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Beste Waterwerkgroepen, 

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor de 35e Admiralencup 2020. De Admiralencup vindt ook dit 
jaar weer plaats met Pinksteren, dit jaar van 29 tot en met 31 mei 2020. 
 
Het is vorig jaar helaas niet gelukt de tocht te organiseren, maar dit was niet het einde. Sterker nog, 
we organiseren dit jaar alsnog onze lustrumeditie! Eens in de vijf jaar doen we er nog een schepje 
boven op en organiseren we de ultiem uitdagende tocht van 100km! 
 

Teams hebben zich kunnen kwalificeren voor de 100 km in de 70 km tocht van 2018. Als je binnen 

twee uur van de beste tijd bent gefinisht, kun je je inschrijven voor de tocht van 100 km. 

Gekwalificeerde teams worden hiervoor apart uitgenodigd. 

Kosten: 70 km en 35 km 

De deelnamekosten zijn € 65,00 per boot als je betaalt voor 29 maart 2020. Hier is het ontbijt op 
zaterdag en zondag bij inbegrepen. Na 29 maart 2020 zijn de kosten € 80,00 per team. 

Verder kan je met je team kiezen voor een lunchpakket voor onderweg, en een verse warme maaltijd 

op zaterdagavond. De kosten voor het lunchpakket zijn €15,00 per team. Het plan is om ook dit jaar 

weer als avondeten een pastamaaltijd voor jullie klaar te maken. De kosten hiervoor zijn € 35,00 per 

team. 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 10.30 uur. De prijsuitreiking zal ongeveer om 16.30 
uur zijn. Bij de juniorcup zijn er medailles te behalen. 

Voor deelname aan de juniorcup betaal je € 30,00 per team bij betaling voor 29 maart 2020. Bij 
betaling na deze datum zijn de kosten € 36,00. Hierbij zitten geen maaltijden inbegrepen. 

Inschrijven 

De inschrijving verloopt in verband met de nieuwe privacy wetgeving vanaf dit jaar via SOL, op het 
adres http://cup.admiralengroep.nl/admiralencup/inschrijven. Hier schrijven contactpersonen hun 
boot in; vervolgens schrijf je in een vervolgformulier de individuele leden van de boot in. Aan elk 
team kunnen zes deelnemers toegevoegd worden. Contactpersonen kunnen hun teams en 
deelnemers later nog aanpassen. Na de kortingsdatum kunnen geen teams meer verwijderd worden, 

http://cup.admiralengroep.nl/admiralencup/inschrijven


 

SCOUTING ADMIRALENGROEP 
UITHOORN 

 

Adres clubhuis: J.A. van Seumerenlaan 3 ● 1422 XS Uithoorn  
E-mail: cup@admiralengroep.nl ● Website: www.admiralencup.nl 

Bankrekening: NL25 INGB 0000 7032 08 

  

maar enkel aangepast of toegevoegd worden. Tot een week voor de Admiralencup kunnen gegevens 
over de teams en deelnemers aangepast worden. 

De kortingsactie loopt tot 29 maart 2020. Om de Admiralencup te kunnen organiseren, moet 
de organisatie op 29 maart 2020 genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. 

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 Tom Westra op 06-42842507 of mailen 
naar cup@admiralengroep.nl. 

Op het internet zijn wij te vinden op www.admiralencup.nl. Ook zijn wij te volgen op Twitter, 
Instagram 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. 

Wij waarderen het dat je deze brief leest. Als je het tot zover in de brief hebt gehaald, willen wij je 
daarom bedanken. Vul in de inschrijving onder het kopje ‘Bijzonderheden’ het woord ‘Admiraal’ in, 
en ontvang op het evenement een gratis set consumptiebonnen voor jouw team! 

Het organisatieteam kijkt uit naar de 35e Admiralencup. Wij hebben er heel veel zin in en wij 
hopen dat jullie je in grote getalen laten uitdagen! 

 
Met vriendelijke groet,  
 

Het organisatieteam  
 

Kevin Buijs  
Mirte Buijs 

Martijn Schuurbiers 

Tom Westra 
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