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UITNODIGING  ZALMTROFEE  

Hellevoetsluis,  

Vrijdag 10 tot en met zondag 12 september 

2021 

Beste Najad Clubleden, 

Wat is het fijn om elkaar in september weer te kunnen zien. Wij 

nodigen jullie uit voor het najaarsevenement 2021 in het weekend 

van vrijdag 10 tot en met zondag 12 september in Hellevoetsluis. We 

ontmoeten elkaar in de Heliushaven bij de 

middelste vereniging W.V.Hellevoetsluis. 

Luc van den Berg zal een flottielje gaan 

organiseren voor de zeilers die ‘in de noord’ varen en zo samen naar 

het zuiden te zeilen. Zo hopen we op een grote opkomst. 

Het programma voor het weekend is als volgt. 

Vrijdag 10 september: 

• In de namiddag, aankomst en verzamelen in de Heliushaven, ten 

westen van de vesting van Hellevoetsluis, waar we te gast zijn 

bij de W.V.Hellevoetsluis. Dat is de middelste van de drie 

verenigingen. 
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• De havenmeester 

is Michael Diederix, 

tel. 06-12401604 

Het havengeld wordt 

geïnd door iemand 

van het bestuur en 

collectief 

afgerekend. 

• 's Avonds om 

20:30 uur de 

welkomstborrel in 

het clubgebouw van 

WV Hellevoetsluis, bij de jachthaven. Onder het genot van een 

drankje en hapje zien we elkaar weer na al die tijd.  
       

Zaterdag 11 september:  

• 10.00 uur Palaver in het clubgebouw van de W.V.Hellevoetsluis 

met een kop koffie of thee en appeltaart. Dan zal de 

organisatie jullie informeren over het parcours van de 

wedstrijd om de Zalmtrofee. Afhankelijk van weer en wind 

wordt een mooie route uitgezet op het Haringvliet. 

 

• 12.00 uur start van de wedstrijd. 

NB: het Bestuur wijst erop dat niet alle jachtverzekeringen de 

(volledige) schade dekken opgedaan tijdens clubwedstrijden. 

Check hiervoor s.v.p. uw verzekering. Mogelijk kan de 

verzekering zonder of met geringe kosten worden aangepast 

zodat volledige dekking is gewaarborgd. 

 

•  
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• Na de wedstrijd verzamelen we in de haven in de vesting van 

Hellevoetsluis. We zullen dan een brug moeten passeren. 

Openingstijden: elk heel uur 

 

• 19.00 uur borrel en 

prijsuitreiking in  

• Restaurant Fortezza, 

Dokweg 1. Dit restaurant, 

gelegen aan de havenkom 

in de historische vesting 

van Hellevoetsluis, is te 

voet makkelijk 

bereikbaar. 

•  

Aansluitend is het diner 

met een  

3 gangen keuzemenu: 

         voorgerechten:  
Rundercarpaccio met pancetta, parmezaan en truffelmayonaise  

Of  

Vitello tonnato; licht gegaard kalfsvlees met huisgemaakte 

tonijnmayonaise   

hoofdgerechten 
Diamanthaas met peperroomsaus  

Of  

Zeebaars filet met basilicum en aceto  

(beiden geserveerd met frites, salade en seizoensgroenten)   

dessert 
Proeverij van 3 verschillende nagerechten;  

Scropino, tiramisu & limoen cheesecake 

 

Zondag 27 mei:                      

• 9.00 uur ontbijt in De Waag, Oostzanddijk 18, Hellevoetsluis. 

• Na het ontbijt gaat eenieder weer zijns weegs, hopelijk 

terugkijkend op een geslaagd Najad Club zeilevenement. 
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De deelnamekosten voor het hele weekend bedragen, inclusief het 

ontbijt van zondag € 45,00 per persoon, te voldoen voor 1 september 

a.s. op bankrekening NL25ABNA0463005651 t.n.v. de Najad Club.  

Welkomstborrel, palaver, borrel, diner en ontbijt zitten in deze 

prijs, de drankjes tijdens het diner zijn voor eigen rekening. 

Ook de havengelden zijn voor eigen rekening. 

Wil je je alvast aanmelden dan graag via onderstaande link: 

https://www.najadclub.nl/activiteiten/11/zalmtrofee/inschrijven 

waarbij je gelijk het keuze-menu kunt invullen en of je aanwezig zult 

zijn bij het ontbijt. Wij hopen om er met jullie een gezellig en 

sportief weekend van te maken. 

Mochten er vragen zijn stel deze dan gerust aan Pal van der Meulen 

secretaris@najadclub.nl  

Met dank aan Jose de Jongh en Andre Opstal. 

 

Tot ziens op vrijdag 10 september 2021! 

Namens het Najad Club bestuur 

 

Jose Diederix en Marga van Houdt,  

redactie@najadclub.nl

 


