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Nog iets meer dan een week en dan is het al weer zo ver! Zaterdag 5 oktober begint de 4e
Herfstcup. Inmiddels is de organisatie in grote lijnen op schema. Kleine details worden op dit
moment nog verder uitgewerkt. Het laatste onzekere is nog het weer, krijgen de zeilers wind
en de motorboters zon?? Over ruim een week weten we het.
Wodan, deze naam staat inmiddels onder Ome
Hans in de motorbootwisseltrofee. Welke schipper krijgt ook de eer om de naam van zijn schip
in deze mooie trofee te laten vereeuwigen?

Ook is er weer een mooie beker waar om gestreden gaat worden tijdens de zeilwedstrijden.
Zowel de Kajuit klasse als de Open klasse heeft
een eigen klassement. Helaas zijn er net als vorig
jaar geen dagprijzen meer.

Schippersbal
Dit jaar hebben we tijdens het schippersbal The
Vaults uitgenodigd. Dit is een vijf mans Rhythm
& Blues formatie uit de provincie Utrecht. De
band bestaat uit vijf ervaren muzikanten, die
hun sporen reeds hebben verdiend, en spelen
een repertoire dat bestaat uit covers die worden
gebracht met een eigen geluid bestaande uit
oude Chicago Blues, 60’s R&B covers, en af en
toe uitstapjes naar swingende, bekende en onbekende Rhythm & Blues.
Tijdens de pauze zal DJ Anton de sfeer erin houden.

Zaterdag om 16:00 uur gaat De Ark open voor
een gezellig samenzijn. Tussen 17:00 en 18:00
uur komen de deelnemers van
de
zeilwedstrijden binnen. Om 19:00 uur wordt het
captainsdiner bestaand uit: Boerenkool met
worst, Kapucijners in peperpiccalillysaus met
spek, knoflook, Runderdraadjesvlees in jus,
Augurken, zilveruitjes en mosterd uitgeserveerd.
Na al dat heerlijke eten begint om 20:00 uur The
Vaults te spelen.

Motorboottocht
De motorboottocht tijdens deze editie van de
Herfstcup mag er zeker weer wezen. Het
testpanel heeft de tocht inmiddels gevaren en
weet wat u te wachten staat. Dit jaar is die weer
anders dan andere jaren. Uiteraard moet er wel
gepuzzeld worden. Maar u mag ook hulplijnen
gebruiken.
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1e tip: zorg voor een volle batterij van uw
smartphone. 2e tip: wees tot aan de Herfstcup
een beetje zuinig met uw databundel. Want
Google zal uw beste bemanningslid zijn tijdens
deze tocht.

U kunt tijdens het evenement in de Ark uw
consumpties of munten contant of (bij voorkeur)
per pin afrekenen.

Een nog veel belangrijkere tip voor de motorboottocht: Schrijf u vooraf in. De 1e opdracht
ontvangt u dan 24 uur voorafgaand aan de tocht.

Bemanningsbank
Inschrijven voor de Herfstcup kan nog tot a.s.
zondag 23:59 uur. Mits er nog plek is. Hierna is
inschrijven voor het captainsdiner en het ontbijt
niet meer mogelijk. Inschrijven voor de zeilwedstrijd en motorboottocht kan nog wel op de
dag zelf tegen een aangepast tarief. Dit is voor
de organisatie wel lastig. Bij de motorboottocht
krijgt u dan ook niet vooraf de eerste opdracht.
Inschrijven kan op:
https://rijnenlek-site.e-captain.nl/evenement

Tarieven

Weet u dat wij ook een bemanningsbank hebben? Heeft u een boot en nog ruimte of behoefte aan een opstapper, of heeft u geen beschikking over een boot maar wilt u wel graag
mee varen. Meldt u zich dan aan op de bemanningsbank. Wij gaan op zoek naar een
match. U vindt de bemanningsbank bij de
overige formulieren van de Herfstcup op.
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Programma
Zaterdag 5 oktober:
11:30 uur: Eventueel nog inschrijven
zeilwedstrijden en ophalen banenkaart
12:30 uur: Palaver in De Ark van WSV Rijn en Lek
12:30 uur: Palaver in de ark van WV Maurik
14:00 uur: Eerste start op de recreatieplas 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 - 19:00 uur: Samenzijn in De Ark
19:00- 20:00 uur: Captainsdiner bereid door
Richard Heres
20:00 - 24:00 uur: Schippersbal met muziek van
The Vaults en tussendoor van DJ Anton
Zondag 6 oktober:
09:00 uur: Ontbijt in De Ark
10:30 uur: Palaver in De Ark van WSV Rijn en Lek
11:00 uur: Eventueel nog inschrijven en start
Motorboot tocht
11:30 uur: Eerste start zeilwedstrijden voor de
jachthaven
13:30 uur: Tweede start zeilwedstrijden
15:00 uur: Terugkomst motorboottocht
16:00 uur: prijsuitreiking

Nog een tip, komend weekend zijn de Lekkodagen in de stadshaven van Wijk bij Duurstede.
Altijd leuk om eens langs deze oude schepen te
lopen of op de rivier ertussen te zeilen tijdens
uw laatste voorbereiding.

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?

Rijn en Lek
Herfstcup

Graag tot volgend weekend!!
Organisatie: team Herfstcup

