
 

BRENG EEN BEZOEK AAN DE FINISH VAN DE VOLVO OCEAN RACE! 

De Volvo Ocean Race is de langste en zwaarste zeilrace ter wereld. In juni 2018  

eindigt deze legendarische race voor het eerst in de historie in Nederland. Van 24 juni  

tot en met 1 juli staat de haven van Scheveningen volledig in het teken van zeilen en 

watersport. Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid een bezoek te brengen aan dit  

unieke evenement! 

Er zijn tal van watersportactiviteiten en wedstrijden en er is volop entertainment. De aankomst van 

de boten belooft voor de zeilers en de tienduizenden toeschouwers een onvergetelijk sportmoment 

te worden. Het sportstrand van Scheveningen en de havens veranderen in een uitgestrekte Race 

Village. Hier is van alles te beleven en te zien voor jong en oud. Een kleine impressie en meer 

informatie over dit evenement vindt u op: www.volvoceanracedenhaag.nl. 

Haagse participatie 

Tijdens de Volvo Ocean Race geven wij zoveel mogelijk Hagenaars de kans om een bezoek te brengen 

aan de Race Village. Juist voor verenigingen is het fantastisch om in aanraking te komen met zo’n 

groot evenement. Daarom bieden wij uw vereniging de kans om deel uit te maken van dit bijzondere 

Haagse evenement. Van maandag 25 t/m donderdag 28 juni zijn alle Haagse sportverenigingen 

daarom van harte welkom om een uniek kijkje te nemen in de Race Village. Zo ook uw vereniging! 

Het programma start dagelijks om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur. 

Een bezoekje aan de Race Village is informatief, leuk en sportief en bevat onder andere de volgende 

onderdelen: 

- Welkomstwoord door iemand van de Volvo Ocean Race organisatie 

- Bekijken van een bijzondere Volvo Ocean Race film 

- Bekijken van de dwarsdoorsnede van de Volvo Ocean Race boot 

- Bezoekje aan de marine boten 

- Deelname aan verschillende sportieve activiteiten zoals clinics zeilen, beachvolleybal en golf 

Vervoer 

Er zijn verschillende manieren om de Race Village te bereiken. We adviseren om zoveel mogelijk met 

het Openbaar Vervoer of met de fiets richting Scheveningen te komen. 

Praktische informatie 

U kunt dit evenement kosteloos bezoeken en het is mogelijk om uw eigen lunchpakket mee te 

nemen en te nuttigen op het terrein.  

Aanmelden 

Bent u enthousiast geworden en wilt u uw organisatie aanmelden? Mail dan nu naar: 

doris.vanderplas@denhaag.nl. Ook voor meer informatie en vragen kunt u bij haar terecht. 

Heel graag tot ziens in de Race Village van de Volvo Ocean Race! 
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