34 e ADMIRALENCUP 2018
SCOUTING ADMIRALENGROEP
UITHOORN

Beste Waterwerkgroepen,
Bij deze willen we jullie uitnodigen voor de 34e Admiralencup 2018. Zoals ieder jaar vindt
de Admiralencup plaats met Pinksteren, dit jaar van 18 tot en met 20 mei 2018.
Volgend jaar is een bijzonder jaar. Eens in de vijf jaar doen we er nog een schepje boven op en
organiseren we een lustrumeditie van de Admiralencup met de ultiem uitdagende tocht van 100km!
Wil jij met jouw team laten zien dat jullie de beste zijn, geef je dat dit jaar op voor de 70 km en zorg
dat je een van de snelste bent. Alleen zo kun je de felbegeerde kwalificatie in de wacht slepen voor
de tocht der tochten.
Kosten: 70 km en 35 km
De deelnamekosten zijn € 75,00 per boot als je betaalt voor 2 april 2018. Hier is het ontbijt en de
lunch op zaterdag en het ontbijt op zondag bij inbegrepen. Na 2 april 2018 zijn de kosten € 90,00 per
team.
Verder kan je met je team kiezen voor een verse warme maaltijd op zaterdagavond. Het plan is om
ook dit jaar weer Macaroni voor jullie klaar te maken. De kosten hiervoor zijn € 35,00. Deelnemers
aan de 35 km tocht krijgen hun maaltijd na aankomst in Uithoorn. Deelnemers aan de 70 km tocht
krijgen hun maaltijd op de post in Aalsmeer.
Ook is het mogelijk om maaltijden te bestellen voor supporters. Dit kost € 10,00 per maaltijd bij
voorinschrijving. Bestel je een supportersmaaltijd tijdens het inchecken met de Admiralencup, dan
kost dat € 15,00.
Juniorcup
De juniorcup is een korte roeitocht met een lelievlet voor waterwelpen en zeeverkenners van 9 t/m
13 jaar. Hierbij wordt verwacht dat bij ieder team een bekwame begeleider aan boord is. Halverwege
de tocht, op de post, worden de deelnemers uitgedaagd om een challenge uit te voeren. De tocht zal
ca. 7 km zijn. De start van de juniorcup zal zijn om 11.00 uur. De prijsuitreiking zal zijn ongeveer om
16.30 uur. Bij de juniorcup zijn er medailles te behalen.
Voor deelname aan de juniorcup betaal je € 30,00 per team bij betaling voor 2 april 2018. Bij betaling
na deze datum zijn de kosten € 36,00. Hierbij zitten geen maaltijden inbegrepen.
Inschrijven
De inschrijving verloopt via de Admiralencup website. Hier melden contactpersonen zich aan om hun
teams in te schrijven. Aan elk team kunnen zes deelnemers toegevoegd worden. Contactpersonen
kunnen op die manier hun teams en deelnemers later nog aanpassen. Tevens is zichtbaar hoeveel er
betaald moet worden. Na de kortingsdatum kunnen geen teams meer verwijderd worden, maar
enkel aangepast of toegevoegd worden. Tot een week voor de Admiralencup kunnen gegevens over
de teams en deelnemers aangepast worden.
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De kortingsactie loopt tot 2 april 2018. Om de Admiralencup te kunnen organiseren, moet de
organisatie op 2 april 2018 genoeg inschrijvingen hebben ontvangen.
Het bedrag moet worden gestort op rekening NL23 INGB 0001 2744 77 ten name van Stichting
Admiralengroep, onder vermelding van Admiralencup 2018, scoutinggroep en bootnummer. De
inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld betaald is.
Er kunnen maximaal 60 teams aan dit evenement deelnemen. Om teleurstellingen te voorkomen, is
het verstandig om snel in te schrijven.
Ongeveer een maand voor de Admiralencup zal er een bevestiging gestuurd worden met aanvullende
informatie naar de contactpersonen.
Contact
Voor meer informatie kun je eventueel bellen naar Rick Jeurissen op 06-83490652 of mailen
naar cup@admiralengroep.nl.
Op het internet zijn wij te vinden op www.admiralencup.nl. Ook zijn wij te volgen op Twitter en
Facebook.
Medewerkers
Voor een geslaagde Admiralencup, kunnen we niet zonder medewerkers. Wij kunnen alle hulp
gebruiken! Denk bijvoorbeeld aan postbemanning, bardiensten of een helpende hand bij de opbouw
en/of afbouw. Weet jij of ben jij iemand die ons medewerkersteam komt versterken, mail dan
naar cup@admiralengroep.nl.
Het organisatieteam kijkt uit naar de 34e Admiralencup. Wij hebben er heel veel zin in en wij hopen
dat jullie je in grote getalen laten uitdagen!
Met vriendelijke groet,
Het organisatieteam
Martijn Schuurbiers
Mirte Balke
Esther Zwemmer
Roy van Wezel
Rick Jeurissen
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