SLOEPENTOCHT 10 JULI 2016
REGLEMENT EN PROGRAMMA
•

Elke sloep die meevaart moet een doorvaart vergunning hebben of een
dagvergunning aanvragen. Sloepen uit Haarlem beschikken meestal over
een vergunning gezien hun ligplaats, sloepen van buiten Haarlem moeten
dus een dagvergunning aanvragen, dit kan digitaal (via Parkline) en kost €
10,= per dag.

•

Verzamel je boot en matrozen vanaf 10 uur in de passantenhaven naast
Restaurant Zuidam, Scheepmakersdijk 2a

•

Vertrek om 11 uur; volg De Maximus. Dit is onze boot op kop tot de
tussenstop in Hillegom.

•

Houd je aan de maximale vaarsnelheid van 6 km per uur.

•

De schipper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de boot en de
opvarenden.

•

Varen onder invloed is wettelijk niet toegestaan

•

De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die
ontstaat tijdens het evenement.

•

Bij de tussenstop zijn sanitaire voorzieningen aanwezig: we zijn TE GAST
bij Zelfzandstralen.nl (Industriekade 1 te Hillegom). La Plume, Brick en
New-York pizza trakteren op een hapje. En voor de matrozen; VanDyck
Red, Gin and Vodka! Houd er bij het afmeren rekening mee dat er nog
boten langs kunnen en respecteer elkaars eigendommen.

•

Het is de bedoeling om ongeveer 14 uur weer allemaal op koers te varen.
Nu vaart Erik Kuijkhoven op kop.

•

Bij de smalle doorvaart met de woonboten MOET echt stapvoets gevaren
worden; Het woelende water brengt schade toe aan de woonboten.

•

Houd de groep bij elkaar ter verhoging van de feestvreugde; je
medewerking is gevraagd om aan het einde van de tocht gezamenlijk
Haarlem in te varen.

•

De tocht eindigt, maar het feest wordt voortgezet bij Scheepswerf
Kuijkhoven (Maus Gatsonidusweg 1 te Haarlem). Daar verwachten DJ
truck Beatford en de koks van Smoqe ons tussen 17 en 18.
We verwachten rond 22 uur het feest af te sluiten.
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