PINKSTEREVEI\EMENT

20172

3 tlm 5 JUNI 2017

Voor de 56" keer organiseert de KWV 'De Kaag' in samenwerking met de Twaalfiroetsjollenclub op 3
tot en met 5 juni2017 het traditionele Pinksterevenement. De inschrijving staat open voor leden van
de Twaalfvoetsjollenclub en genodigden. De tekst van de offïciële Aankondiging en de
Wedstrijdbepalingen van het Pinksterevenement zullen zodanigworden geformuleerd dat ruimte
wordt gemaakt voor deelname van buitenlandse 12-voetsjollen.

Wedstrijdprogramma
Het evenementzal bestaan uit seriewedstrijden. Tevens kan er dit evenement Single Handed worden
ingeschreven en strijden om de Single Handed beker. Voorwaarden zrjn dat men hiervoor speciaal
Single Handed inschrijft en alle seriewedstrijden alleen zeilt. Voorts zal de lange afstand wedstrijd aftrankelijk van de weersomstandigheden - weer traditioneel onderdeel uitmaken van het programma
en de seriewedstrijden. De Wedstrijdbepalingen en de banenkaart kunnen worden afgehaald op vrijdag
2 juni tussen 17:00 - 19:00 uur en op zaterdag 3 juni vanaf 09: l5 uur bij de informatiepost in de
Kaagsociëteit. De eerste start is op zaterdag 3 juni om circa 1 1:00 uur. Zondagen maandag is de eerste
start gepland om 10:00 uur. De overige starttijden zullen ter plaatse worden bekendgemaakt. Na 14:00
uur zal er op maandag niet meer worden gestart. De prijsuitreiking zal spoedig na de laatste wedstrijd

zijn.

Inschrijven
De inschrijving geschiedt middels de website www.twaalfuoetsjollenclub.nl en is reeds geopend. De
sluiting van de inschrijving is op zondag 28 mei 2017.Het inschrijfgeld à € 40,00 graag vóór 28 mei
overmaken op bankrekeningnummer NL141NGB0003067490 t.n.v. De Twaalfuoetsjollenclub te
Zoelen o.v.v. uw bootnummer. De leden die niet in de gelegenheid zijn om via de website in te
schrijven kunnen contact opnemen met de regiocommissaris: Anjo Klinkenberg, email
anjo@klinkenberg.nl of telnr. 06 41018008.
Sociaal Programma en wedstrijden (onder voorbehoud)

Datum

rijd

Vrijdag 2juni

17:00

Zaterdag3 juni

09:15 uur

lnformatiepost open, registratie, verkoop clubartikelen

l0:00 uur

Opening & Palaver

1

Zondag 4 juni

Maandag

5

juni

-

19:00

1:00 uur

lnformatiepost open

Aanvang seriewedstrijden

17:30 uur

Happy Hour

18:00 uur

Buffet of BBQ 6€20 pp (voldoen bij
aanmeldin s/inschriivins)

10:00 uur

Aanvang seriewedstrijden

Ca 16:30 uur

Doop nieuwe jollen

l9:00 uur

Jollendiner in de Kaagsociëteit 6€29,50 pp (betalen na
afloop diner bii pachter)

l0:00 uur

Aanvang seriewedstri jden

Circa 16:00 uur

Prijsuitreiking

Mocht u niet meezeilen en toch willen deelnemen aan het diner, dan kunt u dit voor 28 mei doorgeven
aan: Anjo Klinkenberg, bij voorkeur per e-mail aan: anjo@klinkenberg.nl of telefonisch: 06 41018008

