
Sneek, 23 september 2012. 
 
 
KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK 
 
Uitnodiging tot deelname aan de Roekoepôlle Race voor alle IFKS (A/B -klasse) en 
SKS gemeten skûtsjes en Kleine a klasse op 20 en 21 oktober 2012 op het 
Sneekermeer en de Zout- en Goingarypster poelen. 
 
Sluitingsdatum inschrijving Woensdag  17 oktober 2012 
 
Inschrijfadres: Wedstrijdsecretariaat KWS, 

Postbus 450 
8600 AL  SNEEK 

 
Inschrijfgeld: € 65,- per schip 
 
Inlichtingen : Alle informatie omtrent de Roekoepôlle Race 2012  is te 

vinden op www.sneekweek.nl  
Email:  wedstrijdzeilen@sneekweek nl 

 
Palaver / routebespreking zal om 9:00 uur plaats vinden in het 'It Foarûnder’ op het 
starteiland. 
 
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. 
 
Deelname: In verband het grote succes van de afgelopen jaren is er voor de Grote 

A geen maximum meer voor deelname. Het Wedstrijdcomité houdt zich 
het recht voor om de Grote A te splitsen in twee groepen.  
Op zaterdag zullen dan eventueel selectiewedstrijden gevaren worden. 
Zondag zal er dan in Gold en Zilver fleet worden gevaren.  
Een en ander zal op het palaver bekend worden gemaakt. Indeling voor 
de wedstrijden zal plaats vinden op basis van inschrijving.  
Op zondag zal de eerste helft van beide groepen tegen elkaar varen in 
Gold en Zilver. Hieruit komt de winnaar Roekoepôllerace 2012. 
Maximaal zullen er 16 in de Kleine a klasse worden toegelaten. Dus wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt.  

 
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 20 en 21 oktober  2012. 
 
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 2012. 
 
 
Datum :     ---------------------------------------------------- 
 
Handtekening: 
 
 
 
Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen aan de geldende regels voor 
wedstrijdzeilen 2009-2012 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! 
 


