
hij komt er weer aan…
Na een koude, natte, hete en droge zomer gaan we weer richting het najaar. En wat is nou een
najaar zonder Herfstcup? Op 5 en 6 oktober word de vierde Herfstcup gevaren. Dit is niet enkel
alleen een zeilwedstrijd, maar een verenigingsbreed evenement met voor ieder wat wils. Naast de
zeilwedstrijden op zaterdag is er aan het eind van de middag weer een gezellige borrel met daarbij
een overheerlijke maaltijd die Richard Heres voor u zal bereiden. Na het eten maken we er een
gezellige feestavond van. Tijdens deze editie komt een Rhythm & blues band “The Vaults” de
voetjes op en boven de dansvloer bewegen. Tijdens de pauze zal DJ Anton het feest op gang houden. Slaap indien mogelijk na alle gezelligheid lekker aan boord, zondagmorgen is er een ontbijt in
De Ark. Na het ontbijt vindt de motorboottocht plaats. De zeilboten varen nog twee wedstrijden.
Na het succes van 2017 en 2018 zal alles op alles gezet worden de motorboottocht op zondag net
zo leuk en gezellig te maken. En welke naam wordt er aan het rijtje Ome Hans en Wodan toegevoegd?

De zeilcup bestaat weer uit 2 wedstrijden en
een tijdrit zaterdag middag in het Eiland van
Maurik en zondag 2 wedstrijden in de oude
rivierarm en Gravenbol. Met één wedstrijd
aftrek zal hier een weekend klassement uit
naar voren komen.
Even geen jeugdwedstrijden tijdens de Herfstcup, uit de vorige edities blijkt dat het toch
wel erg koud is en de meesten zeilertjes voor
de warme kachel thuis blijven.
Zaterdag middag begint om 16.00 uur in De
Ark een gezellige borrel. De deelnemers aan
de zeilcup finishen tussen 17.00 en 18.00 uur
voor de haven. Om 19.00 uur wordt het
Captains Diner (bestaand uit: Boerenkool met
worst, Kapucijners in peperpiccalillysaus met
spek en knoflook, Runderdraadjesvlees in jus,

augurken, zilveruitjes en mosterd) uitgeserveerd. Om 20:00 uur begint The Vaults te
spelen.

Captains Diner
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Zondag morgen is er ontbijt in De Ark. Een
heerlijke belegde boterham met eventueel
een eitje erbij en spek. Uiteraard met melk,
jus d’orange, en natuurlijk koffie en thee. Na
een goede bodem zijn we allemaal klaar voor
het zondag programma!

13:30 uur: tweede start
16:00 uur: prijsuitreiking

Wilt u ons helpen?
Tijdens voorgaande edities hebben we gewerkt met een team van meer dan 30 vrijwilligers. Ook dit jaar hebben we weer veel
vrijwilligers nodig voor de zeilwedstrijden, bar,
feestavond en de motorboottocht. Vaart u
niet mee en wilt u dit weekend van dichtbij
meemaken meldt u zich dan aan als vrijwilliger
(mail naar: herfstcup@rijnenlek.nl).

Voorlopig programma
Zaterdag 5 oktober:
12:30 uur: Palaver in De Ark van WSV Rijn en
Lek èn Palaver in de ark van wv Maurik
14:00 uur: Eerste start in het Eiland van
Maurik
Direct na finish laatste schip: tweede start
Tijdens finish tweede wedstrijd start tijdrit
17:00 – 18:00 uur: Aankomst deelnemers bij
WSV Rijn en Lek
18:00 tot 19:00 uur: Bijeenkomst in De Ark
19:00 tot 20:00 uur: Captains diner bereid
door Richard Heres
20:00 tot 24:00 uur: Schippersbal met muziek
verzorgd door The Vaults en DJ Anton
Zondag 6 oktober:
09:00 uur: ontbijt in De Ark
10:30 uur: palaver in De Ark van WSV R&L
11:00 uur: Start Motorboot tocht
11:30 uur: eerste start voor de jachthaven

Inschrijven
Voor een aantal onderdelen is vooraf inschrijven noodzakelijk. Vanaf 25 augustus zijn
de formulieren op de website beschikbaar.
Voorkom teleurstelling en schijf u op tijd in
voor het Captains Diner en/of het ontbijt. De
ervaring leert dat het captainsdiner snel vol
zit. Voor de zeilwedstrijden en motorboottocht maakt u het de organisatie een stuk
gemakkelijker als u zich vooraf aanmeldt.
Zorg dat u goed voorbereid deel neem aan de
Herfstcup. Een goed oefenmoment is op 8
september tijdens het Papklokken-evenement
in Culemborg. Meerdere korte wedstrijden.
1e start 12:00 uur. Palaver 11:00 uur.
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Noteer verder ook alvast in uw agenda:






Een spontane BBQ: 31 augustus
De Papklokkenrace: 8 september
Viswedstrijd voor leden: 14 september
Shanty festival Wijk bij Duurstede: 28
september
 Lekkodagen: 28 en 29 september,
 de Snerttocht: zondag 27 oktober.

Volg regelmatig onze website en facebook
pagina voor het laatste nieuws. Voor vragen
kunt u contact opnemen met Vincent
Groenen.
Tel. 0343 561940.
Email: herfstcup@rijnenlek.nl
Heeft u onze pagina al geliked?

Wist u…
Om leden en ouders van jeugdleden een laagdrempelige mogelijkheid te bieden om nader
kennis te maken met de zeilsport heeft WSV
Rijn & Lek heeft een tweedehands verenigingsboot aangeschaft, die in de periode van 1
april tot 1 november alle dagen van de week
gehuurd kan worden. Voor een niet commercieel tarief, dus een klein bedrag per dagdeel.
Klik hier voor meer info

Rijn en Lek
Herfstcup

Een goed vaarseizoen en tot 5 oktober!
Organisatie: team Herfstcup

