Hallo beste mede-leden van Jachtclub Scheveningen,
Nog een paar weekjes en dan: 17 juni VLAGGETJESDAG !!!!
Een van de leukste dagen voor alle leden om eens te laten zien dat wij als
Jachtclub Scheveningen onze club een warm hart toedragen door met mooi
gepavoiseerde schepen mee te varen in dit prachtige evenement.
Ook zou het heel leuk zijn als alle schepen die meedoen de blauwe Scheveningse
Vlag zouden willen voeren.
Net als bij de intocht van Sinterklaas zullen wij, de mensen op de kade en de
organisatie van Vlaggetjesdag het erg waarderen als je meedoet en we laten
daarbij zien dat Jachtclub Scheveningen leeft en niet alleen wedstrijden maar
ook dit soort leuke dingen organiseert.
We zetten hiermee niet alleen Scheveningen maar ook onze club op de kaart !
Meedoen met Vlaggetjesdag betekend niet alleen lol bij het versieren van de
boten maar het versterkt ook de onderlinge band op de steigers, bij mooi weer
kun je eventueel na het Admiraalvaren even de zee op met je gasten en daarna
als dank voor het meedoen met dit evenement is er na afloop voor alle
deelnemers op vertoon van het vaantje een heerlijke “haring te happen “ in ons
clubhuis ’t Spuigat gesponsord door de organisatie van Vlaggetjesdag waarvoor
onze dank.
Dit jaar wordt het dubbel feestelijk doordat Vlaggetjesdag al 70 jaar gevierd
wordt in Scheveningen en we een prijsje in de vorm van een certificaat uitreiken
aan het mooist versierde schip, de opvallendste aangeklede bemanning en voor
het schip dat het best de groet brengt aan de Admiraal op het Admiraalsschip
maar voor het eerst hebben we ook een pechprijs die we liever niet uitreiken.
Dit alles wordt beoordeeld door de jury die ook de Vlootschouw afneemt.
Reden genoeg om eens mee te doen toch??
De mensen die altijd al mee doen kunnen wel vertellen hoe leuk en gezellig het
altijd is.
Gaat het ook bij jou kriebelen om mee te doen geef je even op via
hmvin@casema.nl zodat er een lijst gemaakt kan worden voor de jury of zorg
dat je op zaterdag 17 juni vroeg aanwezig bent in het Spuigat en geef je daar op
want om 12 uur zal de KNRM het sein te gaan varen geven en ons voorgaan op ons
rondje eerst door de 2de haven en daarna via de pijp naar de 1ste haven waar het
Admiraalschip “Barend Biesheuvel” aan de kopse kant ligt, het vaantje wordt

daarna uitgereikt door Fabian vanuit de rubberboot van de vereniging die ligt
nabij het steiger van de KNRM.
Wij wensen jullie heel veel plezier bij 70 jaar Vlaggetjesdag!!

