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United 4 Sailing terug op Muiderzand: 4 & 5 mei 2019
Het eerste United 4 weekend van 2019 is bij het RTC Regatta Center Muiderzand op
de Marina Muiderzand in Almere-Poort. De United 4 Muiderzand vindt plaats in het
weekeinde van 4 & 5 mei 2019. De wedstrijden worden gevaren voor Muiderzand op het
Markermeer. De Stichting United 4 Sailing is bijzonder blij na 11 jaar weer terug te keren
naar Muiderzand.
United 4 Sailing heeft hiermee ook een stap gezet om de vier zeilwedstrijdevenementen,
naast Medemblik en Workum, ook weer op vier verschillende locaties te laten plaatsvinden.
De United 4 Muiderzand beschikt over een mooi ‘grootwater’ zeilgebied. Daarnaast is
Muiderzand ook een mooie centrale locatie met fantastische faciliteiten. De locatie is
bijvoorbeeld vanuit Arnhem, Rotterdam, Haarlem en Sneek met één uur reistijd bereikbaar
en er is een NS-station op loopafstand.
De United 4 evenementen behoren tot de grootse zeilwedstrijden van het land.
Ruim 450 boten met zo’n 500 zeilers varen viermaal per jaar een heel weekend in
verschillende zeilklassen hun wedstrijden. Bij een United 4 zijn circa 1.000 zeilliefhebbers
betrokken in de organisatie of als coaches, ouders en gezins- of familieleden. Naast
Nederlandse ambitieuze sport- en topzeilers doen er ook zeilers uit de ons omringende
landen mee. Voor veel zeilklassen zijn de United 4 wedstrijden onderdeel van de nationale
selecties.

Geschiedenis
De United 4 is bekend met de locatie en het vaargebied van Muiderzand. Van 1995 en met

2007 heeft het evenement ook op Muiderzand plaatsgevonden.

Trainingsweek en clinics
De week voorafgaand aan de United 4 Muiderzand is de landelijke voorjaarsvakantie van de
scholen. In deze vakantieweek zullen diverse teams vanuit binnen- en buitenland trainingen
en clinics organiseren op het wedstrijdwater voor Muiderzand om zich goed voor te bereiden
op het eerste United 4 weekend van 2019.

Geen waterplanten
Tegenwoordig hebben steeds meer zeilwedstrijdlocaties in Nederland last van waterplanten.
De waterplanten op het Markermeer groeien vanaf medio juni tot medio september.
Tijdens de United 4 Muiderzand zijn er dus geen waterplanten en is het water kraakhelder.

Over United 4 Sailing
De organisatie is sinds haar oprichting in 1995 een belangrijke speler in het promoten van de jeugdzeilsport in open boten.
Veel Olympische medaillewinnaars en wereldkampioenen zijn hun zeilcarrière begonnen in de United 4.
Meer dan 650 verschillende zeilers nemen verspreid over de 4 weekenden deel aan de United 4 wedstrijden.
Meer informatie over de United 4 organisatie: www.united4sailing.org

Over het RTC Regatta Center Muiderzand
Bij het Regatta Center Muiderzand draait het uitsluitend om de jeugdzeilsport. Het gezellige clubhuis staat op het strand aan
‘groot’ water en heeft fantastische faciliteiten (o.a. een gym en instructielokalen met videofaciliteiten) en een
hooggekwalificeerd trainersteam. Het zeilcentrum heeft de status van ‘Regionaal Training Center’ gekregen van het
Watersportverbond en het NOC*NSF en wordt gesteund door de provincie Flevoland en de gemeente Almere.
Regatta Center Muiderzand faciliteert de Jeugdzeilvereniging Muiderzand, Zeilschool Muiderzand en de RTC-toptalenten.
Meer informatie over Regatta Center Muiderzand: www.regattacentermuiderzand.nl

Over de Marina Muiderzand
Marina Muiderzand is een hypermoderne grote jachthaven met fantastische faciliteiten. Het is een locatie voor pure
watersportliefhebbers op een goed bereikbare centrale locatie. Naast ruime parkeergelegenheid heeft de haven rondom
stranden, diverse soorten horecagelegenheden, kampeer- en camperplaatsen en diverse eenvoudige
verblijfsaccommodaties, zowel in het water als op de wal. Er zijn aparte stranden voor open zeilboten, catamarans,
kiteboards en strandrecreatie.
Meer informatie over Marina Muiderzand: www.marinamuiderzand.nl
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