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Informatie voor bemanningsleden

Welkom aan boord!

De Nationale Haring Race is een initiatief van de
Vereniging Nederlandse Visspecialisten | VNV
Centrale Vereniging Ambulante Handel | CVAH
Spakenburgse Vishandel Vereniging | SVV
Nationale Haringtest 2018
Vishandelsvereniging Sint Antonius

Woensdag
13 juni 2018
BunschotenSpakenburg

Voor landrotten
Bakboord is de linkerkant van een schip, stuurboord de
rechtse als men op het schip naar de boeg kijkt.
Mondvoorraad: eten en drinken aan boord. Dit is in ruime
mate aanwezig.
Meer scheepskennis hoeft u als deelnemer niet te hebben.

Op woensdag 13 juni 2018 vindt de meest bijzondere
zeilrace van het jaar plaats: de Nationale Haring Race.
U bent welkom om op één van de schepen de dag en de
wedstrijd mee te maken. Een dag om nooit te vergeten!

Compleet verzorgd
De dag is compleet verzorgd. Van stevig schippersontbijt
tot lunch aan boord en een Groot Zeemans Buffet tot
besluit: het ontbreekt u deze dag aan niets!

Programma woensdag 13 juni
9.00 tot 10.00 uur
Ontvangst met stevig schippersontbijt
in het hartje Spakenburg
10.00 tot 11.00
Palaver, met een korte historische inleiding, loting
van de botters en voorstellen van de bemanning
11.00 uur
Uittocht van de botters: inschepen en vertrek
naar de startlijn.
12.00 uur
Start Nationale Haring Race 2018
14.00 uur
Finish van race en opstellen voor de haven
14.30 uur
Gezamenlijk intocht in de haven, begeleid
door gezang
15.00 uur
Ontvangst in het centrum van Spakenburg
16.00 uur
Zeiltijden, behandeling van protesten, uitslag
wedstrijd
17.00 uur
Start Groots Zeemans Buffet met nieuwe
haring
17.30 uur
Veiling vaatje Hollandse Nieuwe
Aansluitend is er de Grootste Haringparty
van Nederland in het centrum van Spakenburg
met muziek op diverse podia. Sluiting: 22.00 uur

Botters..?
Sinds de tweede helft van de 18e eeuw rolden ze in
alle plaatsen rond de Zuiderzee van de werf: botters.
Het houten vissersvaartuig was bij uitstek geschikt
voor visserij op de Zuiderzee. Veel botters zijn verloren
gegaan, een aantal is bewaard (en zeilklaar) gebleven.
In Spakenburg ligt de grootse bottervloot van Nederland,
monumentale schepen van meer dan 100 jaar oud. De
botterwerf is nog steeds in bedrijf, wat een uniek beeld
geeft in het centrum van Spakenburg. Kijk maar eens op:
www.botterwerf.nl.

Parkeren
Komt u met de auto naar Bunschoten-Spakenburg? Volg
dan de borden “Sportpark de Westmaat”, u kunt daar
gratis parkeren. Van daar wandelt u in twee minuten
naar de feesttent op het Spuiplein, waar de ontvangst is.

