
 

 

Beste Cuppers, 

Met de feestdagen voor de deur willen wij ook qua zeilen nóg 

feestelijker het jaar afsluiten, want met maar één race onder de kiel is 

Grevelingencup deel 1 dit jaar nog niet compleet, helaas heeft de 

windvoorspelling het laatste november weekend anders beslist voor 

ons... 

(NB : deze race zal 12 maart worden ingehaald als in het programma 

voorzien) 

 

Maar ook het organisatie team wil de schepen óók vooral liever op het 

water zien en organiseren daarom een extra Kerstrace voor de 

liefhebbers - gepland op zaterdag 10 december vooraf aan de 11 

december wedstrijd. Deze funrace (buiten het klassement) geeft de 

gelegenheid om een extra race te varen met de crew, nieuwe zeilen te 

testen, de tactiek aan te scherpen of gewoon omdat het leuk is! 

Een iets kortere race dan gewoon, palaver uurtje later om 10.30 uur, 

start uurtje later om 12.00 uur en iedereen 'binnen' < 16.00 uur. 

Reguliere banen en startvelden met comité, banen en mannen in de 

RIB's maar we willen daarom wel weten of jullie meedoen? Misschien 

combineren we de klassen - hangt af van de respons [!] 

 

Graag horen we spoedig van jullie  - meld je aan via 

info@grevelingencup.nl of je meedoet aan de race (naam en bootnaam) 

zodat we weten op hoeveel deelname we kunnen rekenen, indien het 



 

Grevelingencup Kerst Menu: 

vooraf 

Runder pastrami met truffelolie, ouwe kaas, rucola, cherry tomaat, aceto 

balsamico en gebakken pompoen pitten. 

gravad lax huis gemarineerde Noorse zalmfilet met dille, mosterd, vieux, en 

zeezout geserveerd met brioche toast, frisee en Stelledamse garnalen. 

hoofd 

Hertenbiefstuk met een jus van salmiak met huisgemaakte rodekool, stoofpeer en 

aardappelmousseline. 

Skry winter kabeljauw met een kruiden rissoto, gepofte bospeen en een saus van 

kokos kerrie koriander. 

Dessert 

huisgemaakte cheesecake met passievrucht en witte chocoladeijs. 

€ 35,50 voor 3-gangen 

€ 29,50 voor 2-gangen 

Iedereen is van harte welkom om de kerstsfeer zaterdag 11 December 

tijdens het Grevelingencup weekend bij ons te proeven. 

 

Graag vooraf reserveren! 

Tel: 06-53926575 / Email: yachtclubmarina@hotmail.com 

 
 


