
Uw gegevens 

Vooraam:      Achternaam:

Adres:

Postcode:  Woonplaats:

Telefoon:      Mobiel:

E-mail:       (word gebruikt om te waarschuwen als een wedstrijd niet door kan gaan) 

Lid van W.S.V.:

Type jacht:      Kleur romp:

Naam jacht:      Zeilnummer:  

Afmetingen:  lengte over alles:  cm breedte:   cm

 lengte waterlijn:  cm diepgang:  cm 

 gewicht:   kg

Materiaal romp*: aluminium / hout / polyester / staal / epoxy

Type schroef*:  2-blads vast / 3-blads vast / beweegbaar

Onderwaterschip*: ophaalbare kiel / vaste kiel / platbodem / vleugelkiel / midzwaard

Motor*: geen / inboord / outboord ophaalbaar / outboord vast

Voorzeilen*: genua 1 / reefbare genua / spinaker / anders nl.
(een gewone rolfok valt niet onder reefbare genua, alleen voorzeilen die speciaal gemaakt zijn om te reven)

Materiaal zeilen: 

Alleen voor deelnemers die geen lid zijn van WSV Viking
(Leden van WSV Viking dienen het standaard takelformulier in te vullen voor hun ligplaats.)

Ik wil, wel / geen* ligplaats bij WSV Viking voor de winter (à € 7,60 per m2)

Ik wil graag, op de kant staan / in het water liggen* 
(op de kant staan is alleen mogelijk als je zelfstandig, m.b.v. de helling (max 1000 kg), het water in en uit kan)

* doorhalen wat niet van toepassing is

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de Viking Winterwedstrijden 2010/2011 en verklaart zich te zullen  
houden aan de wedstrijdbepalingen. Het is bekend dat geheel op eigen risico zal worden deelgenomen. 
Deelnamegeld ten bedrage van € 25,- voor open boten / € 50,- voor kajuitboten dient voorafgaand aan de eerste  
wedstrijd contant en in één keer voldaan te worden bij de infopost. Indien geen deelnamegeld is voldaan kan niet 
aan de wedstrijden worden deelgenomen. De wedstrijddata zijn als volgt: 7 november 2010, 28 november 2010,  
19 december 2010, 16 januari 2011, 6 februari 2011, 27 februari 2011 en 20 maart 2011 reserve inhaalwedstrijd indien 
een van de wedstrijden moet worden afgelast.

Dit formulier graag inleveren in het clubhuis van WSV Viking te ’s-Hertogenbosch of e-mailen naar winterwedstrij-
den@hotmail.com uiterlijk op 2 november 2010. Alle relevante informatie vind je via de Viking Winterwedstrijden 
Webpagina op www.wsvviking.nl onder het kopje activiteiten. Voor vragen kun je bellen met 06-25560955.

Datum:     Handtekening:

Inschrijfformulier winterwedstrijden 2010 /2011

(indien u geen zeilnummer heeft krijgt u er 
één toegewezen, borg hiervoor bedraagt € 10,-)


Graag dit hele formulier zo volledig mogelijk invullen, ook indien je al eerder hebt deelgenomen aan de Viking Winterwedstrijden.


