
 
Evenement 'Bossche Bollen’ 
Datum: 28 en 29 mei 2016 
Locatie:  Ertveldplas, ’s-Hertogenbosch (watersportvereniging Viking | Ertveldweg 7 | 5231 XA ’s-Hertogenbosch) 
 Google maps: 51.707199,5.295794 
 
Het vlootevenement 'Bossche Bollen’ in ’s-Hertogenbosch is een symbiose van strijd op het water en gezelligheid op de 
wal en in de stad. Vorig jaar is het gelukt om negen wedstrijden in het weekend te varen en dat gaan we opnieuw zo 
doen. De lessen van vorig jaar zijn omgezet in verbeterpunten. Voor de parters dit jaar iets bijzonders. Jeroen Bosch 
heeft 500 jaar na zijn overlijden de stad Den Bosch in de greep. De Jheronimus Bosch expositie van zijn originele werken 
krijgt veel  bezoekers en op de markt is zelfs het huis naast het familieatelier van de schilder ingestort. In het 
partnerprogramma gaan de deelnemers dit jaar de Sint-Jan op met de ‘Wonderlijke Klim’. Een eenmalige kans om van 
dichtbij de bijzondere beelden te zien op de bogen van de kathedraal met een schitterend uitzich over de stad en 
omgeving. Was Jeroen Bosch betrokken bij het ontwerp van deze vreemde beelden? Kijk op de website om te zien wat 
men kan verwachten. We sluiten weer af met het Happy Hour op straat als het opnieuw zonnig is. En anders verzinnen 
we wel wat anders. 
 

Programma 'Bossche Bollen’ 
Zaterdag 28 mei 
10:00 Ontvangst  
11:00 wedstrijd 1, gevolgd door 2 

start ‘De Bossche Tour’ 
13:00 lunch zeilers 
13:45 wedstrijd 3, gevolgd door 4 
17:30 Happy Hour in de stad 
19:30 diner 
 
Zondag 29 mei 
10:00 wedstrijd 5, gevolgd door 6 en 7 
13:00 lunch 
13:30 wedstrijd 8, gevolgd door 9 
16:00 prijsuitreiking 
 

Partner programma 
Op zaterdag, na de start van de eerste wedstrijd, varen 
de partners  met een sloep naar de stad. De lunch wordt 
genoten om 12:30 en daarna wordt men om 14:15 
verwacht bij de Sint-Jan om met trap of lift de 
‘Wonderlijke Klim’ te voltooien. Na afloop kan men op  
eigen gelegenheid de stad bezoeken. 

 

Happy Hour 

Zeilers en partners ontmoeten 
elkaar op straat bij een gezellig 
Bosch café. We hopen wederom 
een zonnige terrasstraat te 
ervaren. Daar gaan we vanuit. 
Maar de Bossche kroegen zijn 
binnen ook wel te verdragen. 
 
We worden teruggevaren 
naar de haven door de 
zeeverkenners in hun 
vletten voor het diner 
(voor hen die hier aan 
willen deelnemen). 

 
 
Regio training op vrijdag 27mei 
Jan ten Hoeve zal de vrijdag voor de Bossche Bollen een 
training geven. Een kans om de boot op orde te krijgen 
en klaar te leggen vor het weekend. 
Aanmelden bij: Maurice Gerards 
(mauricegerards@macm.demon.nl) 
 

Faciliteiten 
Op het haventerrein van watersportvereniging Viking 
kunnen de campers (stroomvoorziening aanwezig) en 
tenten geplaatst worden. Er is een modern sanitair 
gebouw met kleedruimte en douches.  
 
Nadere details volgen op: 
http://www.olympiajol.nl/ 

De haven: 
http://www.wsvviking.nl/ 

De stad: 
http://www.vvvdenbosch.nl/ 
http://boschexpo.hetnoordbrabantsmuseum.nl/ 
http://www.eenwonderlijkeklim.nl/ 
 


