
Aankondiging 72
ste 

Schildweek  

 
 

Aankondiging. 
 

Zeilvereniging Schildmeer 

 
Uitnodiging tot deelname aan de 72ste Schildweek voor alle erkende open eenheidsklassen van  

21 tot en met 27 juli 2017 op het Schildmeer te Steendam. De eerste vier wedstrijden (zaterdag en zondag) 

gelden tevens voor de competitie ‘5- merenkampioen’. Deelnemers aan de Schildweek nemen ook deel aan 
deze competitie. 

 
Wedstrijdsecretariaat:  

 
e-mail: info@zeilverenigingschildmeer.nl 

Internet: www.zeilverenigingschildmeer.nl 

 
Het inschrijfgeld bedraagt voor: 

- tweemansboten jeugd: € 38,- (€ 33,- ) of € 7,- (€ 6,- ) per wedstrijd. 
- éénmansboten jeugd: € 30,- (€ 25,- ) of € 6,- (€ 5,- ) per wedstrijd 

- overige tweemansboten: € 55,- (€ 50,- ) of € 9,- (€ 8,- ) per wedstrijd. 

- overige éénmansboten: € 48,- (€ 43,- ) of € 8,- (€ 7,- ) per wedstrijd. 
 

Indien de aanmelding vóór 14 juli is gedaan dan wordt een reductie gegeven en geldt het inschrijfgeld dat 
vermeld is tussen haakjes. 

Jeugdboten zijn de Optimist, Flits, Laser 4.7, Vaurien en Splash. 

De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 22 juli om 10.30 uur. 
Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar postrekening NL26 INGB 0004 4402 12  

t.n.v. Zeilvereniging ’t Olle Schild-Steendam o.v.v. "72ste Schildweek", met vermelding van klasse en 
zeilnummer. 

Bij minder dan 3 inschrijvingen heeft het wedstrijdcomité het recht de wedstrijden voor de betreffende klasse 
niet door te laten gaan. 

 

In aanvulling op het betreffende artikel van de Standaard Wedstrijdbepalingen kan het inschrijven ook via 
internet (www.zeilverenigingschildmeer.nl) geschieden. 

 
Inlichtingen: Jaap Faber, tel.: 06-44 81 89 00 of Albert Velema, tel.: 06-52 55 24 86.  

 

Registratie van de deelnemers vindt plaats op vrijdag 21 juli van 16.00 tot 19.00 uur en zaterdag 22 juli vanaf 
9.00 uur in het informatiebureau bij Boei 12. Tevens zullen dan de programma's, baankaarten en 

wedstrijdbepalingen verkrijgbaar zijn. 
 

De start van de eerste wedstrijd vindt plaats op zaterdagmiddag 22 juli om 12.00 uur. 
 

Zie voor de Wedstrijdbepalingen elders op deze website.  

 
Kamperen kan op de naast gelegen camping.  

Recreatiecentrum "De Otter" hanteert gunstige prijzen voor de deelnemers aan de Schildweek. 
Voor meer inlichtingen kijk op de website van recreatiecentrum "De Otter". 

 

U kunt met moederschepen en wedstrijdboten in de haven van Boei 12 terecht. Hiervoor worden speciale 
prijzen berekend. De jachthaven van "de Otter" biedt ook plaats aan moederschepen, ook daar gelden gunstige 

ligplaatsprijzen.  
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