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Extra Editie

Leden van alle watersportverenigingen
met een motorboot...
...zorg dat je er bij bent!
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Kom naar Den Helder

Programma Pavillon d’Or

Hèt evenement in 2010 voor
iedere motorbootvaarder die
lid is van een watersport-

Pavillon d’Or is een evenement om niet te missen.
De plaats waar motorbootvaarders uit vele landen
elkaar treffen. Bekijk het
programma. Vier het feest
mee en vul daarom direct
het inschrijfformulier in.
Zie pagina 3 t/m 9

vereniging. De uiterste

datum van inschrijving voor
deelname is 30 april 2010.
Roep uw leden op en publiceer in ieder geval pagina 2
in uw clubblad.
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een motorboot die lid zijn van een watersportvereniging
in Nederland of in het buitenland mogen deelnemen!

D

e KNMC organiseert dit jaar voor de achtste keer het Pavillon d'Or. Het
evenement, dat komende zomer in Den Helder plaats vindt van 17 tot
en met 20 juni, is niet zomaar een evenement. Het is een evenement
dat je als motorbootvaarder niet mag missen. Dus: vier het feest mee!
Jachthaven Willemsoord, aangelegd in het bassin van de voormalige Rijkswerf, is de
locatie waar alle deelnemende schepen verzamelen. De verwachting is dat daar zeker 200 motorboten uit binnen- en buitenland zullen aanmeren.
Het programma voorziet in talloze activiteiten en festiviteiten. Een zeer beperkte
greep hieruit: excursies met een marinesleepboot, een reddingsactie met een SAR
helikopter en een excursie naar Texel waar dan net de catamaranrace 'Rondje Texel'
begint.
Ook in de avonden zullen de deelnemers aan het Pavillon d'Or zich absoluut niet
hoeven te vervelen. Er is altijd wel iets te beleven op dat schitterende complex van
Willemsoord. Van de 'Muziekavond' op zaterdag, en dan vooral van het vijftig koppen
tellende Niedersachsen Sound Orchester, wordt heel veel verwacht.
Ook deelnemen aan het Pavillon d'Or? Het evenement en eventueel de daaraan verbonden afstandswedstrijd?

Programma, inschrijving en inschrijfgeld Pavillon d'Or
Het volledige programma staat op de website van de KNMC (www.knmc.nl). Klik op
het linker deel startpagina club, dan op de button evenementen en vervolgens de
button“Pavillon d’Or“. Inschrijven kan met het inschrijfformulier dat daar ook te vinden is.
Inschrijven kan ook niet-digitaal door contact op te nemen met het secretariaat van
de KNMC, Meent 2a, 4141 AC Leerdam. Telefoon: 0345-62 31 00.
De uiterste datum van inschrijving voor deelname aan het "Pavillon d'Or"-evenement
is 30 april 2010.
Verbond Nederlandse Motorbootsport

Nieuwsbrief

Vier het feest mee!

Alle watersportbeoefenaars en scheepseigenaren met
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In de maritieme stad Den Helder wordt van 17 tot en met 20 juni het Pavillon d’Or gehouden.
Hèt evenement in 2010 voor iedere motorbootvaarder die lid is van een watersportvereniging.
De moderne jachthaven Willemsoord, in het bassin van de voormalige rijkswerf, is de locatie waar de
deelnemers met hun schepen komen te liggen en is tevens de centrale plaats waar, en van waaruit, alles
plaatsvindt. Vier dagen lang wordt een groots programma geboden met vele activiteiten en festiviteiten,
vanaf de opening met vlaggenparade tot en met een spetterend slotfeest.
Deelnemers aan het Pavillon d’Or kunnen ook deelnemen aan de Pavillon d’Or –wedstrijd; een afstandswedstrijd
als aanloop naar het evenement.
Pavillon d’Or is een evenement om niet te missen. De plaats waar motorbootvaarders uit vele landen elkaar
treffen. Vier het feest mee en vul direct het inschrijfformulier in.
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Den Helder is een stad omringd door water; een stad gebouwd rondom de oorspronkelijke vesting
Willemsoord. De haven Willemsoord ligt temidden van gerestaureerde rijksmonumenten die nu als musea en
sfeervolle horecagelegenheden met terrassen aan het water dienstdoen. De haven ligt op een paar minuten
lopen van het stadscentrum. De haven Willemsoord is zowel over binnenwater als over zee en de wadden
uitstekend te bereiken.
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Woensdag 16 juni 2010
• Aankomst en aanmelden Den Helder
Donderdag 17 juni 2010
• Draaiorgel langs de schepen
• Afhalen broodjes en krant
• Officiële opening door burgemeester
Mr. K.F. Schuiling
• Vlaggenparade*
• Koffieuurtje
• Excursie met Marinesleepboot naar
Marinewerkplaats
• ‘Natuurexcursie’ met de Jutterexpresse
• ‘Fortenexcursie’ met de Jutterexpresse
• Bezoek KNMC-kunstexpositie
“Nog nooit vertoond”
Bezoek Willemsoord musea
• BBQ-avond met muziek en dans
Vrijdag 18 juni 2010
• New Song Brasscrew langs de schepen
• Afhalen broodjes en krant
• Bezoek KNMC-kunstexpositie
“Nog nooit vertoond”
Bezoek Willemsoord musea
• Excursie met Marinesleepboot en
Reddingsdemonstratie SAR-heli i.s.m. K.N.R.M,
met lunch Blauwe Hap’ of ‘High Tea’
• Excursie met de Jutterexpresse over het
Marineterrein
• Happy Hour in de Kathedraal met gastoptreden
en schipperskoor
Zaterdag 19 juni 2010
• Sea Site Jazzband langs de schepen
• Afhalen broodjes en krant
• Excursie naar Texel en start Catamaranrace rond
Texel
• Bezoek KNMC-kunstexpositie
“Nog nooit vertoond”
Bezoek Willemsoord musea
• Afhalen bestelde menu’s, borrelen en tafelen
• Onvergetelijke muziekavond met het 50-musici
sterke Niedersachsen Sound Orchester

Zondag 20 juni 2010
• Helders Jachthoorncorps langs de schepen.
• Afhalen broodjes en krant
• Bezoek KNMC-kunstexpositie
“Nog nooit vertoond”
Bezoek Willemsoord musea
• Excursie Jutterexpresse ‘Uitwaaitoer’
• Gezellig samenzijn bij Njoy
• Gezellig samenzijn bij Zwaantje
• Feestelijke slotavond*, diner-dansant,
Prijsuitreiking voor de wedstrijdwinnaars
Afsluiting evenement Pavillon d’Or
Maandag 21 juni 2010
• Afhalen broodjes en krant
• Vertrek
* KNMC-leden in zomertenue
NB: Bij overschrijding van het maximale aantal
deelnemers aan een excursie behoudt de commissie
zich het recht voor de indeling aan te passen
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1. Excursie Marinewerkplaats.
Met een marinesleepboot naar de Scheepswerktuigbouwkundige werkplaats (motoren, aandrijving e.d.)
of werkplaats voor Elektronica en navigatieapparatuur.
Kosten: € 5,- p.p.
2. Excursies Jutterexpresse
Met het Helderse treintje de ‘Jutterexpresse’ een toer langs de fortificaties of de natuur in. ‘Fortentoer’
langs de forten met mogelijkheid tot bezoek Westoever fort. Natuurtoer bezoekt het Vogelpark
natuurcentrum.
Kosten € 8,- p.p.
3. Rondvaart Marinesleepboot en reddingsactie KNRM/Heli
Twee mogelijkheden:
a. Naar de Marineclub, lichte lunch ‘Blauwe Hap, rondvaart op Marinesleepboot en reddingsactie KNRM/Heli’ of
b. Rondvaart Marinesleepboot en reddingsactie KNRM/Heli, aansluitend High Tea in de Marineclub
Kosten € 23,50 p.p incl. Blauwe Hap of High Tea en drankjes
4. Excursie Jutterexpresse Marineterrein
Met de Jutterexpresse over het marineterrein langs de schepen en werkplaatsen.
Kosten € 8,- p.p.
5. Excursie Texel
Met de boot naar Texel, bezoek aan Ecomare en meemaken
start catamaranrace ‘Rondje Texel’ met aansluitend lunch
Kosten € 28,50 p.p. incl. lunch
6. Excursie Jutterexpresse ‘Uitwaaitoer’
Uitwaaien op de laatste dag van het Pavillon d’Or.
Met de Jutterexpresse langs de duinen, stop bij Orangerie en Japanse tuin
Kosten: € 8,- p.p.
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De kosten tot deelname aan het Pavillon d’Or bedragen €125,- per persoon.
Hierin is inbegrepen:
• Deelname aan het evenement Pavillon d’Or
• Deelname aan de wedstrijd Pavillon d’Or
• Elke dag verse broodjes
• Elke dag het dagblad de Telegraaf
• Vrij entree KNMC-kunstexpositie “Nog Nooit Vertoond”
• Donderdag
- Koffie-uurtje met gebak na de vlaggenparade.
- Gezellige avond met uitgebreide barbecue en life muziek.
Locatie: bij mooi weer buiten op het binnenplein, bij slecht weer binnen in de Kathedraal.
• Zaterdagavond
Niedersachsen Sound Orchester; een avondvullende muzikale belevenis in de Kathedraal.
• Zondagavond
Feestelijke slotavond met een optreden van het KNMC-schipperskoor, diner dansant en niet te vergeten
de uitslag van de wedstrijd en prijsuitreiking.

REGLEMENT VOOR HET EVENEMENT PAVILLON D’OR
Alle watersportbeoefenaars en scheepseigenaren met een
motorboot die lid zijn van een watersportvereniging in Nederland
of in het buitenland, mogen deelnemen.
Inschrijving en inschrijfgeld Pavillon d’Or
De uiterste datum van inschrijving voor deelname aan het
“Pavillon d’Or”-evenement is 30 april 2010.
Inschrijven kan met het bijgevoegde inschrijfformulier of via het
inschrijfformulier op de website van de KNMC (www.knmc.nl) wat
onder het onderdeel “Pavillon d’Or” te vinden is.
Het inschrijfgeld moet voor de uiterste datum van inschrijving
betaald worden door storting op rekeningnummer 470443693
van de KNMC.
Inschrijvingen waarvan het inschrijfgeld niet op de hierboven
vermelde datum ontvangen zijn, worden als niet gemeld
beschouwd.
Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald wanneer de deelnemer
niet aan het evenement deelneemt of wanneer de deelnemer aan
de wedstrijd Den Helder niet binnen de vooraf meegedeelde tijd
bereikt heeft.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
De deelname aan de organisatie geschiedt op eigen risico. De
deelnemers dragen de exclusieve burgerlijke en strafrechtelijke
verantwoordelijkheid voor alle door hun veroorzaakte schade en
hun gedrag.
De KNMC als organisator en de stad Den Helder als
ontvangende stad aanvaarden ten opzichte van de deelnemers
geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke, materiële of
vermogensschade. Elke deelnemer (ook als bemanningslid
en helper) sluit elke vorm van gerechtelijke stappen tegen de
organisator (de KNMC), alsmede tegen de stad Den Helder en
Willemsoord BV uit met de afgifte van de inschrijving.
Een aansprakelijkheidsverzekering van voldoende omvang is voor
elke deelnemende boot verplicht. De wettelijke bepalingen voor
het varen op waterwegen moeten worden nageleefd.
WEDSTRIJDREGLEMENT PAVILLON D’OR
Voorwaarden tot deelname.
Aan de wedstrijd kunnen scheepseigenaren deelnemen die
aan het Pavillon d’Or evenement deelnemen en lid zijn van een
erkende watersportvereniging in Nederland of in het buitenland.
De deelname aan de wedstrijd van het Pavillon d’Or is vrijwillig.
Het bezit van een voor de te bevaren wateren vereiste licentie is
voorwaarde voor de deelname. De boten moeten qua constructie
en geschiktheid aan de eisen van de te bevaren wateren voldoen.
De startplaats kan willekeurig gekozen worden, maar moet
telefonisch (niet per GSM) controleerbaar zijn. Tijdens de wedstrijd
moet de boot gevaren worden door dezelfde bemanning. Het
is niet toegestaan de boot tijdens de wedstrijd via land te
verplaatsen.
De gevaren route moet met stempels, afrekeningen van havens
en dergelijke worden aangetoond.
Sluiting van de afgifte van de logboeken en melding van de
aankomst is 17 juni 2010 om 9.00 uur in het bureau van de
organisatie.
Uitvoering
De wedstrijd vindt plaats in de periode van 3 juni 2010 00.00
uur tot 17 juni 2010 9.00 uur (laatste moment van afgifte van de
logboeken in het bureau van de organisatie).

De wedstrijd is in twee categorieën onderverdeeld:
Categorie 1
Motorjachten (waterverplaatsers en motorsailers) met een
mogelijke maximale snelheid van 20 km/h.
Categorie 2
Motorjachten sneller dan 20 km/h.
Voor de wedstrijd geldt het volgende puntensysteem:
. Elke op zee gevaren zeemijl = 2 punten
. Elke op binnenwater gevaren kilometer = 1 punt
. Elke gepasseerde sluis = 4 punten.
De deelnemer die in die periode in zijn categorie de meeste
punten heeft verzameld is winnaar.
Elke deelnemer aan de wedstrijd “Pavillon d’Or” moet de koers, de
afstand en de havens door de havenmeesters laten bevestigen.
Bij het binnenvaren moeten de vaarwegen met naam worden
genoemd.
Voor het meten van de afstanden op zee wordt het kortste traject
tussen starthaven, tussenhaven en de vooruitstekende delen
van de kusten voor de wedstrijd gebruikt. Foto’s, tank-, hotel- en
restaurantbonnen worden niet als bewijs van aanwezigheid resp.
bewijs dat het traject is afgelegd aanvaard. Op verzoek van de
wedstrijdleiding moet de deelnemer het gebruikte kaartmateriaal
laten zien.
Het gevaren traject moet in de vorm van een schets of in een
kaart getekend samen met het logboek worden ingeleverd.
Een in één richting dubbel gevaren traject wordt niet
meegerekend. Heen- en terugvaart is toegestaan. Een rondlopend
traject op zee zonder bewijs van de aangelopen havens wordt
evenmin geaccepteerd. De gevaren dagelijkse afstanden moeten
op het wedstrijdformulier worden genoteerd.
De verblijfplaatsen en de tijd moeten op controleerbare wijze
aangegeven worden. De tijden waarop de sluizen verlaten worden
moeten aangegeven worden!
De startkaart (welke na de inschrijving/aanmelding aan de
deelnemer wordt toegezonden) dient volledig ingevuld te worden
ingezonden aan het Secretariaat van de KNMC en is voorwaarde
voor deelname aan de wedstrijd.
Bekers
Bekers worden uitgereikt:
- In Categorie 1
Schepen met een tocht over binnenwater
Schepen met een tocht over buitenwater (Kanaal, Noordzee en
Waddenzee)
Schepen met een tocht over binnen – en buitenwater (Kanaal,
Noordzee en Waddenzee)
- In Categorie 2
Schepen met een tocht over binnenwater
Schepen met een tocht over buitenwater (Kanaal, Noordzee en
Waddenzee)
Schepen met een tocht over binnen –en buitenwater (Kanaal,
Noordzee en Waddenzee)
- Aan de club met het grootste aantal deelnemende schepen
Protesten
Met het oog op het ongedwongen karakter van het evenement is
elk protest tegen andere deelnemers, tegen de beslissingen van
de jury of van de organisator niet toegestaan.
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! Inschrijving voor het evenement Pavillon d’Or *
! Inschrijving voor wedstrijd Pavillon d’Or * (startkaart wordt toegezonden)
""""""""! Categorie 1 *

! Categorie 2 *

* aangeven wat gewenst is
NAAM EN GEGEVENS VAN UZELF:
Deelnemer:

........................................................................................................................................................

Adres:

.....................................................................................................................................................................

Plaats:

......................................................................................................................................................................

Telefoon:
E-mail:

..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Roepnamen:

..........................................................................................................

Namen opstappers:

en

Postcode:

..................................................

Faxnummer:

............................................

Mobiele telefoon:

...............................

..................................................................................................................

...................................................................................................................................

Roepnamen opstappers:

......................................................................................................................

Dieetwensen en omschrijving:

.......................................................................................................

NAAM EN GEGEVENS VAN UW JACHT:
Naam:

.....................................................................................................................................................................

Lengte:

..............................

meter

Naam vereniging/club
Aantal motoren

Lengte met bijboot:

................................

meter breedte:

meter

............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Maximum snelheid

……………………...........…….

Pk per motor

..........................................

.....................................................................................................................................

Aantal opvarenden inclusief schipper

....................................................................................

Liggeld gedurende gehele evenement inclusie walstroom.
Bootlengte tot 9.00 m.
(voor trailerbare boten incl. trailerhelling en parkeren)

à €

75,–

€

...............................

Bootlengte 9,00 m. tot 12,50 m.

à € 105,–

€

...............................

Bootlengte van 12,50 m. tot 15,00 m.

à € 125,–

€

..............................

Bootlengte van meer dan 15,00 m.

à € 150,–

€

...............................

à € 125,–

€

...............................

Aantal aan het evenement deelnemende personen

.....................................

Z.O.Z
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DONDERDAG 17 JUNI (max. 1 excursie/dag mogelijk)
Marinewerkplaats
A. Scheepswerktuigkunde

................

à€

5,–

€

.......................................

B. Elektronica

................

à€

5,–

€

.......................................

Excursie 2a:

Jutterexpresse ‘Natuurexcursie’

................

à€

8,–

€

.......................................

Excursie 2b:

Jutterexpresse ‘Fortenexcursie’

................

à€

8,–

€

.......................................

Excursie 1:

VRIJDAG 18 JUNI (max. 1 excursie/dag mogelijk)
Excursie 3a:
Excursie 3b:

Excursie 4:

‘Blauwe Hap’ incl. drankjes in Marineclub, rondvaart,
Reddingsactie KNRM/SAR-heli
Rondvaart, Reddingsactie KNRM/SAR-heli,
‘High Tea’ in Marineclub incl. drankjes

................

à € 23,50

€

.......................................

................

à € 23,50

€

.......................................

Met Jutterexpresse over Marineterrein

................

à€

€

.......................................

8,–

ZATERDAG 19 JUNI
Excursie 5:

Ecomare Texel /start catamaranrace/lunch

................

à € 28,50

€

.......................................

Menu Vis:

Bestelling avondmenu-aanbieding
patates frites, salade en kibbeling

................

à€

7,50

€

.......................................

Menu Paella:

Spaans rijstgerecht rijkelijk gevuld div. vis

................

à€

7,50

€

.......................................

Menu Saté:

patates frites, salade en saté

................

à€

7,50

€

.......................................

Menu Nasi:

nasi goreng met saté, kroepoek en atjar

................

à€

7,50

€

.......................................

................

à€

8,–

€

.......................................

€

.......................................

ZONDAG 20 JUNI
Excursie 6:

Jutterexpresse ‘Uitwaaitoer’

Totaal over te maken op rekeningnummer 470443693
van de KNMC onder vermelding ‘Pavillon d’Or 2010’

Ondergetekende en de genoemde personen gaan zonder voorbehoud akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

..........................................................................................................................................................................

Plaats, datum
Ingevuld formulier sturen naar:

...............................................................................................

Handtekening
Secretariaat KNMC
Meent 2a
4141 AC Leerdam

INFORMATIE
KNMC
De Meent 2a
4141 AC Leerdam
Telefoon: +31 345 623 100
Fax: +31 345 623 362
E-Mail: secretariaat@knmc.nl
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Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club

