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Algemeen 

Zolang het schip in een haven ligt, dient er iemand aan boord te zijn om het schip te verhalen op aanwijzing 

van de havenmeester(s). Doorvaart van en naar de zeesluis dient te allen tijde mogelijk te blijven. 

Indien het programma gewijzigd wordt dan wordt het programma als inlegvel verstrekt in het journaal. 

*Aanwezigheid van schipper is verplicht, schipper mag zich laten vervangen door een co-schipper 

Openingstijden wedstrijdsecretariaat aan boord van “de Tromp” 

Zondag : 14.30-18.00 uur en 19.30-22.00 uur 

Maandag : vanaf 9.00 uur tot en met donderdag 14.00 uur 

Vrijdag : vanaf 10.00-13.00 uur 

voor alle vragen, betalingen, inleveren van journaals, vlaggen, hesjes en aanverwante zaken. 

Aankomst in Workum 

  beurt stront 

Van binnen en 

van buiten 

komend 

Melden bij “Havendienst Workum”, op marifoonkanaal 68 bij boei H2. 

De ligplaats wordt toegewezen.  

Motor zo snel mogelijk uit en verhalen zonder motor 

* * 

Na afmeren De schipper meldt zich persoonlijk bij de balie op de Tromp (zie 7.2) 

- Reglementen, journaal en bevrachtingovereenkomst worden uitgereikt 

- Vlag kunnen tegen een borg worden meegenomen 

- Eventuele openstaande facturen moeten worden betaald. 

- Strontschippers kunnen bonnen (€ 12,50 ,-pp) kopen voor strontracebuffet 

- Opgeven voor het Brunchbuffet op donderdag (€ 7,50 ,-pp) 

* * 

Zo. 12.00 uur Meet- en technische commissie begint met het controleren van de schepen. 

De te controleren schepen zijn allen in de haven van Workum tenzij anders is 

overeengekomen met de wedstrijdorganisatie.  

* * 

Zo. 15:00 Lezing a.b. van de Tromp over de reis van de Heegumer Palingaak naar 

Londen door maarten Stuurman 
* * 

Zo. 21:00 Controle van de navigatieverlichting * * 
 

Maandag 

  beur

t 

stro

nt 
09.30 Eerste Beurt en Strontschippersvergadering ab. van de Tromp 

- Loting voor de volgorde van vertrek door de notaris 

- Alle schippers leveren hun volledige bemanningslijst in (journaalblad) 

- Beurtschippers leveren hun routekeuze in 

- Mededelingen van de wedstrijdleider worden uitgedeeld 

- Strontrace afspreken bezeild of niet en vanaf waar voorbijlopen 

* * 

Na 

Vergadering 

De (stront)schepen verhalen op de hand op aanwijzingen van de 

havenmeester 
* * 

11.30 Alle beurt- en strontschepen hebben hun ligplaats ingenomen. 

De schipper is aan boord tot aan de start 
* * 

11.30 Sponsorlunch van het ZVC Workum ab kroegschip ‘de Avontuur’   
12.00 Start Visserij   
12.30 Startprocedure Strontrace op de kop van de haven 

-strontschippers tekenen hun cognossementen (4x) bij de vervrachter Culterra 

-bemanning kan de lading (5 zakken stront) aan boord brengen 

-strontschipper blijft tot het startschot 

-aansluitend volgt ‘Oprotten nou’ door Reid en het startschot. 

Aansluitend start het Beurtveer 

 * 
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Donderdag 

  beurt stront 

10.00 Schippers blijven bereikbaar tot 16.00 uur i.v.m. evt. aanzeggen van 

protesten. 

Vanaf 10.00 uur moeten de schippers, die dan al binnen zijn, bereikbaar 

zijn op het opgegeven nummer. Het streven is om vanaf 12.00 uur te 

beginnen met de protestcommissie. 

* * 

10.30-11.00 Nabeschouwing Beurtveer met T&T ab kroegschip ‘de Avontuur’ *  
10:30-12:30 Brunchbuffet voor alle deelnemers a.b. De Tromp 

- Opgeven bij aanmelden op zondagavond) 
* * 

12.00 

 

 

Einde Beurtveer en Strontrace 

(Met dien verstande dat de eindtijd van de strontrace uitgesteld kan worden 

naar vrijdag 09.00 uur waarmee het programma en de verplichtingen voor de 

strontschippers ook verschuiven naar vrijdag 09.00 uur.) 

  

12.00  Zitting protestcommissie  

-de betrokken partijen worden gebeld om te komen en gehoord. 
* * 

14.00 Journaalcommissies zijn klaar, hieruit voortvloeiende protesten zijn 

ingediend. 
* * 

14.30-16.00 Nabeschouwing Strontrace met T&T ab kroegschip ‘de Avontuur’  * 
16.00 Tweede Schippersvergadering ab “De Tromp” 

- Schippers leveren bloembollen, augurken, kruiden en cognossementen in. 

- Protestcommissie brengt verslag uit, Voorlopige uitslag wordt uitgedeeld 

* * 

16.30 Vis bakken voor de bemanning van de beurt ab kroegschip ‘de Avontuur’ * * 
17.00-17.30 Beurtveeropdracht naar de Klamaere brengen 

- Jury begint met jureren en maakt foto’s 
*  

18.00 Strontracebuffet voor strontbemanning in ‘de Smidte’ (bonnen mee!)  * 
18.30 Zeiltijden worden gecorrigeerd met opgelegde sancties tot de eindklassering.   
21:00 

 

 

Prijsuitreiking voor het Beurtveer en de Strontrace in de Klamaere. 

Als de eindtijd voor de strontrace is uitgesteld dan worden de strontschippers 

genoemd en indien aanwezig naar voren geroepen. 

* * 

 Aansluitend feest in de Klameare; zaal open vanaf 20.00 uur * * 

 

Vrijdag (van toepassing als eindtijd Strontrace is uitgesteld) 

  beurt stront 

09.00 Einde Strontrace. 

Schippers blijven bereikbaar tot 10.00 i.v.m. evt. aanzeggen van protesten. 
  

10.00 Journaalcommissies zijn klaar, hieruit voortvloeiende protesten zijn 

ingediend. 
  

10.00 Schippers waartegen een protest loopt, worden op de hoogte gesteld en 

gevraagd in de buurt te blijven. 
 * 

Aansluitend  Zitting protestcommissie ab van de Tromp 

-betrokken partijen worden gebeld om te komen en gehoord. 
 * 

11.30 Tweede Strontschippersvergadering ab kroegschip ‘de Avontuur’ 

-protestcommissie brengt verslag uit. 

-schippers leveren bloembollen en cognossement in en ontvangen vrachtgeld. 

-voorlopige uitslag wordt uitgedeeld 

 * 

12.00 Prijsuitreiking bij de leugenbank; leuk als iedereen komt!!!   
 


