
Nacht van Enkhuizen 
Wedstrijd 

Start: 18:00 uur (Mogelijkheid voor schepen uit klasse 2 starten 17:30 uur), startlijn als Zaterdag 

start. 

Beperkingen: Het is niet toegestaan om zich binnen het gebied nabij Urk,  afgezet met Cardinale 

betonning (Zwart-geel), te bevinden. Hetzelfde geldt voor het Enkhuizerzand. De ET-N1 dient dus 

over bakboord te worden gerond! 

Finish: De finishlijn is een denkbeeldige lijn tussen het havenhoofdlicht en de UK 66 (Eize) welke aan 

de kopse kant van de Companiehaven ligt. Finishen is mogelijk tot 21:30 !!!!  

 

 

 



Huishoudelijk 
 

Haven: Buyshaven, er zal een gedeelte worden gereserveerd aan de binnenkant van de jachthaven 

(stations zijde). Marifoon kanaal 31 of 06 - 30 13 68 54   

Belangrijk!! 

Sinds vele jaren maken wij gebruik van de faciliteiten van de Buyshaven. Het gebruik van de 

“Kombuis” is GRATIS! Nog nooit zijn hier kosten voor gerekend..!! Dus wij zijn altijd gastvrij 

onthaald. 

 

Vorig jaar zijn er meerdere klachten binnengekomen bij de havenmeester(s) i.v.m. 

geluidsoverlast ’s nachts. 

Na 22.00 dient er rust te zijn in de jachthaven en er wordt met klem gevraagd om hier 

gehoor aan te geven en ook rekening te houden met andere passanten, zoals het hoort. 

Wij gaan uit van een ieders medewerking! 

Het zou zonde zijn om deze unieke locatie te verliezen of sancties te moeten opleggen aan 

veroorzakers.  

 

“de Kombuis” 

De kombuis word weer ter beschikking gesteld. Willen we er allemaal voor zorgen dat we het 

achterlaten, zoals we het ook betreden hebben? Alvast bedankt voor de medewerking…. 

Tijdens de voorgaande jaren is er altijd de mogelijkheid geweest om zelfs gebruik te maken van de 

“voorraad” in “de Kombuis”, hierbij wordt wel een vergoeding verwacht welke aangegeven staat in 

‘de Kombuis”. Deze graag voldoen middels de gleuf in de bar! 

Om telleurstellingen te voorkomen is het advies: neem uw eigen (fris)drank mee.  

 

Chinese Wok 

Vanaf 21:30 staat er een Chinese wok voor ons gereed bij “de Kombuis”. Wilt u vooraf zorgen dat er 

betaald is! 

(plastic) bestek en borden zijn aanwezig! 

 

 

Wij wensen iedereen een prettige wedstrijd en veel plezier! Laten we vooral rekening houden met 

elkaar….. 

 

Namens de wedstrijdcommissie. 

 

 

 

 

 

Vergeet niet het havengeld te voldoen bij de havenmeester!! 


