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Business Regatta 2019  

Interesse? 
Reageer zo snel mogelijk want er is veel belangstelling. Stuur een mail naar br@rt108.nl, surf naar 
www.rt108.nl of regel het met uw contactpersoon. 

Business Regatta 2019  
Ook dit jaar organiseert de Tafelronde Voorne 108 weer het fantastische evenement de Business Regatta. 
Jaargang 2019 is alweer de 17de editie en dat belooft veel spektakel. Zoals elk jaar varen we over het 
Haringvliet met ongeveer 25 boten. Dit keer is onze ligplaats in Stellendam bij Restaurant Zoet of Zout.  
We verwachten dit jaar weer 200 enthousiaste deelnemers te mogen verwelkomen. Elke deelnemer wordt 
getrakteerd op een tas vol met leuke spullen, waaronder een mooi shirt en cap van het evenement. 

Lunch en diner verzorgd 
Uiteraard is er ook aan de innerlijke mens gedacht. Een heerlijke lunch en diner worden verzorgd door 
Restaurant Zoet of Zout die u tevens de gehele dag in de watten zal leggen met allerlei lekkernijen. 
 
  



PROGRAMMA 2019  
Business Regatta 2019  

Interesse? 
Reageer zo snel mogelijk want er is veel belangstelling. Stuur een mail naar br@rt108.nl, surf naar 
www.rt108.nl of regel het met uw contactpersoon. 

 

 

Een unieke locatie direct aan het Haringvliet  
Uitstekend en betaalbaar eten en drinken terwijl u geniet van het adembenemende uitzicht via metershoge 
raampartijen. Dat is eten en drinken bij Restaurant Zoet of Zout. Samen met familie, vrienden of uw zakelijke 
relaties lunchen en dineren in een prettige ambiance.  
 
De indeling van ons restaurant is dusdanig dat u ook met grotere gezelschappen kunt zitten. Hierdoor is 
restaurant Zoet of Zout uitermate geschikt voor recepties en bedrijfsevenementen. Tevens heeft het restaurant 
de beschikking over een volledig ingerichte vergaderruimte. 
 
De naam Zoet of Zout is gekoppeld aan de locatie waar het is gelegen, namelijk op de Haringvlietdam. Dit is het 
zesde bouwwerk van de Deltawerken, de dam sluit het Haringvliet af van de Noordzee en ligt tussen Voorne-
Putten en Goeree Overflakkee in, tussen zoet en zout water. 
 
Neem gerust contact op met het salesteam om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen. Zij zijn te bereiken 
via sales@zoetofzout.nl of via 06-30945501. Kijk ook op de website: www.zoetofzout.nl 
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Snelheid en sensatie 
En wat is een mooi evenement zonder leuke extra’s?! Speciaal voor deze 17de editie hebben de Hellevoetse 
Reddingsbrigade en TheWineGuys de handen ineen geslagen en ware snelheidskanonnen ter beschikking 
gesteld. Hier kan gratis gebruik gemaakt worden door uw team. 
 
RIB-boten zijn ook wel bekend als de 4x4 van het water. De professionele crew van de Hellevoetse 
Reddingsbrigade laten u met radicale manoeuvres en snelheden tot 115 kilometer per uur over het water 
beleven waartoe een RIB in staat is!  
 
TheWineGuys staan bekend als de specialisten in heerlijke wijnen. Wijn is niet zomaar een drank; geen 
willekeurige, noch statische samenstelling van een aantal ingrediënten. TheWineGuys geven u graag advies 
tijdens de dag.  
 
Meer weten? Kijk dan op https://www.thewineguys.nl/ of http://reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl/  
 
Reserveer de RIB-boot op uw aanmeldingsformulier. Er zal tijdens de lunch of diner gevaren worden. 
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Company Sailing bedrijfs-zeilevenementen 
Zeilen met zakenrelaties of collega’s. Koersen op een nieuwe strategie en genieten van de sfeer op het water. 
Nodig uw zakenrelaties of medewerkers uit voor een uitdagende dag op het water. 
 
Company Sailing organiseert zeilevenementen voor bedrijven en particulieren. Speciaal voor bedrijven 
combineren wij de zeilactiviteiten met trainingen op het gebied van management en communicatie. Zeilen en 
vergaderen behoort ook tot de mogelijkheden. Maar gewoon lekker een stuk zeilen kan natuurlijk ook. 
 
Voor meer informatie: www.companysailing.nl 
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Het dagprogramma 
 
08:30 – 09:00  Verzamelen bij Restaurant Zoet of Zout (Haringvlietplein 3, 3251 LD Stellendam) 

09:00 – 09:15  Een warm welkom met een paar leuke presentjes vooraf 

09:15 – 10:00  Inschepen 

10:00 – 11:45  Proefvaren op het Haringvliet 

12:00 – 14:00  Lunch bij Restaurant Zoet of Zout (mogelijkheid tot varen met RIB) 

14:00 – 16:00  Wedstrijdvaren op het Haringvliet 

16:00 – 17:30  Borrelen 

17:30 – 19:00  Diner bij Restaurant Zoet of Zout (mogelijkheid tot varen met RIB) 

19:00 – 19:30  Loterij en uitreiking cheque aan het goede doel  
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Nog niet ingeschreven? 
Aarzel dan niet, want deze editie wordt speciaal. De Business Regatta is een ideaal team uitje of een leuk 
evenement om klanten mee naar toe te nemen. Van deze totaal verzorgde unieke dag zult u zeker geen spijt 
krijgen.  
 
Het inschrijfformulier kunt u opvragen via br@rt108.nl of op onze website www.rt108.nl.   
 
We zien u dan ook graag vrijdag 17 mei om 8:30 bij Restaurant Zoet of Zout. 
 

Kent u of bent u een booteigenaar? 
En heeft u interesse om mee te varen voor het goede doel? Meldt u dan aan voor deze leuke dag op onze 
website www.rt108.nl of per e-mail br@rt108.nl. Uiteraard verzorgen wij u op deze dag ook van een heerlijke 
lunch, goede diner en stralende gezichten.  
 
Wanneer u wensen heeft met betrekking tot uw gasten dan willen wij dat graag met u bespreken.  
 

 
 
  


