Medeldingen 2020
De controle lijst
Ook tijdens deze wedstrijd willen wij de RIVM adviezen zo goed mogelijk opvolgen.
Daarom zal de boot controle dit jaar niet door ons worden gedaan maar door u zelf.
Hiermee voorkomen we dat we op uw boot moeten stappen en de 1.5m afstand niet
kunnen waarborgen.
Controle lijst Eenzame Noord – 2020Download
Aangepaste start en finish tijden
Solo
06:00
Dual & Sport
06:05
Finish tijd – 21:30
De verplaatsing van de ENZT betekend ook korter daglicht. Daarom besluiten we de
start iets later te doen zodat iedereen met schemering kan uitvaren.
In de windse start
Om een veilige start te hebben is er een in de windse start. Dit betekend dat er na het
startsein eerst naar de Gele Cilinder gevaren moet worden. De WSV Almere gele
cilinder.
! Deze moet aan stuurboord worden gehouden om te ronden
Gooimeer – binnen recreatie betonning blijven
Aanvullende regels, op het gooimeer is het verplicht om binnen de recreatie betonning te
blijven
Zowel heen als terug weg
Korter – Tot EA1 boei
Bij het ronde van de EA1 boei dient deze aan stuurboord te blijven.
Met een kortere dag is het lastiger om Enkhuizen te bereiken en weer terug. Daarom is
er besloten om het keerpunt van de tocht te verplaatsen naar boei EA1. Dit zou iedereen
voldoende tijd moeten geven om de tocht uit te varen.
!!! De hele EA2 boei doet niet mee in deze tocht.
Er zal ook niet ingekort worden.
Geen keerschip aanwezig
Er is geen keerschip aanwezig. Graag de volgende zaken zelf noteren en aan ons door
mailen of whatsappen 06 51973878
• Tijd van EA1 boei ronden
• Indien mogelijk, de naam van het schip voor je
• Indien mogelijk, de naam van het schip achter je
Binnen de vaargeul tot IJM19 boei
Later in het seizoen betekend ook meer overlast van het fonteinkruid. Wij willen de tocht
zo eerlijk mogelijk houden. En niet af te veel af te laten hangen hoe diep je boot is.
Daarom is er besloten het verplicht te stellen om tot de boei IJM19 in de vaargeul te
blijven. (Dit was voorheen boei IJM13)
Op de terugweg moet boei IJM-19 aan bakboord gehouden worden.

Inschrijfgeld betaling
Het inschrijfgeld bedraagt €25, – en dient uiterlijk 17 augustus 2020 op de rekening te
staan. rekeningnummer: NL90RABO0301491410 (t.n.v. WSV Almere Haven met
referentie ENR2020) Na 17 augustus bedraagt het inschrijfgeld €40, -. Ook als u zich al
heeft ingeschreven en nog niet heeft betaald.
Ook verzoeken wij u om zoveel mogelijk digitaal te betalen. Dit werkt mee aan zowel
onze als u veiligheid. (u kunt niet bij ons pinnen)
Mocht de tocht onverhoopt niet door kunnen gaan, dan krijgt u het grootste gedeelte
terug gestort minus de basis onkosten voor oa Goodies.
Kosten voor schippersbuffet vrijdag 21 augustus
Sommige van jullie hebben zich opgegeven om het avondeten te laten regelen door
onze kok van de Gooise schipper. De kosten hiervan bedragen 10 euro pp en dient zelf
betaald te worden in het restaurant.
De maaltijd kan opgehaald worden op een nog nader te besproken tijd en genuttigd
worden op het terras boven. Wanneer de weeromstandigheden te slecht zijn hiervoor
zullen we wat regelen natuurlijk.

