Informatie
Tijdens het evenement kunt u met uw vragen terecht bij het Regatta Office.
Ligplaatsen
Schippers van deelnemende boten dienen zich bij aankomst te melden bij de havenmeester (0187-493769
of VHF 31) en krijgen een ligplaats toegewezen.Van vrijdag 19 april tot zondag 21 april 2019 is de
ligplaats inclusief in het inschrijfgeld.
Van zondagavond 14 april 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019 is 50% van het reguliere havengeld
verschuldigd. (Regulier is € 2,50 per meter per nacht).
Water, walstroom, douche en toilet
Op de steiger is water en walstroom beschikbaar, in het hoofdgebouw bevindt zich de douche- en
toiletgelegenheid. De code voor de faciliteiten ontvangt u wanneer u zich meldt.
Aanmelden
Vanaf vrijdagmiddag tot 20.00 uur, en zaterdagochtend tussen 7.30 uur en 8.30 uur in het Regatta Office
wordt van elke deelnemende boot ten minste één bemanningslid verwacht om de boot aan te melden. U
wordt gevraagd startlicentie en de ingevulde bemanningslijst met licentie nummers (online te
downloaden) mee te nemen. U ontvangt dan uw informatiepakket.
De wedstrijden
Informatie betreffende de wedstrijden, protestformulieren etc. kunt u vinden in het Regatta Office
Uitslagen: Kijk behalve op de schermen ook op de website. (Voor smartphones is er een aparte site)
Onderdak
Degene die met een camper/caravan, vrachtwagen waarin geslapen wordt of tent komt, kan tegen betaling
van EUR 25,- per nacht terecht op het haventerrein. Melden bij de havenmeester.
Weerbericht
Op marifoonkanaal 25 geeft Kustwachtpost Ouddorp ieder uur op het halve uur (07.30, 08.30 uur, enz)
een uitgebreid scheepvaart weerbericht.
Enkele handige telefoonnummers

Op de haven bevindt zich een scheepsartikelenwinkel, MacTack Watersport. Openingstijden zijn van 8.00
uur tot 17.00 uur. Zij beheren ook het brandstofstation. Tel: 0187-499412
Openbaar vervoer: 0900-92 92
Bus 104
Taxi: 0187 491 456

Medische hulp, noodoproepen
Brandweer, politie, ambulance: 112
Huisartsenpost ‘t Hellegat, Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland. Telefoon: 0187-480447
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is dat van Dirksland. Adres: Stationsweg 22 in Dirksland. Tel.nr.
0187-607300. Routebeschrijving: na de Haringvlietdam, afslag Stellendam, Middelharnis voorbij
Stellendam en Melissant, rechtsaf richting Dirksland De ‘H’-borden volgen. Rond het ziekenhuis bevindt
zich het parkeerterrein.
Tandarts: Van der Pol (Stellendam): 0187 491 050
Apotheek Ouddorp: 0187 683 789
In noodsituaties op het Haringvliet is de Kustwachtpost Ouddorp op marifoonkanaal 25 aan te roepen. De
roepnaam is “Post Ouddorp”.
Sociaal Programma
Vrijdag 19 april zal vanaf 18:00 uur de bar in de tent geopend zijn.
Op zaterdag 20 april is er een gezamenlijke maaltijd die begint met het traditionele visbakken. Alle
bemanningsleden die zijn ingeschreven zijn welkom. In beperkte mate kunnen gasten mee eten, dit dient u
te melden bij het Regatta Office.
Het eten wordt verzorgd door:
• Woodovenpiza– Pizza’s en Nacho s
• Lightning Barbecue – Porchetta’s en Spareribs
• De Stellendamse SL42 en SL27 en de Goereese GO5 – vis
• Westhoevepotatoes – Friet
• Grill ' n Smoke – Hamburgers
• Restaurant Loef – Salades
• Jachthavengroep – King Crab poten
• Ruud Klapmuts – Meters Worst
De leden van de Scouting Goedereede zullen assisteren tijdens het eten.
Hoofdact en dansen: Kitch & Crew, Kayla en DJ Jay

Zondag 21 april : Z.S.M na de wedstrijden: Prijsuitreiking bij Restaurant Loef met snacks aangeboden
door GT performance Yachts

Social Media
Gebruik #VUR19 voor:

Facebook: https://www.facebook.com/VURregatta
twitter: www.twitter.com/VanUdenReco
Instagram: vurregatta
Kranen en te water laten (gratis)
Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur: Op het terrein van Marina Stellendam. Volg de aanwijzingen van
Niels , Thijs en Hidde. Trailers moeten worden verplaatst naar de loswal.
Zaterdagochtend vanaf 07.00 tot 09.00 op het terrein van Marina Stellendam.
Zondagmiddag na de wedstrijden zal de kraan van de firma RECO met chauffeur Jaap v.d. Plas op de
loswal de eenheidsklassen weer op de trailer plaatsen. De Loswal is na het oprijden van het
industrieterrein de tweede weg links.
Parkeren
Parkeren is op het haventerrein niet mogelijk. Direct buiten de slagboom vindt u parkeermogelijkheid.
Onder meer bij Betoncentrale Grevelingen (let op, dit terrein wordt ‘s nachts afgesloten!)
Verantwoordelijkheid
Zowel de voorbereiding voor, als de begeleiding en de informatievoorziening tijdens het
wedstrijdweekend worden door de organisatie met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Iedereen blijft
echter te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid en materiaal.
Green Regatta
Wij streven een "sustainable green" evenement na. Wij verzoeken iedereen daarom om het afval
gescheiden van papier en glas in de daarvoor bestemde containers op het terrein te deponeren. Ook vragen
wij zeilers, bezoekers en vrijwilligers herbruikbare waterflesjes te gebruiken. Al het kraanwater is geschikt
als drinkwater..

De Van Uden Reco Stellendam Regatta wordt mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsors:
Van Uden Holding
Reco Group
De Jachthavengroep
Subsponsors/ Suppliers:
Marina Stellendam
On Air Media
Salty Colours

GT Performaance Yachts
Henry Lloyd
Rijnzicht Watersport
Sailservice
Rank Xerox
Hidde Event Support
Kenbrie
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