Nawaka2022 - Deelnemersinformatie gondelvaart zaterdag 13 augustus

Beste stafleden,
Op zaterdagavond 13 augustus is het dan zover: de gondelvaart.
Deelnamebepalingen
De deelnemende groepen stellen, in overleg met elkaar binnen het subkamp, de sleepjes samen.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alle opvarenden dienen een reddingsvest te dragen;
Alle deelnemers varen in sleep dan wel op eigen motor.
Voortbewegen door middel van zeilen/roeien/wrikken is niet toegestaan;
Een sleep mag niet te langer zijn dan maximaal 12 vletten in dubbele sleep (dus 2 keer 6) of maximaal
10 in enkele sleep;
Een sleep dient een minimumsnelheid van 6 kilometer per uur te kunnen halen;
Voor schepen groter dan 25 meter geldt dat dit alleen kan in overleg met de havendienst en je buren
De groepen moeten zelf voor de versiering van de vletten (feestverlichting, slingers, ballonnen etc.)
zorgen.
Open vuur is niet toegestaan, ook niet op de wacht- of sleepschepen;
Voeren van navigatieverlichting is uiteraard verplicht. Denk dus ook aan de toplichten op de vletten.
Het nuttigen van alcoholische versnaperingen is niet toegestaan

Win mooie prijzen
De deelnemende boten worden beoordeeld door een vakkundige jury. Er zijn prijzen te winnen in de
volgende categorieën:
●
●
●

Aankleding
Gezelligheid
Wonderschoon

Post jouw gaafste gondelvaartfoto of -filmpje op sociale media met de hashtag #nawakagondelvaart.
Ook hiermee is een mooie prijs te winnen.

De tijden van vertrek
Vertrektijden vanaf de steiger:
(WW is Wolderwijd)
Welpen – wachtschepen (indeling en tickets worden nog gemaakt); gaan voorop!
Subkamp
Tijd melden
Tijd vertrek
Aankomst
Tijd terug
havenkantoor wachtschepen
WW
naar
kampterrein
Vrijheidsbeeld 18.20 u
19.00 - 19.15 u 20.00 u
21.00 u
Akropolis
18.20 u
19.00 - 19.15 u 20.00 u
21.00 u
Scouts – achter de wachtschepen aan
Subkamp
Vertrek tussen:
Colosseum
19.00 - 19.15 u
Grote Muur
19.00 - 19.15 u

Aankomst WW
19.45 - 20.00 u
19.45 - 20.00 u

Scouts - tweede pool, graag houden aan de richttijd!
Subkamp
Vertrek vanaf:
Aankomst WW
ongeveer
Piramide
19.45 u
20.30 u
Angkor Wat
19.45 u
20.30 u
Explorers - derde pool, graag houden aan de richttijd!
Subkamp
Vertrek vanaf:
Aankomst WW
Taj Mahal
20.45
21.30
Eifeltoren
20.45
21.30

Aankomst
kampterrein
21.45 u
21.45 u

Terugvaart uiterlijk:
22.00 u
22.00 u

Terugvaart uiterlijk
22.30 u
22.30 u

Terugvaart uiterlijk
23.30 u
23.30 u

De explorers die met hun eigen scoutsgroepen meevaren / slepen, houden de tijden van het
scoutssubkamp aan.
Zorg ervoor dat je sleper aan de juiste kant van de steiger ligt, zodat je direct vanuit de ‘subkamp’
steiger de sleep aan kan pikken.
Er is bewust voor gekozen de scouts subkampen in twee groepen te delen om ervoor te zorgen dat
de wachtschepen genoeg ruimte hebben om te manouvreren, maar er ook al wel wat sleepjes
rondvaren en er dus wat te zien is voor de Welpen.

De route
● Vaar vanaf de steiger richting de vaargeul, formeer buiten de vaargeul de sleep. Hou ruimte over voor

●

●

ander slepers en boten met een sleep of zonder een sleep, en de wachtschepen met de Welpen aan
boord.
Vaar hier vandaan met ca. maximale snelheid 7 km/u in noordelijke richting, naar het Wolderwijd.

Tussen boei WW33-WW31 het Wolderwijd op, ten noorden van het eiland “de Zegge”, waarin alle
sleepjes achter elkaar in één grote cirkel varen om het eiland. Houd de voor anker-liggende schepen
aan bakboordzijde.

HD = havendienst
WW=Wolderwijd
WWR=Wolderwijd recreatie
●
●
●
●
●
●
●

Graag aansluiten in de stoet en liever niet passeren.
Sla voor boei WWR-7 bakboord uit = de groene route.
Kleinere schepen met diepgang kleiner dan 1 meter, gaan na boei WWR-7 richting de kant.
Bij de steel van de tulpeneiland ga je bakboord uit = de rode route.
Tussen boei WWR en WWR-15 komen de routes weer samen.
Vaar via de nevenvaargeul richting de hoofdvaargeul.
Sla bij boei WWR37-JHW2 bakboord uit voor eventueel een tweede ronde en vaar om het eiland de
Zegge. Hou je aan de gevraagde terugvaar tijden om ervoor te zorgen zoveel mogelijk spreiding te
houden in de Gondelvaart. Dat is leuker voor het publiek en ook voor jullie zelf.

Op de route liggen schepen voor anker, die dienen als markering van de route. Passeer ze zoals
aangegeven op het kaartje.
Zorg ervoor dat je, na het aanleggen van de boot de steiger vrijmaakt zodat ook de andere
deelnemers hier bij terugkomst veilig overheen kunnen lopen. Keer rustig terug naar je kamp/tent.
Nogmaals let op de diepgang:
Groen diepgang meer dan 1,20m
Rood diepgang tot 1,00m
De schippers zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een route.

Tot slot
We varen met zo’n 500-600 boten. Bedenk dus van tevoren dat je waarschijnlijk wel meer dan twee
tot drie uur aan het varen bent. Denk eraan om jouw leden/bemanning te laten kleden naar de
weersomstandigheden. Neem voldoende drinken mee en zonnebrand.
Houd je verder goed aan de bepalingen die hierboven zijn genoemd en volg ten alle tijden de
instructies op van de medewerkers van de Havendienst. Heb je een marifoon aan boord? Luister dan
uit op kanaal 88.
Heel veel plezier! Maak er een mooi feest van!
Haidy, Bas, Charles
Captains Gondelvaart
Team Entertainment

