
Deelnemers informatie
Botenclub Bergen nodigt zeilers uit deel te nemen op 3 en 4 september 

a.s. aan de 37ste editie van de BergenJazz&Sail OPEN CATAMARAN REGATTA.

Botenclub Bergen is trots op deze 37ste editie. Dit evenement is uitgegroeid tot 
een ware klassieker onder de catamaranwedstrijden.

Catamaranzeilers uit alle klassen zijn nu ook weer welkom op BergenJazz&Sail. Niet alleen 
de top onder de wedstrijdzeilers komen hun krachten met elkaar meten, ook de recreatie-

zeiler beschouwt BergenJazz&Sail als een sportieve uitdaging.

Route beschrijving voor Catamarans:
Vanuit Amsterdam: volg de A9 richting Alkmaar, Den Helder. Rotonde Kooimeer richting 

Egmond a/d Hoef. In Egmond a/d Hoef borden Bergen aan Zee volgen. Door deze route te 
volgen vermijdt u de smalle laan tussen Bergen en Bergen aan Zee.

WEDSTRIJDORGANISATIE
De wedstrijden worden georganiseerd door de wed-
strijdcommissie van de Botenclub Bergen met hulp 
van tal van vrijwilligers.

VEILIGHEID
De veiligheidseisen zijn:
- zwemvest per opvarende
- oprichtlijn,  peddel en kompas
- dry/wetsuit per opvarende
- 1 rooksignaal en 1 vuurpijl per opvarende

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De BergenJazz&Sail Regatta wordt verzeild onder 
de wedstrijdbepalingen van BergenJazz&Sail en het 
wedstrijdreglement van het Watersportverbond. Bij de 
bepalingen van de uitslagen wordt uitgegaan van de 
Texel Yardstick 2000 (Texel Rating).

STARTGROEPEN
Er wordt in twee groepen gestart met elk een eigen 
klassement en prijzen.
Groep 1: Boten met TR 110 en hoger.
Groep 2: Boten met TR kleiner dan 110.
De organisatie houdt zicht het recht voor om meer of 
minder startgroepen vast te stellen.

INSCHRIJFGELD
- 2-mansboot: € 35,00
- 1-mansboot: € 25,00

VOORINSCHRIJVING
Via onze website www.botenclubbergen.nl

TROFEE 
Voor elke startgroep zijn er aparte prijzen. Bij minimaal 
35 deelnemers per startgroep zijn er geldprijzen be-
schikbaar. De hoogte van het prijzengeld is afhankelijk 
van het aantal deelnemers. De uitreiking is op zondag 
+/- 17.00 uur.

VERZORGING EN STRANDACCOMMODATIE
Overnachten op het strand met een eigen tent is mo-
gelijk. Er is toezicht en bewaking. Voor deelnemers die 
zeilend naar Bergen aan Zee vertrekken staat bij aan-
komst naar keuze een warme of koude consumptie 
klaar.
Voor deelnemers is er een apart paviljoen waar 
men voor drank, snacks en informatie terecht kan. 
Traditiegetrouw wordt zaterdag om 18.00 uur het 
BergenJazz&Sail Captains Dinner gehouden. 
De liefhebber van muziek en de uitbundige sfeer kan 
zoals ieder jaar weer zijn weg vinden in de festivaltent 
bij het clubhuis.

ZEILPROGRAMMA
Vrijdag 2 september 2016
18.00 tot 20.00 uur. Botenvervoer naar Botenclub  
Bergen vanaf hoofd strandafgang bij het Zee Aquarium. 
Vervoer met eigen auto’s over het strand is niet toege--
staan.

Zaterdag 3 september 2016
8.00 tot 10.30 uur; Botenvervoer naar Botenclub Bergen
9.30 tot 11.00 uur; inschrijving in deelnemerspaviljoen

12.00 uur; Start eerste wedstrijd
18.00 uur; BergenJazz&Sail Captains Dinner/BBQ

Zondag 4 September 2016

11.00 uur; Start eerste wedstrijd 2de dag
In totaal worden op de twee BergenJazz&Sail dagen 
vijf wedstrijden gevaren.
17.00 uur; Prijsuitreiking

WEDSTRIJDINFORMATIE
Internet: www.botenclubbergen.nl
Telefonisch bij Fred Zomerdijk; 06-38094177

HOTELINFORMATIE
Voor hotelaccomodatie: VVV Bergen: 072-581 2400 / 
072-581 3100 Tijdig reserveren gewenst.


