
 

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KLEINBOOTVISSEN 2017 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

Wedstrijddatum: zaterdag 10 juni 2017, vistijd van 09:00 tot 14:00 uur. 

Uitsteldata: zaterdag 17 en 24 juni 

 
 

Georganiseerd door WSV’s-Gravenzande 

 

Naam Deelnemer:  Dhr/Mevr. ___________________________________________ 

Adres:    ____________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats: ____________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ____________________________________________________ 

Naam vereniging:  ___________________________________ (een vereniging per boot) 

Naam medevisser:  ____________________________________________________ 

Naam boot/nr bij de club:          ____________________________________________________ 

 

Tewaterlating (aankruisen wat van toepassing is) 

 

 Niet, ik kom over zee      WSV ’s-Gravenzande      Helling “De Afrit” – Scheveningen 

 

Communicatie (aan boord) 

 

 Marifoon                         27 Mhz                    Mobiel nr._____________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

De inschrijvers verklaren akkoord te gaan met het door WSV ‘s-Gravenzande opgesteld wedstrijdreglement voor het NK kleinbootvissen 2017 en 

de NFB veiligheidseisen voor vaartuigen 2017. Deze kunt u verkrijgen via de secretariaten van WSV ’s-Gravenzande, de aangesloten verenigingen, 

via de website www.brandingsport.nl, of worden u door de organisatie op verzoek toegezonden of uitgereikt. De organisatie kan reglementen en 

veiligheidseisen aanvullen en/of wijzigen. De organisatie zal de verenigingssecretariaten, indien mogelijk, hiervan uiterlijk 4 weken voor aanvang 

van de wedstrijd op de hoogte brengen middels een schrijven, evt. gecombineerd met een programmaboekje. De organisatie kan niet aansprakelijk 

worden gehouden voor letsel aan personen en schade/diefstal van eigendommen. 

 

Handtekening    Plaats    Datum 

 

___________________  ______________________  ______________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inschrijving:            Deelname aan de wedstrijd is gratis, voorinschrijving is niet mogelijk 

                                Er kan op de dag van de wedstrijd in het clubgebouw van de WSV’s-Gravenzande vanaf  

                          6.00 uur worden ingeschreven. 

                          Er is iemand van de WSV’s-Gravenzande aanwezig bij de Afrit in Scheveningen om in te schrijven 

                          Inschrijven op zee is ook mogelijk 
 

Transport:  Voor transport over strand zijn tractoren beschikbaar op zaterdag vanaf 06.30 uur. 

 

Wedstrijd:  Voor informatie kunt u terecht op onze website: www.wsv-sgravenzande.nl of bij: 

   Ab Kouwenhoven tel. 06 26056083 

       Hans van Nieuwkerk tel. 06 12608686 

                                       Piet Verkade                tel 06  24744429 

                                       Frans Ammerlaan        tel  06 51268626         

            

 

   Voor informatie over de doorgang van de wedstrijd kunt u de site van WSV ’s-Gravenzande www.wsvsgravenzande.nl 

raadplegen of u kunt bellen op de vrijdag voor de wedstrijd tussen 13.00 en 18.00 uur naar een van de bovenstaande 

telefoonnummers. 

http://www.brandingsport.nl/
http://www.wsvsgravenzande.nl/

