regio zuid

AANKONDIGING EN PROGRAMMA

ROERMOND 2-3 oktober 2021
Een samenwerking van RR&ZV Maas & Roer en YNGLING CLUB HOLLAND Regio Zuid
.

INSCHRIJVING

D.m.v. het inschrijfformulier voor 28 september 2021 via www.maasenroer.nl
Inschrijfgeld bedraagt € 105,-.
Let op: bij inschrijving en betaling vóór 21 september 2021 betaalt u slechts € 90,--.

BOTEN TE WATER

Kranen op zaterdagmorgen is gratis voor deelnemers met een geldige inschrijving. De
havenmeester, Hans Wielders, wijst u een ligplaats aan en wij verzoeken u zich hier
strikt aan te houden.

CORONAMAATREGELEN voor jullie en onze gezondheid het volgende: om aan de wedstrijden deel te kunnen
nemen heeft u een negatieve test of een bewijs van vaccinatie nodig (QR-code). Dit kan
gecontroleerd worden.
AFSTAND HOUDEN

We vragen om bewust met elkaar om te gaan en voldoende afstand te houden, alleen
dan is het mogelijk een veilig evenement te hebben.

REGISTRATIE

De baankaart en de wedstrijdbepalingen van Maas & Roer zullen op de website van
Maas en Roer te zien zijn.

WEDSTRIJDEN

De wedstrijden zullen worden gevaren met inachtneming van de Lokale Wedstrijd
Bepalingen voor het Yngling evenement 2021, met de bijlagen A en B.
Zaterdag 2 oktober: eerste start om 12.30 uur. Volgende starts direct aansluitend.
Zondag 3 oktober: eerste start om 10.30 uur, tenzij het wedstrijdcomité anders
aangeeft.

PRIJSUITREIKING:

Op zondag zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijden in het clubgebouw van
Maas & Roer. Speciale aandacht voor de MASTERS (50+). Het streven is om 16.00 uur te
beginnen.
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ZEILERS MAALTIJD:

Op zaterdagavond 2 oktober in het clubhuis van Maas & Roer, Eetcafé De Thuishaven,
aanvang ca. 19.00 uur.
Extra diners à € 17,50 aub op het inschrijfformulier aangeven.

AVONDPROGRAMMA

Biertje, muziek en loterij.

ONTBIJT/LUNCH

Op het inschrijfformulier kunt u voor de zaterdag en de zondag een ontbijt (à € 8,50 per
stuk) bestellen, evenals een lunchpakket voor de zondag (€ 8,50)

LOGIES:

Voor een aantal zeilers bestaat de mogelijkheid om bij Limburgers te overnachten.
Neem even contact op.

KAMPEREN

Is mogelijk op het terrein van Maas & Roer voor deelnemers met een geldige
inschrijving.
U dient zich vooraf te melden bij de havenmeester, Hans Wielders, +31614574787.

INLICHTINGEN:

Clubgebouw “De Thuishaven”:
Havenmeester Hans Wielders:
Yngling Club Holland, Hans Peulen:

+31475334250
+31614574787
+31475591314

E-mail: marjolein@jachtwerfpeulen.nl of marjolein.peulen@gmail.com
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