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Uitnodiging	12e	editie	
Hylper	Hurdsilerij		

 	

Beste Lemsteraken eigenaren en bemanningsleden, 

Dit jaar wordt de Hylper Hurdsilerij wederom door Dirk Blom Lemsteraken georganiseerd. 
Graag nodigen wij jou en de bemanning uit voor dit geweldige zeilevenement voor 
lemsteraken, dat op (20), 21 & 22 september a.s. vanuit de Oude Haven van Hylpen 
wordt gehouden.                  

Na het noodzakelijke, tijdig, afblazen van de 11e editie van 2018, gaan we er weer een 
feest van maken. Deze 12e editie van de Hylper Hurdsilerij gaat over een andere boeg, 
het wordt puur en eenvoud. Een editie die het begin is van het volgende decennium. Een 
editie die groots wordt door het kleiner te houden. Maar…, zeker niet minder gezellig! 

We hebben:  

• 5 prachtige races op het programma staan 
• De unieke en sfeervolle entourage van de Oude Haven van Hindeloopen  
• De, bijna traditionele, Amerikaanse BBQ op de Havenkade alwaar de lemsteraken 

afgemeerd liggen 
• Een feestavond met de live coverband Deadline 

 

Wij hebben er zin in, jullie ook? Mail het inschrijfformulier voor de Hylper Hurdsilerij ’19 
naar dirk@dirkblom.nl. Inschrijven graag voor 7 september a.s. in verband met de 
organisatie. 

Mochten er vragen zijn, bel of mail gerust, wij staan jullie graag te woord. 

Met vriendelijke groet, 

Dirk Blom Lemsteraken 
 
Bijlagen: 1 Programma  

2 Inschrijfformulier Hylper Hurdsilerij ‘19 
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Bijlage 1 Programma: 
 
Vrijdag 21 september, inschrijving  

• Vanaf 12:00 uur kunnen de lemsteraken afmeren in de Oude Haven. 
• De inschrijving is tussen 19:00 uur – 22:00 uur. 
• Alle deelnemers zijn van harte uitgenodigd bij de Amerikaanse BBQ. BBQ’s zijn 

aanwezig en op temperatuur, alle drankjes en vlees en toebehoren zelf 
meenemen. 

• Wij hopen dat een ieder gezellig komt om het weekend te openen. Passende 
muziek aanwezig ;)  
 

Zaterdag 22 september 

• Er zullen 3 wedstrijden gezeild worden.  
• Na de wedstrijden meren de lemsteraken af in de Hylper Haven.  
• 16:30 is de biertap geopend en worden schippers en bemanningsleden verwacht 

voor het Happy Hour met bitterballen op de Havenkade. Gesponsord door FOOX 
• Diner op eigen gelegenheid, reserveer tijdig bij de restaurants tussen 18:00 - 20:00  

Aanbeveling:  
o Italiaans Restaurant Oost Achterom -> 0514-522053 
o Restaurant De Hinde -> 0514-523868 
o Restaurant Ame Gijs -> 0514-523510 

• 20:00 feest in de Foeke met live coverband Deadline 
• 20:30 Uitreiking dagprijzen in de Foeke waarna de Deadline tot in de late uurtjes 

doorspeelt. 
 

Zondag 18 september  

• Er zullen 2 wedstrijden gezeild worden.  
• Na afloop van de wedstrijden zal 15:00 uur de prijsuitreiking, liefst in aanwezigheid 

van alle deelnemers en bemanningsleden, plaatsvinden.                                       
Een prachtig moment om de kampioenen te huldigen.                                                                                      
Wees eerlijk…, mooier kunnen we de 12e editie van de Hylper Hurdsilerij  niet 
afsluiten 
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De laatste jaren is gebleken dat bemanningsleden vaak niet op de hoogte waren van het 
(wal)programma. Dit is niet alleen voor de betreffende bemanningsleden jammer, maar 
ook voor de organisatie, want, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Daarom vragen wij de 
schippers om de bemanningsleden op de hoogte te brengen van het programma en de 
festiviteiten. Tevens wordt de communicatie gedaan via de Facebook pagina van de VA 
Klasse. Op deze manier hoeft niemand iets te missen. 

 


