
 

 

                  
Sneek, 20 september 2013. 
 
 
KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK 
 
Uitnodiging tot deelname aan de Roekoepôlle Race   voor alle IFKS (A-klasse) en 
SKS gemeten skûtsjes en Kleine A klasse op 19 en 20 oktober 2013 op het 
Sneekermeer. 
 
Sluitingsdatum inschrijving zaterdag 12 oktober 2013 
 

Inschrijfadres:   Wedstrijdsecretariaat KWS, Postbus 450, 
     8600 AL  SNEEK 
 
Inschrijfgeld:    € 65,- per schip 
 
 
Inlichtingen : Alle informatie omtrent de Roekoepôlle Race 2013  is te 

vinden op www.sneekweek.nl  
    Email:  wedstrijdzeilen@sneekweek nl 
 
Eerste start:   zaterdag 10.30 uur 
    Er zijn voor iedere klasse 3 wedstrijden geprogrammeerd.  
    Zaterdag 2 wedstrijden en zondag 1 wedstrijd die om   
                                           11.00 start. 
 
Beperkte deelname: Met het oog op de openbare orde en veiligheid 

accepteert de KWS maximaal 16 skûtsjes uit de A en 12 
uit de Kleine A klasse. Dus wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt. Vol is vol. 

 
Het inschrijfgeld kan voldaan worden door een éénmalige machtiging aan de KWS af 
te geven door het opsturen van de onderstaand inschrijfformulier met opgenomen 
machtiging.  
Zowel uw inschrijving als de machtiging voor het inschrijfgeld moeten voor de 
sluitingsdatum van de inschrijvingen ontvangen zijn door het wedstrijdsecretariaat: 
KWS, Postbus 450, 8600 AL  Sneek. De inschrijving is definitief na ontvangst van de 
machtiging.  



 

 

 
 
 
 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER en  éénmalige machtiging 
 

Ondergetekende verantwoordelijke persoon schrijft zich hierbij in voor De Roekoepôlle 
Race op 19 en 20 oktober  2013. 
 
Naam en voorletters schipper: ---------------------------------------------------------------------

   
  
Klasse :     ------------------------------------------------------------------- 
     
Zeilteken: 
     
Adres:      ------------------------------------------------------------------- 
    
 
Postcode:     ---------------  Woonplaats: ---------------------------------   
 
Bankrek./ girorek. nr:   -------------------------------------------------------------- 
 
E-mail-adres:      ----------------------------------------------------------------                                            
   
 
 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan: 
 
Organisatie:    Koninklijke Watersportvereniging Sneek 
 
Adres:  Secretariaat Sectie Wedstrijdzeilen,  Postbus 450 , 8600 AL Sneek  
 
Om van zijn/haar rekening af te schrijven het bedrag € 65,00 zijnde het inschrijfgeld voor 
de  Roekoepôlle Race 2013. 
 
 
Datum :     ---------------------------------------------------- 
 
Handtekening: 
 
 
 
Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen aan de geldende regels voor 
wedstrijdzeilen 2009-2013 en aan de geldende wedstrijdbepalingen en 
klassenvoorschriften. Hij /zij verklaart hierbij dat deelname geheel voor eigen rekening en 
risico gebeurt en zal noch de organiserende autoriteit, noch andere bij de organisatie van 
de wedstrijden betrokkenen aansprakelijk stellen voor enigerlei schade en /of letsel, 
waaronder begrepen schade en /of letsel aan schip, aan de opvarende(n) en aan boord 
aanwezige goederen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of ná deze 
wedstrijden.  
Het inschrijfgeld blijft verschuldigd ook als de boot gedurende het evenement niet aan de 
start verschijnt! 



 

 

Sneek,  20 september 2013 
 
Betreft: sociaal programma Roekoepôle Race  19 oktober 2013 
 
 
Geachte deelnemer,  
 
Nog een paar weken en dan gaat de Roekoepôle Race 2013 van start.  
Overdag wordt er met veel enthousiasme en fanatisme gestreden om de eer. 
Op zaterdagavond (19 oktober) is er een buffet voor een gezellige sfeer.  
 
In It Foarûnder op het Starteiland kan iedereen deelnemen aan het warm en koud 
buffet à  € 17,50  p.p. 
Met iedereen bedoelen we ook iedereen! Bemanning, familie, aanhang, comité en 
wie we nog niet genoemd hebben. Om te inventariseren hoeveel personen er 
ongeveer komen eten kunt u zich uiterlijk tot maandag 14 oktober aanmelden 
via  wedstrijdzeilen@sneekweek.nl 
Wilt u bij de opgave de volgende gegevens doorgeven: 

 Naam Skûtsje en aantal personen.  
 
Dus:  
Wat  : buffet  
Wanneer : zaterdagavond 19 oktober 2013 
Kosten  : € 17,50  p.p. 
Opgave : voor 14 oktober via wedstrijdzeilen@sneekweek.nl   
    Naam Skûtsje en aantal personen vermelden 
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens iedereen een 
gezellig en sportief evenement toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de KWS, sectie Wedstrijdzeilen, 
Anita Hendriksma 
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