
 
 
 
 
Programma 
Vrijdag 

19:00 – 20:00 Aanmelding en registratie Mogelijkheid om vrijdag alvast aan te melden. 

18:00- 20:30 Takelen Logistieke organisatie en kraanbediening aanwezig. 

17:00 – 23:00 Vrij avondprogramma Het clubhuis van VWDTP is geopend voor hapje en drankje. 

Zaterdag 

8:30 Ontbijt (optioneel) Rijkelijk ontbijt, met diverse broodjes, eieren, vruchtensap, etc.. 

8:30 – 10:30 Takelen Logistieke organisatie en kraanbediening aanwezig. 

9:00 – 10:30 Aanmelding en registratie  

10:30 Palaver  

11:30 Start wedstrijd 1  

13:00 – 14:00 Lunch Uitgebreid lunch-buffet (optioneel). 

14:30 Start wedstrijd 2  

aansluitend Start wedstrijd 3  

aansluitend Steigerborrel Borrel, hapjes en muziek op het terras van VWDTP.  

aansluitend Vrij avondprogramma Het clubhuis en terras van VWDTP zijn geopend tot 23 uur. 

Zondag 

8:00 Ontbijt (optioneel) Rijkelijk ontbijt, met diverse broodjes, eieren, vruchtensap, etc.. 

9:30 Palaver  

10:30 Start wedstrijd 4  

aansluitend Start wedstrijd 5  

aansluitend Lunch Uitgebreid lunch-buffet (optioneel). 

14:00 Start wedstrijd 6  

15:00 – 17:00 Takelen Logistieke organisatie en kraanbediening aanwezig. 

16:30 Prijsuitreiking  
 
Stalling boot, boottrailer en auto 
Locatie: Meerweg 227, 9752 XD Haren. 
Bij aankomst zal onze walorganisatie u verwelkomen en aanwijzingen verstrekken waar u uw boot in het water 
kunt laten takelen en afmeren, de trailer kunt stallen en uw auto kunt parkeren. U wordt vriendelijk verzocht hun 
aanwijzingen op te volgen en zo bij te dragen aan een vlotte doorstroming. 
 
Kosten 
Boot + 2 bemanningsleden: € 40 (inclusief steigerborrel), betaling per pin bij aanmelding. 
Bij de aanmelding kunnen tevens de volgende extra faciliteiten worden gereserveerd: 
• Ontbijt: € 7,50 pp. 
• Lunch: € 7,50 pp. 
Eventuele meegekomen aanhang kan ook deelnemen aan ontbijt, lunch en steigerborrel (€ 7,50 p.p.). 
 
Inschrijving 
Inschrijving via https://vwdtp.nl/wedstrijdzeilen/wedstrijdkalender/16-m2-vwdtp-bokaal/ , hier is ook 
meer informatie te vinden.  
 
Toch nog vragen? Mail of bel westrijdleider Rob Bosch (bosch.r@outlook.com ; 06 25090178).  

16 m2 VWDTP-bokaal 
12 en 13 juni 2021 



Overige informatie 
 
Mogelijkheden voor verblijf 
Op het terrein van VWDTP mag niet worden overnacht. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden voor 
overnachting in de directe nabijheid:  
Overnachtingsmogelijkheid Internet link 

Camping Hoppenhof https://www.campinghoppenhof.nl/wp/  

Camping de Lindenhoeve http://delindehoeve.com/  

Camping Stadspark Groningen https://campingstadspark.nl/  

Camperplaats Paterswoldsemeer https://www.caramaps.com/camperplaats-paterwoldsemeer-aire-de-services-haren-9752-xc-
137350?lang=en  

Jachthaven Zuidwesthoek https://www.jachthavenzuidwesthoek.nl/  

B&b’s / hotels algemeen Bijvoorbeeld via: 
https://www.airbnb.nl/s/Paterswoldsemeer--
Haren/homes?tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&date_picker_type=calendar&
query=Paterswoldsemeer%2C%20Haren&place_id=ChIJwQMeuYEtyEcRscR7EZSlr7Y&source=structured_
search_input_header&search_type=autocomplete_click  
of: 
https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/paterswoldermeer/nederland/p2748701  

Scandinavisch Dorp (blokhutten) https://www.scandinavischdorp.nl/  

Familiehotel Paterswolde https://www.familiehotelpaterswolde.nl/nl/  

Best Western Hotel Groningen 
Plaza 

https://hotelgroningenplaza.nl/  

 
VWDTP 110 jaar 
VWDTP viert dit jaar zijn 110-jarig bestaan. In 1911 hebben zeventien enthousiaste zeilers van het 
Paterswoldsemeer de vereniging “De Twee Provinciën” opgericht. De Koninklijke goedkeuring kwam af in 1912. In 
hetzelfde jaar werd de “Vereniging Watersport Paterswolde” opgericht. In 1917 werd het clubhuis gebouwd; een 
fraai gebouw waar we nog iedere dag van genieten. Koninklijk bezoek vond plaats in 1922 en 2011. De beide 
verenigingen fuseerden in 1974 en toen ontstond de naam VWDTP en vandaar het woord “Vereniging” voor 
“Watersport”. 
 
VWDTP heeft zich in 110 jaar ontwikkeld tot een zeilverenging met veel aspecten; de zeilopleiding heeft altijd een 
belangrijke plaats ingenomen. Bescheiden begonnen met een opleiding in huurboten van Helder en Visser en in de 
Poseidon, een tjotter. Nu wordt de regionale jeugd, ieder jaar ongeveer 250, in aanraking gebracht met de 
zeilsport en wordt er gezeild in Optimist, Laser Pico en Polyvalk. Jeugdige talenten krijgen een gedegen opleiding  
met altijd wel een paar jeugdzeilers die op nationaal niveau op het podium staan. Daarnaast heeft de vereniging 
een prachtige zeilopleiding ontwikkeld voor volwassenen.  
 
Vanaf 1911 worden er bij DTP wedstrijden gezeild. Veel kampioenen komen van het Paterswoldsemeer. Op het 
“bord van de kampioenen” staat 90 keer vermeld dat een VWDTP-er Nederlands kampioen is geworden. Het 
hoogtepunt was de zilveren Olympische medaille van Annemieke Bes in 2008.  
Van grote betekenis voor de vereniging is het Clubhuis. Al meer dan 100 jaar zorgen we voor dit gebouw. Dat is 
een prestatie van formaat. In de 80’er jaren heeft het er om gespannen of het Clubhuis in zijn huidige vorm kon 
blijven bestaan. Een gemeenschappelijke inspanning van leden van VWDTP, bedrijfsleven en overheden hebben 
het Clubhuis zijn oude allure teruggegeven. 
 
VWDTP is al 110 jaar prominent aanwezig op het Paterswoldsemeer. Deze positie kan alleen maar worden 
ingenomen wanneer er altijd leden zijn die bereid zijn energie en tijd te steken in de club. Gelukkig heeft het aan 
deze leden nooit ontbroken. Niet in 1911 met 17 leden en niet in 2021 met 850 leden. Zij hebben de vereniging 
gemaakt tot wat ze nu is en vormen het fundament voor de toekomst. 
 
RABENHAUPT-regatta (28 en 29 augustus 2021)  
Traditiegetrouw wordt in het laatste weekend van augustus de Rabenhaupt regatta verzeild. Ook daar is de 16m2 
klasse weer van harte welkom! 


