
 

NK Groen Leven Zonnebootrace Akkrum 2019 
Programma en tijdsplanning ‘Grote Solar’ 

 
Donderdag (30 mei): Ontvangst 

Aanmelding teams: is mogelijk vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur bij de organisatie, in het VVV-
gebouw naast het tentenkamp aan de Ljouwerterdyk te Akkrum. 
 
Vervoer zonneboot van/naar trailerhelling en vervoer op het tentenkampterrein: bij aankomst 
dient de zonneboottrailer losgekoppeld te worden van eigen auto. Het is niet toegestaan om 
met eigen auto de weg naar het tentenkamp in te rijden en het tentenkamp op te rijden. Dit in 
verband met het grote aantal deelnemers. Voor het vervoer van/naar de trailerhelling of op 
het tentenkamp is een vervoermiddel met chauffeur beschikbaar. 

Stalling vaartuigen: vaartuigen kunnen bij de tent gestald worden. Er is voldoende ruimte 
beschikbaar om aan de vaartuigen te kunnen werken. Teams die hun vaartuig ‘s nachts 
overdekt gestald willen hebben kunnen dit bij de organisatie aangeven. Vervoer van/naar de 
stalling is een verantwoordelijkheid van de teams zelf. De afstand van het tentenkamp tot aan 
de stalling bedraagt ongeveer een kilometer. De vaartuigen dienen tussen 17.00 uur en 18.00 
uur naar de stalling te worden gebracht. Daarna gaat de stalling op slot en kan er niet meer 
aan de boten worden gewerkt.  

Parkeren voertuigen: parkeren naast het tentenkamp is niet toegestaan. Voertuigen kunnen 
worden geparkeerd op het parkeerterrein van de jachthaven/voetbalvelden (Ulbe 
Twijnstrawei 31) te Akkrum. Vanaf het tentenkamp is dit ongeveer 600 meter.  

Veiligheidscheck: vindt plaats donderdagmiddag na aanmelding 

Tentenkamp: in het tentenkamp is voldoende ruimte beschikbaar voor ieder team. Bij 
aanmelding graag opgeven met hoeveel tenten en personen je gaat deelnemen. Caravans en 
campers en boten zijn niet toegestaan op/bij het tentenkamp. Teams die wel gebruik maken 
van een caravan, camper of boot worden verzocht een plaats te reserveren op de 
camping/jachthaven in Akkrum, http://www.drijfveer.nl/camping. Kosten hiervoor zijn voor 
rekening van het team. Op het terrein van het tentenkamp zijn toiletten en douches aanwezig, 
waarvan gebruik kan worden gemaakt.  

Daarnaast beschikt het terrein over een ‘wifi punt’ (met beperkt bereik) en zijn er 
stroomaansluitingen aanwezig. Het verblijf op het tentenkamp is gratis. 

Palaver: om 20.00 uur wordt er uitleg gegeven over de race en worden er vragen beantwoord. 
Het Palaver wordt georganiseerd in de ‘Reuzetent’. De afstand van het tentenkamp tot de 
‘Reuzetent’ bedraagt ongeveer een kilometer en is lopend goed te doen. 



 

 

Vrijdag (31mei): 1e wedstrijddag 

Ontbijtmogelijkheid: voor deelnemers die zich hiervoor aangemeld hebben is er van 7.00 uur 
tot 9.00 uur een ontbijt beschikbaar in de ‘Reuzetent’. Tevens kunnen de deelnemers dan zelf 
hun lunchpakket klaarmaken. 

Ophalen vaartuigen: teams die hun vaartuig overdekt hebben gestald kunnen tussen 7.00 uur 
en 8.00 uur hun vaartuig ophalen en brengen naar de plaats nabij het tentenkamp, waar de 
vaartuigen geparkeerd en te water kunnen worden gelaten. Auto’s dienen weer naar het 
parkeerterrein bij de jachthaven gebracht te worden. 

Start ‘Duurrace Akkrum’: iedere vaartuigcategorie heeft zijn eigen start, er wordt gestart 
vanaf de Kolk tussen 10.30 en 11.30 uur. Uitleg over de start krijgt u donderdagavond tijdens 
het Palaver, hier worden ook de definitieve starttijden per klasse bekend gemaakt.  

Finish race: naar verwachting zullen de eerste zonneboten om 14.00 uur weer terug zijn in 
Akkrum. 

Stalling vaartuigen: tussen 17.00 uur en 18.00 uur kunnen de teams hun vaartuig overdekt 
stallen. Na 18.00 uur gaat de stalling op slot.  

BBQ: vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur wordt er een BBQ georganiseerd in de ‘Reuzetent’. De 
opgave hiervoor heeft plaatsgevonden middels het “Inschrijfformulier”. 

 

 



Zaterdag (1 juni): 2e wedstrijddag 

Ontbijtmogelijkheid: voor deelnemers die zich hiervoor aangemeld hebben is er van 7.30 uur 
tot 9.30 uur een ontbijt beschikbaar in de ‘Reuzetent’. Tevens kunnen de deelnemers dan zelf 
hun lunchpakket klaarmaken. 

Ophalen vaartuigen: teams die hun vaartuig overdekt hebben gestald kunnen tussen 09.00 uur 
en 10.00 uur hun vaartuig ophalen en brengen naar de plaats nabij het tentenkamp, waar de 
vaartuigen geparkeerd en te water kunnen worden gelaten. 

 

Start ‘Rondje Akkrum’: de start Young Solar begint bij de ‘Reuzetent’ om 11.00 uur. Om 13.30 
start de grote Solar Race.  Als onderdeel van de start moet door één teamlid van ieder team 
een ‘run’ gelopen worden (het traject staat op de website). De afstand van de run is ongeveer 
1.5 km.  Als de boot “afgetikt” is mag de stuurman vertrekken. Tijdens het palaver wordt er 
uitleg gegeven over deze speciale start. Zie hiervoor ook de start/race procedures. 

Tijdsduur race: de duur van de race bedraagt zowel voor Young Solar als voor de grote Solar 
Race 60 minuten. De run maakt hier onderdeel van uit. 

Finish race: de Young Solar Race eindigt om 12.00 uur en de grote Solar Race eindigt om 14.30 
uur. Naar volgorde van het aantal afgelegde rondes en volgorde van binnenkomst vindt 
‘ranking’ plaats. Zie hiervoor ook de start/race procedures. Uitleg hierover vindt plaats op 
donderdagavond tijdens het palaver voor de ‘Grote Solar’ en vrijdagavond tijdens et palaver 
van Young Solar.  

 
Start ‘Sprint Akkrum’: de sprint is voor alle deelnemende klassen en wordt gevaren in de oude 
Boarn. Young Solar sprint per 2. De start is ter hoogte van de Bibliotheek, Boarnswal 15. Vanaf 
16.00 uur wordt er gestart. Om 17.00 is de sprint afgelopen. Voor uitleg wordt verwezen naar 
de start/race procedures. 

Prijsuitreiking: om 18.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats bij het tentenkamp. 

Stalling vaartuigen: tussen 19.00 uur en 19.30 uur kunnen de teams die nog niet naar huis 
gaan hun vaartuig overdekt stallen. Na 19.30 uur gaat de stalling op slot. Zondagochtend 
tussen 10.30 uur en 11.00 uur kunnen de vaartuigen opgehaald worden. 

 

Andere activiteiten: 

Muziekfestival aan het water: vanaf 19.30 uur wordt er in Akkrum een muziekfestival aan het 
water georganiseerd. 

Live-muziek: vanaf 22.00 uur is er live-muziek aanwezig bij de Reuzetent op de Frisian Queen. 

Overnachting in het tentenkamp: overnachten op het tentenkamp van zaterdag op zondag is 
mogelijk. Uiterlijk 15.00 uur op zondag dient u het tentenkamp te verlaten. Op zondag is er 
geen ontbijt- en lunchmogelijkheid. Teams dienen dit zelf te verzorgen. 

 


