Voorwoord
Daar zijn we weer! Het Maximaal Comité. Zijn jullie er weer klaar voor? De 5e
editie! Wij nodigen jullie wederom uit om met elkaar gezellig de dagen rond
Koningsdag te komen vieren. En wat zijn we er aan toe na al die jaren binnen
zitten.
Wij zijn een samensmelting van een grote groep vrijwilligers uit, zo goed als,
elke vereniging die in Hoogmade actief is. Wij willen ons inzetten voor een
geslaagd Koningsdag feest en alles daaromheen. Dit willen wij doen voor ALLE
inwoners! Wij hopen dan ook dat u actief deelneemt aan de activiteiten die
voor u worden georganiseerd. Ben je niet in de gelegenheid mee te doen?
Kom dan gewoon gezellig kijken en genieten van dit prachtige feest.
In dit boekje vinden jullie een volledig programmaoverzicht.
Ook vinden jullie een overzicht van de verenigingen die zich inzetten en de
bijbehorende vrijwilligers die namens hun vereniging zich daarvoor
beschikbaar hebben gesteld. Natuurlijk zit er achter deze vrijwilliger een hele
achterban die zich ook inzet. Ook deze vrijwilligers willen wij enorm
bedanken.
Zonder sponsors zouden we dit niet kunnen organiseren. Ook zij zullen later
in dit boekje uitgebreid aan de orde komen.
Alle informatie is ook te vinden op onze website, www.maximaalcomite.nl.
Tevens zijn we te vinden op facebook, www.facebook.com/Maximaalcomite.
Heeft u voor ons een vraag of suggestie? Stuur dan even een mailtje naar
info@maximaalcomite.nl
Veel leesplezier en hopelijk zien we u ergens tussen 22 en 27 april 2022!
K.v.K. 68226489
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2e DUCKRACE EDITIE VERPLAATST
Weten jullie het nog? De 2500 eendjes die in de Does dobberde? Een
prachtige gele gloed, met zijn allen op de finish af.
Dit jaar is de Duck race verplaatst naar de zondag om 16:00 uur op de
Vlietkade 2 bij Boerderij Buitenverwachting en komt ten goede aan alle
deelnemende verenigingen.

Privacy & Social media
Zoals iedere vereniging hebben ook wij te maken met de AVG wet.
Bij ieder evenement is er een mogelijkheid dat er foto’s en filmopnamen
worden gemaakt, die later gepubliceerd worden op onze website of social
media kanalen. Heeft u er bezwaar tegen dat u of 1 van uw kinderen wordt
vastgelegd op beeld, dan vernemen we dit graag. Je kunt dit doorgeven via
info@maximaalcomite.nl.

Deelnemende verenigingen
Iedere vereniging heeft 1 à 2 afgevaardigde in ons comité. Hieronder een
overzicht.
CCH : Kees van der Star
DHH : Glenn van Rijn
DIO : Doky Verhagen & Ellen Hoogendoorn
Dorpsraad : Karel Caron
EHBO : Margré Volwater
HSV de Eindsprint : Lau van der Hoorn
IJsclub Hoogmade : Willemijn Kapteijn
MMO Voetbal : David van der Laan
Ouderraad ter Does : Esther van der Linden
Sloepweesje : Joost van der Meer
K.v.K. 68226489
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STIWO : Riekie Brunt
Tennisvereniging Hoogmade : Jolanda Borst
Toneelvereniging Zolderkolder : Gerard Hofland
Wilhelmina Comité : Sjaak van Rijn
Protestantse kerk: Jan uit den Boogaard
Vlijtige Plussers: Marja Rijnsburg
Het bestuur van het Comité wordt dit jaar gevormd door:
Lau van der Hoorn
Vacant
Joost van der Meer

| Voorzitter
| Secretaris
| Penningmeester

We zijn op zoek naar 3 nieuwe leden die ons bestuur willen uitbreiden en
met ons wil sparren over nieuwe ideeën en invulling van deze feestdagen.
Dus lijkt het jou wat om je handen uit de mouwen te steken? Mail ons dan
(bestuur@maximaalcoite.nl) of stuur en appje naar 06-81141853

K.v.K. 68226489
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Ieder evenement uitgelicht
Wie versiert zijn huis het mooist? | Maximaal comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: 22 t/m 27 april
: 00:00 - 12:00 uur
: hele dorp
: alle leeftijden
: Gratis

Haal die slingers tevoorschijn! Blaas de ballonnen op! Hang de vlag en wimpel buiten!
Zorg jij er ook voor dat Hoogmade weer in één oranje en rood-wit-blauwe gloed
verandert? Help ons dan mee het dorp te versieren.
Plaats daarna een foto van je versierde huis/flat/appartement/caravan/straat of
woonboot op twitter met @Maximaalcomite in je bericht. Je kunt ook een berichtje
achterlaten op onze facebook pagina facebook.com/MaximaalComite.
Dit jaar geen prijzen maar voor
iedereen een prachtige oranje Sjerp,
ter ere van ons 5-jarig bestaan, die je
aan de deur kunt hangen op deze
feestelijke dag.

K.v.K. 68226489
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Jeugdtoneel “Detective Blomkwist”| Toneelvereniging Zolderkolder
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Entree

: Vrijdag 22 april
: 20:00 - 21:30 uur
: de Schuur
: Alle leeftijden
: gratis (het Maximaal Comité vergoedt iedereen zijn entreekaart)

Wist u dat we in Hoogmade enorm veel jong creatief talent hebben? Deze speciale
uitvoering van de jeugd van Hoogmade, is zeker de moeite waard om te gaan
bekijken.

Lunch | Stiwo
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Zaterdag 23 april
: 12:30 – 13:45 uur
: het Drieluik
: 65+ (max 36 personen)
: gratis (we zetten wel een pot neer t.b.v. Oekraïense vluchtelingen

De Stiwo organiseert speciaal voor onze 65 plussers uit Hoogmade, een heerlijke lunch,
passend bij Koningsdag. Wij doen er alles aan om voor jullie een gezellige en lekkere lunch te
verzorgen. Uiteraard zijn er ook vegetarische ingrediënten.
De lunch wordt begeleid door Wim Loos die met zijn accordeon en zang de boel extra
opvrolijkt. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook mensen die niet naar het toneelstuk gaan
wél komen, maar...36 personen is dit keer het maximum.
Let op: Drieluik gaat pas open vanaf 12:00 uur; aanvang van de maaltijd is ongeveer 12.30 uur,
dus kom vooral rustig onze kant uit. Dringen hoeft niet.
We zijn op tijd klaar om aansluitend naar de Schuur te gaan voor het toneel. Maar dat is
natuurlijk niet verplicht. Inschrijven kan via het inschrijfformulier achterin het boekje. Dit kan
tot uiterlijk 19 april worden ingeleverd in de speciale brievenbus bij de Coöp of aanmelden via
de website www.maximaalcomite.nl/agenda/10-lunch
Vol is vol. Bij meer dan 36 inschrijvingen wordt geloot wie de afvallers zijn. Die krijgen z.s.m.
bericht.
K.v.K. 68226489
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Toneeluitvoering “In de Vlaamsche Pot” | Toneelvereniging Zolderkolder
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Entree

: Zaterdag 23 april
: 14:00 – 15:30 uur
: de Schuur
: 65+
: gratis, verzorgt door de STIWO

Op vrijdag was het de beurt aan de jeugd, op zaterdag word een leuk stuk opgevoerd
door de “grote” spelers.
Iedere volwassene kent waarschijnlijk nog wel De Vlaamse Pot als serie op tv. Maar
wat graag keken we naar het gedoe van Lucien en Karel als het homopaar en als kok
en eigenaar van De Vlaamse Pot! En daarbij het gestuntel van de op seks beluste ober
Frits met het mooie dienstertje Dirkje, die soms de grootste moeite had om Frits van
het lijf te houden maar deze soms ook figuurlijk in het zand liet bijten!

Toneeluitvoering “In de Vlaamsche Pot” | Toneelvereniging Zolderkolder
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Entree

: Zaterdag 23 april
: 20:00 - 21:30 uur
: de Schuur
: Alle leeftijden
: €6,-. Iedereen die deze avond komt, krijgt een gratis
lot voor de Duck race ter waarde van €2,- en maakt
kans op de hoofdprijs van €1000,-. (dit geldt alleen
voor volwassenen).

Een gezellig ouderwets avondje lachen. Daar is iedereen aan toe. Deze mooie
uitvoering is de moeite waard om langs te komen.

K.v.K. 68226489
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De kazentocht | MaximaAL Comité
Datum
Tijd
Locatie
Deelname

: zondag 24 april
: 11:00 – 15:00
: Start & finish bij boerderij Buitenverwachting,
Vlietkade 2
: gratis

Weet u het nog? Vorig jaar de 1e keer gingen we op zoek naar de historie van alle
molens in de omgeving. Dit jaar gaan we op zoek naar boerderijen, die eigen kaas
maken. Neem een grote tas mee, veel hebben een automaat waar u wat lekkers kan
kopen.

Duckrace | Alle verenigingen
Datum
Tijd
Locatie
Deelname

: zondag 24 april
: 16:00 – 17:00
: Boerderij Buitenverwachting, Vlietkade 2
: €2,- per eendje

Dit jaar de 2e editie voor ons gezamenlijk evenement, de DUCKRACE. Dit jaar op een
andere locatie en een andere dag. De zondag vooraf aan koningsdag, gaan we 2500
eendjes loslaten in de sloot aan de Vlietkade.
We gaan 2500 rubbereendjes loslaten. Het 1e eendje wat over de finish komt, zal
worden beloond met €1000,-. Ook nr. 2 t/m …. zullen niet met lege handen naar huis
gaan. Loten zijn te koop voor €2,- per stuk en u steunt hiermee alle verenigingen in
Hoogmade die deelnemen aan de verkoop.
Achterin het boekje staan de spelregels voor deze duck race en zijn ook online terug
te lezen, via www.maximaalcomite.nl/duckrace

K.v.K. 68226489
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Vang die Goudvis | HSV De Eindsprint
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Maandag 25 april
: 16:00 - 17:00 uur
: van de Lanen eiland
: 4 tot en met 14 jaar
: gratis

Ook dit jaar zal H.S.V. de Eindsprint weer een leuke jeugd wedstrijd organiseren.
Onder leiding van de leden ga je proberen zoveel mogelijk vissen te vangen.
Voer en aas worden ter beschikking gesteld, MAAR JE MOET DIT JAAR ZELF VOOR JE
HENGEL ZORGEN. Je neemt het op tegen je leeftijdsgenoten, alle kansen zijn gelijk. Er
wordt ook voor wat lekkers gezorgd.
Er zijn weer superleuke hengelsport artikelen te winnen.

Pub quiz van de Vinyl Disco | Maximaal Comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Dinsdag 26 april
: 20:00 - 01:00
: de Protestantse kerk
: 15 jaar en ouder
: €7,50 p.p. entree, mogelijk via voorverkoop

Hoe is het gesteld met je algemene kennis? Test dan met je team je kennis tijdens de
Maximaal Quiz van Vinyl Disco en MaximaAL Comité.
Wil je dit spektakel niet missen, bestel je kaarten dan via
www.maximaalcomite.nl/agenda/65-quiz
Er is een beperkt aantal kaarten! Via de website en social media zullen we berichten
wanneer het vol zit. Je kunt ook de avond zelf langskomen, maar we kunnen dan niet
garanderen dat er nog plek is.
Houd er wel rekening mee, we zijn hier in een monumentaal pand, dus respecteer
andermans eigendom en de rijke historie.
K.v.K. 68226489
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“Pimp your ride or rollator” | Ouderraad
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 9:30 – 10:30
: Start schoolplein, einde Kom eten
: alle leeftijden
: gratis

Wie versiert zijn "voertuig” het mooist?
Haal alles uit de kast en loop gezellig
mee in de "pimp your …….." tocht door
Hoogmade.
Neem ook een origineel
muziekinstrument mee zodat het hele
dorp ons van verre hoort aankomen.
We eindigen bij Kom Eten, waar de
slagwerkgroep van muziekvereniging
De Heerlijkheid Hoogmade ons zal
opwachten met een gezellig deuntje.
We hopen dat iedereen, jong en oud meedoet. Dus vraag je pa/ma, opa of oma ook
om zichzelf op te pimpen. Loop je gezellig mee?
De optocht dit jaar voorgegaan door een heus DRAAI-ORGEL!

K.v.K. 68226489
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KOFFIE+ voor 70+ | KOM ETEN
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 10:00 – 12:00
: Kom Eten
: 70+
: gratis, maar beperkt tot 45 plekken.

Lekker gezellig met elkaar de ochtend beginnen? Onder het genot van een
kopje koffie en wat lekkers erbij, kan de dag goed beginnen bij restaurant
Kom Eten. Tijdens de koffie komt de "Pimp your ride or rollator" tocht langs
en we gaan proberen de slagwerkgroep van de Heerlijkheid Hoogmade via
een livestream te laten horen. Na de koffie krijgt u nog een lekker broodje
kroket met een overheerlijk kopje soep en een borrel.
Graag vernemen wij van u of u hierbij aanwezig bent. Enige voorwaarde is wel
dat u 70 jaar of ouder bent.
Achterin het boekje vindt u het inschrijfformulier welke t/m 19 april bij de
Coop ingeleverd kan worden.
Let op: Aangezien we beperkt plekken hebben, gaan we, indien nodig, de
plaatsen VERLOTEN, zodat iedereen evenveel kans heeft. U krijgt van ons
bericht of u wel of niet ingeloot bent. Als u met uw partner samen inschrijft
op 1 bon, wordt u samen in -of uitgeloot.
Inschrijven kan ook via de website :
www.maximaalcomite.nl/agenda/9-koffie70

K.v.K. 68226489
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Miniconcert D.H.H. | D.H.H.
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 10:15 – 11:00
: Kom Eten
: alle leeftijden
: gratis

De ouderraad van Ter Does organiseert dit jaar de “Pimp your ride or rollator”
optocht. Deze optocht eindigt rond 10:15 uur bij Kom Eten. Leden van
muziekvereniging De Heerlijkheid verzorgen hier een optreden. Laat je verrassen
door het repertoire. En uiteraard zal ook het Wilhelmus klinken!

K.v.K. 68226489
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Klim, Spring & Gym parcours groep 2 t/m 5 | D.I.O.
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 10:30 – 11:15
: de schuur
: groep 2 t/m 5
: gratis

D.I.O. haalt echt alles uit het hok om de Schuur om te toveren tot een geweldig
sportspeelpaleis. Dominique en haar hulptroepen maken er natuurlijk weer een feest
van. Klimmen, klauteren, duikelen en zwaaien in de touwen, je kunt je hart ophalen
en (bijna?) alle energie kwijt.
Het wordt dus: DIO MAXIMAAL!

Klim, Spring & Gym parcours groep 6 t/m 8 | D.I.O.
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 11:15 – 12:00
: de schuur
: groep 6 t/m 8
: gratis

D.I.O. haalt echt alles uit het hok om de Schuur om te toveren tot een geweldig
sportspeelpaleis. Dominique en haar hulptroepen maken er natuurlijk weer een feest
van. Klimmen, klauteren, duikelen en zwaaien in de touwen, je kunt je hart ophalen
en (bijna?) alle energie kwijt.
Het wordt dus: DIO MAXIMAAL!

K.v.K. 68226489
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Vossenjacht | MMO, de tennis, de ijsclub & Zolderkolder
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: woensdag 27 april
: 12:00 – 13:45
: Start Bifibar (de schuur)
: Jong en oud
: gratis

Houd jij van speuren en ben je sportief? Doe dan mee aan de Vossenjacht van deze 5
verenigingen.
Meld je als groepje aan bij de Bifibar. Dit kan met vrienden/vriendinnen, familie,
buren; wie je maar wilt.
Ga op zoek naar de Vossen in Hoogmade en verzamel letters en woorden zodat jullie
het raadsel op kunnen lossen. Je vindt ook letters bij de spellen die door deze
verenigingen in het dorp georganiseerd worden. Maarrrrrr; let goed op de
politieagenten die ook te vinden zijn in het dorp. Zij kunnen jullie zomaar snappen
dus zorg dat jullie ze niet tegenkomen!!
Wanneer jullie de oplossing hebben, wacht er, bij inlevering van je blaadje, een
mooie verrassing voor jullie bij de Bifibar. Jullie kunnen je blaadje tot 13.00 uur
inleveren.

K.v.K. 68226489
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Bungee roeien | Stichting Sloepweesje
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 14:00 – 17:00
: brasserie de Kromme Does
: vanaf 13 jaar
: €25 per team incl. gratis drankje

Je krachten meten, dit jaar in een sloep van stichting Sloepweesje? Komt het neer
op slimheid en tactiek of brute kracht.
De sloep is verbonden aan een bungeekoord en je moet proberen met je buurtteam,
vriendenteam, familieteam of wat voor team dan ook zover mogelijk weg te roeien.
Het record staat op 34,50 mtr. Laat zien dat we het in Hoogmade beter kunnen. De
beste 4 gaan door naar de finale later die middag.
Dus geef je op met een team van 8. Dit kan eventueel via het inschrijfformulier
achter in het boekje. Lever het inschrijfformulier voor 24 april in bij de Coop.
Er kunnen maximaal 20 teams meedoen.
De totale kosten zijn €25,- per team. Dit is inclusief een gratis drankje, aangeboden
door de Kromme Does.
Je kunt je team ook inschrijven via:

www.maximaalcomite.nl/agenda/1-roeien
Er zal gestuurd worden door leden van het Sloepweesje.
Er is tevens een prijs voor het team met de leukste outfit. Wil je tijdens jullie race een
speciaal nummer horen? Geef dit dan ook door!

K.v.K. 68226489
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Be creative | Maximaal comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 14:00 – 15:30
: brasserie de Kromme Does
: 6 t/m 99 jaar
: gratis

Wat voor moois kun jij bouwen met Lego? Een mooie auto? Een groot huis? Een
boot? Of gewoon iets wat je zelf bedenkt? Hier kan het allemaal! Er is ontelbaar veel
lego waar je je creativiteit kan laten gaan!

F1 | Maximaal comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 14:00 – 17:00
: brasserie de Kromme Does
: alle leeftijden
: gratis

We hebben 2 race simulators beschikbaar. In de schuur bij de Kromme does kun je
tegen elkaar racen, op het circuit van Zandvoort, zoals Max Verstappen dit jaar zal
gaan doen.

Springkussen | de Kromme Does
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 14:00 – 19:00
: brasserie de Kromme Does
: 2 t/m 6 jaar
: gratis

Er zal een springkussen aanwezig zijn op de parkeerplaats van de Kromme Does.
K.v.K. 68226489
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Bungeetrampo | Maximaal comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 14:00 – 18:00
: brasserie de Kromme Does
: 2 t/m 14 jaar
: gratis

Er zullen 4 bungeetrampolines aanwezig zijn, waarmee je 9 mtr hoog de lucht in kan
gaan. Ben jij zo’n waaghals die dat durft?

Prijsklaverjassen | Wilhelmina comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 13:30 – 17:30
: de Stal
: alle leeftijden
: gratis

Voor iedereen die graag kaart, kom klaverjassen! Hiervoor kunt u terecht in de Stal,
we maken er een gezellige middag van. Ook zijn er mooie prijzen te winnen en ook
vast nog een prachtige verloting. Als afsluiting trakteert het MaximaAL comité weer
op lekkere balletjes van de Koningin.

DJ | Kromme Does
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: Woensdag 27 april
: 14:00 – 22:00
: brasserie de Kromme Does
: alle leeftijden
: gratis

De Kromme Does verzorgt de hele middag een gezellige DJ.
K.v.K. 68226489
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Koningsspelen | Ter Does
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 29 april
: 9:15 – 12:00
: sportpark MMO
: lagere school
: gratis

Als afsluiter van de week, zal er de 29e gestart worden met de Koningspelen bij
Sportpark M.M.O. Tevens zal groep 8 weer een clinic krijgen van Stichting
Sloepweesje. Zullen Willem-Alexander en Maxima ook aanwezig zijn?

Sponsors
Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor een geslaagd evenement. En wat
zijn we oprecht blij met alle hulp van iedereen die wat dan ook maar doet,
voor of achter de schermen.
Maar dit geldt net zo voor alle sponsors. Geen evenement kan georganiseerd
worden zonder sponsors.
We zijn weer ontzettend trots op alle ondernemers die ons dit jaar steunen.
Op de komende pagina’s ziet u een overzicht van alle betrokkenen van het
Maximaal comité. Er zijn ook een aantal bedrijven die niet bij naam genoemd
willen worden. Ook zij enorme dank voor hum steun.
Wilt u ons volgend jaar ook bij staan? Ga dan naar:
www.maximaalcomite.nl/contacteer-ons/bedrijfssponsoring
Bij het afdrukken van deze boekjes waren nog niet alle antwoorden van de
sponsors binnen. Aangezien ze ons de afgelopen jaren in ieder geval enorm
geholpen hebben, hebben we iedereen die nog niet geantwoord heeft er
toch bij gezet.
K.v.K. 68226489
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Inschrijfformulieren

Bungee roeien (alle leeftijden) (20 plaatsen)
Contactpersoon

:_____________________________________

Teamnaam (8 personen)

:_____________________________________

Telefoonnr.

:_____________________________________

Emailadres ter bevestiging

:_____________________________________

__________________________________________________________________
Gelieve €25,- over te maken op rekening nr. NL69 RBRB 0955 1064 78 t.n.v.
Stichting Maximaal Comité o.v.v. deelname bungee roeien

K.v.K. 68226489
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De strookjes kunnen t/m 19 april ingeleverd worden bij de Coop in de
speciale bus hiervoor. LET OP WE VERLOTEN DIT JAAR DE BESCHIKBARE
PLAATSEN. GEEF U OP ALS U ER OOK BIJ WIL ZIJN

Koffie + voor 70+ (30 plaatsen)
Voor -en achternaam

:_____________________________________

adres

:_____________________________________

Telefoonnr.

:_____________________________________

Emailadres ter bevestiging

:_____________________________________

lunchbuffet 65+ (36 plaatsen)
Voor -en achternaam

:_____________________________________

Adres

:_____________________________________

Telefoonnr

:_____________________________________

Emailadres ter bevestiging

:_____________________________________

Inleveren tot uiterlijk 19 april, 10 uur in de bus bij de Coöp

K.v.K. 68226489
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Duckrace | Alle verenigingen
Spelregels
K.v.K. 68226489
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In deze 5e editie van deze 2e Duck race hebben we een aantal regels
opgesteld, om onduidelijkheden te voorkomen:
1.

De duck race wordt georganiseerd door het Maximaal comité & alle
deelnemende verenigingen uit Hoogmade die helpen bij de verkoop
van de loten. Dit ter gelegenheid van koningsdag.

2.

Voor deelname aan de duck race kun je een eendje kopen bij leden
dit comité of de vrijwilligers van de deelnemende verenigingen met
daarop een nummer. Dit nummer correspondeert tijdens de duck
race met een eend met hetzelfde nummer. BEWAAR UW LOT DUS
GOED, WANT DIT IS UW BEWIJS.

3.

Een eendje kopen is mogelijk tot 24 april 2022, 15.00 uur (of zolang
de voorraad strekt) Er zijn maximaal 2500 eendjes die meedoen aan
de race.

4.

De duck race vindt plaats op zondag 24 april 2022, om 16:00 uur
vanaf de Vlietkade bij Boerderij Buitenverwachting in Hoogmade.

5.

De organisatie behoudt zich het recht om de duck race te verplaatsen
naar een andere datum of locatie indien de weersvoorspellingen een
race niet toelaten. Een en ander te beoordelen door de organisatie.

6.

De eenden worden op de wedstrijddag in willekeurige volgorde en
zoveel mogelijk tegelijk te water gelaten. Vanaf het moment van te
waterlating mag geen enkele deelnemer, de eendjes op welke wijze
dan ook beïnvloeden. De eendjes zullen alleen voortgestuwd worden
door de brandweer.

7.

De winnaars van de duck race, zijn de eerste aantal eendjes die over
de finish gaan. De volgorde van finishen bepaald de prijs die er wordt
gewonnen. Indien blijkt dat een eend gewonnen heeft, maar de
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eigenaar dit niet kan bewijzen, door het aangekochte eendje met
corresponderend nummer te laten zien, wordt het volgende eendje
aangewezen als winnaar.
8.

De uitslag van de wedstrijd zal direct na de race bekend worden
gemaakt. De winnende nummers zullen worden omgeroepen, en de
prijs wordt ook gelijk, of zo snel mogelijk overhandigd.

9.

Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gediscussieerd.

10. Om loten te mogen kopen moet je 18 jaar of ouder zijn. Er kan om ID
gevraagd worden.
11. De race is gratis toegankelijk en kan vanaf de Vlietkade 2 en bij
Boerderij Buitenverwachting bekeken worden.
12. De organisatie behoudt zich het recht voor om de duck race af te
gelasten indien er niet meer dan 500 loten zijn verkocht tot uiterlijk
48 uur voor aanvang van de Duckrace. Indien dit het geval mocht zijn
dan zullen de kopers van de loten hierover zo spoedig mogelijk in
kennis worden gesteld via voornoemde website en worden de op
naam gekochte loten bij inlevering t.w.v. het aankoopbedrag
gerestitueerd.
13. Slechts de eendjes die eigendom zijn en ingezet door het Maximaal
comité komen in aanmerking voor een prijs. De eendjes blijven
eigendom van het Maximaal comité. Andere eendjes worden uit de
wedstrijd gehaald en zijn uitgesloten van deelname.
14. De prijzen vallen slechts op de lotnummers die op het moment van de
Duckrace verkocht en betaald zijn. Met betaald wordt bedoeld dat
het geld uiterlijk op het moment van aanvang van de betreffende
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editie Duck race , d.w.z. de tewaterlating van de eerste eenden, op de
rekening staat van het Maximaal comité of cash is afgerekend.
15. De aansprakelijkheid van het Maximaal comité is beperkt tot het
bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar wordt
uitbetaald.
16. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van het Maximaal
comité is uitgesloten.
17. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisatie worden
aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig online
te bekijken, op www.maximaalcomite.nl/duckrace
18. Bij volledige verkoop bestaat de mogelijkheid dat we nog extra prijzen
toevoegen.
19. Voor deze “loterij” is een vergunning afgegeven door de Gemeente
Kaag en Braassem.
20. Druk en typefouten voorbehouden.
1e Prijs € 1000,00
2e Prijs € 250,00
3e Prijs € 100,00

K.v.K. 68226489

26

www.maximaalcomite.nl

K.v.K. 68226489

27

www.maximaalcomite.nl

