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donderdag 31 mei 2018

4 Zwolse
Pramen Regatta
e

Op donderdag 31 mei 2018 wordt de 4e Zwolse Pramen Regatta georganiseerd.
In de zo karakteristieke, maar ook zo rustieke haven van Langweer liggen 10
trotse pramen voor de wal. De lucht kleurt blauw, de zon prikt wilskrachtig door

In het kort

de prachtige wolkenpartijen. Ze straalt en bruint de aanwezigen. Bemanningen
genieten bij voorbaat van hetgeen hen te wachten staat. Langweer biedt het
vooruitzicht van een functionele, maar vooral heerlijke business-to-business-dag.

• Regatta (zeilwedstrijd) met min.
10 zeilpramen in Langweer

Emotie scoort, het perspectief van een magistrale zeilpartij laat de adrenaline bij
alle betrokkenen stormachtig stromen...!

• Inclusief op maat gemaakte
uitnodigingen voor uw deelnemers
• Een ideaal relatie-event

Regatta zeilpramen

plaats. De luxe lunch met een keur aan

• Per schip maximaal 10 deelnemers

Een pramenregatta is een race met

heerlijkheden laat zich goed smaken.

• U ontvangt een leuke teamfoto

historiche Friese zeilpramen. Een

Het palaver om 14.30 uur levert méér

• Op ieder schip is een schipper met

zeilpraam is van oorsprong een

actuele informatie en dus duidelijkheid

vrachtscheepje die boeren gebruikten om

over de sprankelende pramenregatta.

• Start met een uitgebreide lunch

vracht en vee over water te vervoeren. Op

Vooral het weer en het weerbericht voor

• Er worden 2 manches gezeild

ondiepe plekken waar destijds skûtsjes

de komende uren doet er toe.

• Aan boord hapjes & drankjes

niet konden komen werden de minder

zeilmaat aanwezig

diep stekende pramen ingezet.

Aan boord!

Tegenwoordig zijn pramen heerlijke

Na het palavar wordt per schip een

schepen om met groepen tot 10

groepsfoto gemaakt. Aansluitend is het

personen actief mee te zeilen. Op alle

tijd voor boarding. De schipper bruist van

authentieke BBQ, inclusief

deelnemende pramen in de 4 Zwolse

ambitie, en samen met zijn bemanning

entertainment

Pramen Regatta is een ervaren crew,

wil hij het best mogelijke resultaat.

schipper én bootsmaat aanwezig. Zij

Daarom legt hij goed uit hoe en wat er

weten van wanten, zij kennen het water,

aan boord moet gebeuren. Zeilen is

zij varen aan de wind, gaan een klapgijp

vooral teamwork. Het komt dus aan op

niet uit de weg en maken de bemanning

samenwerken.

vertrouwd met de spelregels van ‘hard

Tijdens de race is er uiteraard tijd voor

zeilen’.

wonderbaarlijke mondverrassinkjes.

aanwezig
• Prijsuitreiking in de haven van		
Langweer
• Afsluiting met een luxe,

• Prijs per schip (10 deelnemers)
2450,• Prijs individuele deelname 255,-

e

Palaver

Aan vloeibare consumpties is eveneens
geen gebrek. Aan boord zijn er, gedurig

In de haven van Langweer vindt vanaf

samenwerkend op weg naar het beste

13.30 uur een warme ontvangst

resultaat genoeg momenten om elkaar

4e Zwolle Regatta 2018
Programma
13.30 uur
Aankomst in Langweer.
14.00 uur
Start uitgebreide lunch inclusief
uitleg, palaver en maken teamfoto.
14.30 uur
Inschepen en zeilen omhoog.
15.30 uur
Start eerste wedstrijd.
beter te leren kennen. Actief mee zeilen

muzikaal vermaak. Dat de wedstrijd

is geen must, maar geeft wel het goede

onderwerp van gesprek is leidt geen

16.30 uur

watersportgevoel.

twijfel. Dat het altijd beter had gekund

Start tweede wedstrijd.

De wedstrijd

ook. ‘Volgend jaar gaan we voor de
herkansing, de 4e Zwolse Pramen Regatta

17.30 uur

De wedstrijd op de Langweerder

staat daarmee op de agenda’. Het blijft

Terugkomst in haven van Langweer,

Wielen begint om precies 15.30 uur. De

daarna nog lang onrustig in Langweer…

uiteraard met Beerenburg en haring.

en startschoten het officiële startmoment

KOSTEN

18.00 uur

aan. De start is belangrijk, daarom is

De kosten voor deelname aan de 4

Afterparty, uitreiking prijzen en een

concentratie een vereiste. Een slechte

Zwolle Regatta op donderdag 31 mei

authentieke BBQ.

start kan vrijwel nauwelijks goed

2018 bedragen E2.450,- (excl. BTW). Dit

gemaakt worden. Het komt dus aan op

is de prijs voor één schip waar maximaal

19.30 uur

tactiek, op inzet, op concentratie en op

10 personen aan boord kunnen. De prijs

Einde Zwolle Regatta 2018.

teamspirit. Er worden 2 manches gevaren.

is inclusief al het eten & drinken op de

wedstrijdleider duidt met vlagsignalen

Afterparty
Het winnende team ontvangt tijdens

e

dag zelf. Wilt u individueel deelnemen?
Dan zijn de kosten 255,- p.p.

de prijsuitreiking om 18.00 uur de fel

Deelnemen

begeerde wisselbokaal. Aansluitend

Neem contact op met Cees Scholten,

wacht aan de sfeervolle waterkant een

via telefoon 06 30 23 12 31 of stuur een

ouderwetse, authentieke BBQ met écht

mail naar cees@regiolokaal.nl of Hylke

vlees en smaakvolle, oerhollandse

Thiry, via telefoon 06 25 07 67 49 of

salades. Een gezellige DJ zorgt voor

stuur een mail naar hylke@regiolokaal.nl

p
er schein)
Prijs p
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10 per

,
0
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Neem voor meer informatie contact op met
Cees Scholten • 06 30 23 12 31 • cees@regiolokaal.nl
Hylke Thiry • 06 25 07 67 49 • hylke@regiolokaal.nl

