Nieuwsbrief
Inschrijfformulier
retour vóór
3 oktober 2016
Het is niet meer mogelijk om een nieuwe
aanmelding in te sturen.
We willen het intieme wedstrijdkarakter
handhaven en daarom hebben we het
maximum aantal deelnemers op
18 schepen en 2 support schepen gezet.

september 2016

Record jaar 2016 – Lekker nazomeren

Wel vragen we aan de schippers van
deze schepen het inschrijfformulier voor
a.s. maandag retour te sturen. Dit geeft
ons de mogelijkheid om alles op tijd
aangekocht en besteld te hebben.
Check onze nieuwe site voor de laatste
berichtgeving en het inschrijf formulier:
www1.bluepeterhardzeildagenl.nl

Het jaar 2016 gaat de boeken in als een record jaar. Het weer heeft alle verwachtingen
overtroffen. Wij hopen dan ook dat dit mooie nazomer weer aanhoudt tot na de Blue
Peter.
Wederom gaan we het zeilseizoen heerlijk afsluiten op de Grevelingen.
Ook het lustrum verbreekt alle records tot nu toe:
….. record aan deelnemende schepen
….. record aan maaltijden
….. record aan diversiteit in type platbodems
….. record aan opvarenden
Via deze nieuwsbrief willen we graag nog
een nieuwe sponsor en deelnemer verwelkomen.
Eerdmans jacht verzekeringen is sinds begin
augustus medesponsor van de Blue Peter en de
Waterton, een “Leidse Aak”, van Ton Stallinga
gaat haar debuut maken.
Beide Van harte welkom!
Vanwege het tienjarig jubileum hebben we dit jaar speciaal een mini evenement
toegevoegd aan het programma op woensdag 19 oktober.
Het is mogelijk om deel te nemen aan een Mini - Aak wedstrijd. Meer informatie volgt,
maar het is zeker al mogelijk om je in te schrijven. Het is een leuke strijd voor jong en oud!
Dus meld je aan via contact@bluepeterhardzeildagen.nl
Hartelijke zeilgroet het Blue Peter Team

Wie zijn de “Vrienden van de Blue Peter” ?
Het zeilevenement is niet mogelijk zonder de
materiële en financiële steun van onze sponsors.
Wij zijn dan ook enorm trots om de volgende
“trouwe”partijen dit jaar te mogen noemen.
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Meer vrienden van de Blue Peter

Stichting Blue
Peter
Hardzeildagen is
doorgaans op
zoek naar nieuwe
sponsoren.
Wilt u met uw
bedrijf bijdragen /
meedoen of op
een andere
manier ons
ondersteunen laat
het ons dan even
weten. Wij
kunnen dan een
passend Sponsor
participatie met u
bespreken.

Deelnemers lijst 2016




















Martina Maria, Lemsteraak, Walter Esch
UK 102, Zeeschouw, J. Bruggeman
Blauwe Ruis, Schokker, Fam. Rijpma
Griet, Zeeschouw, Fam. van der Veer
LE 25, Lemsteraak, Pieter van Gemerden
De Zee, Zalm Schouw, Rob Moree
Jonge Sinjoor, Lemsteraak, Tom Cabuy
Onverdroten, Botter, Sikko Steenstra
Leviathan, Zeeschouw, Han van Doorn,
De Wet, Hoogaars, Daan Meeusen
Alcyon, Hoogaars, Stichting beh. Hoogaars
Oog in het Zeil, Zeeschouw, Martin van de Graaf
De Bruine Os, Schokker, Jan Geuze
CC 257, Cornisch Crabber, L. Verzijden
Nettie, Lemsteraak, A. van Marrewijk
’t Breugeltje, Lemsteraak, Frank Breugelmans
Waterton, Ton Stallinga
Platte Muyl, Zeeschouw, Klaas de Boer

STICHTING “BLUE PETER HARDZEILDAGEN”
Per adres:
Zuidzijdsedijk 52
3264 LJ Nieuw Beijerland
Telefoon: (06) 53827612 of (06) 51374244

Email: Contact@bluepeterhardzeildagen.nl
Website: www1.bluepeterhardzeildagen.nl

Support schepen
 Ferja, Fam. van der Veer
 Siesta, Karel Koenen
HML Wrote:
We are very proud to
see our glass lift at
display on board of
Heesen's MY
Galactica Super Nova
@MonacoYachtShow
#MYS2016

Den Boer Sails, all-round zeilmakerij met 1001 toepassingen
Adres:
Tel:
Website:
Mail:
Facebook:

Ridder van Dorplaan 5a 3284 AT ZUID-BEIJERLAND
0186-612702
www.denboersails.nl
info@denboersails.nl
www.facebook.com/denboersails

Geschiedenis
Zo'n 150 jaar geleden in 1850 heeft mijn over-overgrootvader Sijme den
Boer zich op de Havendam in Oud-Beijerland gevestigd. Hij was als
zeilmaker afkomstig van de grote windjammers, op deze zeilschepen had hij al
een ruime zeilmakers ervaring opgebouwd.
Sinds die tijd heeft er altijd een "den Boer" aan het hoofd van deze zeilmakerij gestaan.
In chronologische volgorde:
- 1895 Klaas den Boer
- 1927 Simon Adrianus (opa) den Boer
- 1965 Klaas (pa) den Boer.
- 1986 Simon den Boer, de huidige eigenaar van Den Boer Sails.
Dus al vanaf het jaar 1850 verdiepen we onszelf in de verschillende mogelijkheden en technieken op het gebied van de vervaardiging van zeilen.

Hoofdsponsor KME is de Drijvende Kracht achter de Blue Peter

Programma van dag tot dag

Programma 2016
Zondag 16 oktober verzamelen we op de Mosselbank ten Noorden van de haven Bruinisse
Vanaf 17:30 uur borrelen met het vloeibaar erfgoed Schelvis Pekel!
Vanaf 20:00 uur bij aanmelding in de tent het wel bekende “Bakkie met een plakkie!”
Maandag 17 Oktober – Dag 1
Rond 09.00
Palaver Blue Peter met koffie en koek in de tent, info over het te behalen aantal bonus miles.
10.30-11.00
Start “Poortenrace”. De tijd start bij losmaken landvasten.
16.00
Eind wedstrijdtijd. Aankomst op Haven Bommenede; Zonnemaire.
17.00 – 17.30 Inleveren van logboek aan boord van de Blauwe Ruis en kamp opbouwen. Vrijwilligers gezocht!
Rond 19.00
Gezamenlijk diner in de tent met aansluitend koffie, borrel, bier.
Rond 21.00
Bekend maken van de dagwinnaar; “De Beste Schipper”.
21.30 – laat
Borrel, sterke verhalen, beelden en gezellig samen zijn in en rond om de tent.
Dinsdag 18 Oktober – Dag 2
Rond 09.00
Palaver Blue Peter met koffie en koek in de tent en de laatste berichtgeving.
10.30
Start van de “Grevelingen Acht”, de tijd start bij losmaken landvasten.
Finish
Bij passeren Boei G38/GB1, nadere toelichting volgt in het programmaboekje.
Afmeren bij jachthaven WSV Bruinisse kopsteiger (in aanloop sluiskom). Er kan gebruik gemaakt
worden van de sanitaire faciliteiten van de WSV Bru.
17.00 – 17.30 Inleveren van logboek in clubhuis WSV Bru of Blauwe ruis (nader te bepalen) en opbouwen tent.
Rond 19.00
Gezamenlijk diner in clubhuis van WSV Bru met koffie, borrel, biertje etc.
21.00
Bekend maken van dagwinnaar; “Slimste Schipper”.
21.30 – laat
Borrel, sterke verhalen, beelden en gezellig samen zijn in en rond om het clubhuis.
Woensdag 19 Oktober – Dag 3
Rond 09.00
Palaver Blue Peter met koffie en koek in het clubhuis en de laatste berichtgeving.
Wedstrijdbaan wordt bekend gemaakt.
09.30
Verdeling van werknemers / relaties van onze “Sponsoren “ over de schepen. Tevens worden
de lunch pakketen uitgedeeld. Broodjes aangeboden door de stadsbakkerij.
11.00
Start van “De Hardzeil dag” en Mini aak race op hoorn signaal.
Finish
Bij passeren poort B, nadere toelichting volgt in het programmaboekje.
Afmeren bij jachthaven WSV Bruinisse kopsteiger (in aanloop sluiskom)
17.00 – 17.30 Inleveren van start en finishtijd in clubhuis WSV Bru
18.30
Afsluiting in clubhuis van WSV Bru, Diner verzorgd door Sailor’s Inn.
20.00
De band Au zal onze avond compleet maken met haar eigen funkjazz muziek.
21.00
Bekend maken van dagwinnaar; “Snelste Schipper” en prijsuitreiking winnaar 2016.
21.30 – Laat
Nagenieten
Donderdag 22 Oktober
Voor deze dag is geen programma vastgelegd, een ieder gaat zijns weegs.

NOTITIE: Definitieve programma volgt in het programma boekje

Inschrijfgelden 2016
Inschrijving per schip
Inschrijfgeld per opvarende (alle dagen)
Jubileum foto album
Jubileum sweater met lustrum logo gesponsord
door iPS
Merk: Fruit of the LOOM met capuchon
Grevelingen vignet t.b.v. liggeld - regeling
openbare aanleg plaatsten Grevelingenmeer.

€15.00
€55.00
€10.00
Alleen te bestellen voor 3 oktober!!

€15.00
€12.50

Inschrijfgelden en overige
kosten te voldoen tijdens de
inschrijfavond op 16 oktober
2016

Borrel aangeboden door:

Schelvispekel is de enige historische
vissersdrank van Nederland en wordt
nog steeds in Vlaardingen gemaakt.
Een echt Streek product!
De Vlaardingse vissers dronken
Schelvispekel als zij met hun hoekers
en sloepen op schelvisvangst gingen
bij de Doggersbank om zich te
beschermen tegen de felle kou op
zee.
Van Oord: Our values

Lunch Hardzeildag aangeboden
door: Uw echt warme stadsbakkerij

Maritime entrepreneurship
Our entrepreneurship has been shaped by the Netherlands’ centuries-long battle
against water. This uniquely Dutch characteristic, the pioneering mindset, is rooted deep
within us and makes us the best partner for our clients.
Professionalism and dedication
We are committed, and we always aim to achieve the best result. We are in business to
win.
Passion and inventiveness
We are driven by our passion for water and technology. As a team, we are eager to
tackle marine challenges and find the pieces of the ingenious puzzles we’re solving.
Integrity, openness, respect, and team spirit
The knowledge, experience and teamwork of our ingenious people are the engine
driving our prosperity.
Care for people
Care for people lies at the heart of our company. Working closely with our clients and
partners, with respect for each other and the environment, we strive to earn a healthy
profit. Our employees enjoy a safe working environment in which they continually
embrace opportunities to learn.

BC support: De juiste keuze in jouw communicatiekoers
e/o bedrijfsactiviteiten. Met als resultaat: professionele
uitstraling, onderscheidend, positief imago en beter
bereikbaar voor je klanten.

