
 

 

Zaterdag Clinic 

Heb je je ingeschreven voor de clinic? Dan word je verwacht op zaterdag om 10.00 uur in De 
Loods van WSV Hoorn. Daar wordt alles verteld over de dag.  

Rond 11 uur gaan we gezamenlijk het water op. Tussendoor is een pauze, maar we blijven 
zoveel mogelijk op het water. Zorg dat je eten en drinken meeneemt. Rond 15.00 uur ben je weer 
terug in de haven. Daar zal ook de nabespreking plaatsvinden en sluiten we rond 15.30 uur af. 

 

Zondag CombiNL finale 

Zondag vindt om 09.00 uur het palaver plaats bij WSV Hoorn. Om 10.30 uur is de eerst start. Ook 
op zondag wordt er ook geluncht op het water. Dus neem eten en drinken mee. 

 

De wedstrijdbalie is open op: 

Vrijdag tussen 19.00 - 21.00 uur 

Zaterdag tussen 09.00 - 11.00 uur en 15.00 – 17.00 uur 

Zondag tussen 08.30 - 14.00 uur 

  

Zeilboten 

De zeilboten kunnen op drie plaatsen te water: WSV Hoorn, Grashaven en Marina Kaap Hoorn. 
Houd rekening met een omleiding binnen Hoorn. Kijk op combiNL.nl voor de routebeschrijvingen. 

  

WSV Hoorn 

Bij WSV Hoorn kunnen alleen waltrailers en open boten op het terrein worden gestald. Via een 
soort 'kiss and ride' constructie kunnen de boten op de haven worden afgezet. 

Wegtrailers worden op het grasveld links voor de haven worden geplaatst (graag op slot, losse 
spullen en lichtbalk eraf en voor eigen rekening en risico). 

Auto’s kunnen gratis worden geparkeerd op het parkeerterrein aan de Nieuwe Wal 4, 1621 MB 
Hoorn. Vanaf daar is het 4-5 minuten lopen naar WSV Hoorn. Parkeren kan niet op het WSV 
Hoorn terrein. 

 

WSV Hoorn – Grashaven watertaxi 

Voor degene die op de Grashaven bivakkeren, vaart er op zondag tussen 08.15 - 10.15 uur en ’s 
middags tussen 15.30 – 18.00 uur de watertaxi van en naar de WSV Hoorn. Daar kan gratis 
gebruikt van worden gemaakt. 

http://www.combinl.nl/


 

  

RIBS en begeleidingsboten 

De RIB's en begeleidingsboten kunnen bij Marina Kaap Hoorn te water worden gelaten. De 
wegtrailers kunnen daar blijven staan. 

 

We wensen jullie veel plezier en succes komend weekend. 

Organisatie CombiNL 

 


