
uitknippen

OPMERKINGEN

1. Deelnemers aan de tocht kunnen vanaf zaterdag 22 juli ligplaats kiezen achter de Prinsentuin te Leeuwarden.
2. De Elfsteden Commissie houdt zaterdag 22 juli en zondag 23 juli zitting in restaurant de Koperen Tuin (gelegen  
    in de Prinsentuin). De deelnemers krijgen dan de Elfstedenwimpel en hun deelnamepakket.
3. Door het voeren van de Elfstedenwimpel heeft u tijdens de tocht gratis passage van bruggen en gratis ligplaats  
   in de overnachtingplaatsen. 
4. Iedere inschrijver, die de tocht volbrengt, ontvangt een fraaie herinnering.
5. Het inschrijfgeld voor deze tocht bedraagt per sloep, motor- of zeilboot € 190,00.
6. Voor kano’s en roeiboten is de inleg € 150,00 per persoon.
   Voor deze deelnemers verzorgt de commissie desgewenst gratis het vervoer van de bagage, mits de omvang en  
   het gewicht van deze bagage niet meer is dan twee kleine of één grote koffer.
7. Meevarenden, zij die als passagier meevaren met een deelnemende motor- of zeilboot en waarvoor door de  
   Commissie geen overnachtingen en/of bagagevervoer behoeft te worden geregeld, kunnen ook een startkaart  
   en bij het volbrengen van de tocht een herinnering krijgen, mits een inschrijfformulier is ingediend en een  
   inschrijfgeld van € 40,00 is betaald.
8. Leden van W.V. “De Meeuwen” krijgen € 25,00 korting op het inschrijfgeld (niet voor meevarenden).
9. Na ontvangst van het inschrijfgeld krijgt iedere deelnemer een deelnemerskaart toegezonden.
10. De inschrijving sluit, zodra de Elfstedencommissie vindt dat het toelaatbare aantal deelnemers is bereikt.

INSCHRIJFFORMULIER inschrijving bij voorkeur via de website www.wvdemeeuwen.nl of via e-mail:
friesche.elfstedenweek@upcmail.nl. Eventueel dit formulier in gefrankeerde envelop opsturen naar het secretariaat:
Feddemastate 8, 8925 HE Leeuwarden.

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de Friesche Elfstedenweek van 2017.

Naam en voorletters 

Straatnaam  Postcode + Woonplaats

Mobiel Tel.nr.  E-mailadres

Type kano, kajak, sloep of motorboot Naam van het vaartuig

Lengte van de boot  m.

Doorvaarthoogte en diepgang van de motorboot

Naam en voorletters van de individueel inschrijvende meevarende (zie opmerkingen punt 7)

Lid van W.V. “De Meeuwen” JA / NEE

Het inschrijfgeld ad €                         heb ik overgemaakt op IBAN NL93INGB0001192901 t.n.v.
Friesche Elfstedenweek, Feddemastate 8 te Leeuwarden.

Datum  Handtekening

# #

de Friesche
Elfstedenweek
de Friesche
Elfstedenweek

2017
24 Elfstedenweek

T E  WAT E r  -  2 4  T / M  2 9  J u L I



DE FRIESCHE ELFSTEDENWEEK
wordt sinds 1946 georganiseerd door 
Watersportvereniging “De Meeuwen” 
te Leeuwarden.

FRIESCHE ELFSTEDENWEEK 2017
Comité van aanbeveling:

De heer drs. F.J.M. Crone
Burgemeester van de gemeente Leeuwarden

De heer J.B. Heukensfeldt Jansen
Voorzitter van het Watersportverbond

De heer H. Bierens
Voorzitter a.i. Toeristische Kano Bond Nederland

De heer J. Simmers
Voorzitter Platform Motorbootvaren van het Watersportverbond

De heer Ab reinders 
Voorzitter van het Platform Kanosport van het Watersportverbond 

COMMISSIE FRIESCHE ELFSTEDENWEEK
Lia Kolk   voorzitter
Gerard Pol  vice-voorzitter
Joke rauwerda  secretaris/penningmeester
Anne Klaversma  commissaris
Jan Adema  commissaris
Jan van der Burg  commissaris
Andre Zandstra  kano commissaris
rinus Larooi  wal commissaris 

SECRETaRIaaT/INSCHRIjvINg:
FrIESCHE ELFSTEDENWEEK
Feddemastate 8
8925 HE Leeuwarden.
Telefoon: 058-2675373
Internet: www.wvdemeeuwen.nl
E-mail: friesche.elfstedenweek@upcmail.nl
ING bank IBAN: NL93INGB0001192901

WaTERSPORTERS
Van 24 t/m 29 juli 2017 wordt de 24e Elfstedenweek te water gehouden. In deze week worden de 
11 Friese steden aangedaan en in 6 daarvan wordt overnacht. In deze week kunt u genieten van 
de prachtige meren, kanalen en vaarten, welke de provincie Fryslân u te bieden heeft.
Deze tocht is geschikt voor kano´s, roei-, zeil- en motorboten en sloepen. In de overnachtingplaat-
sen kunt u gratis overnachten. In Leeuwarden is op de dagen voor de start (22 en 23 juli) ligplaats 
gereserveerd achter de Prinsentuin, waar de start en ook de finish plaatsvinden.

Deze 24e Elfstedenweek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en de betref-
fende gemeenten. Diverse bedrijven verlenen eveneens medewerking aan dit evenement.

Afhankelijk van uw doorvaarthoogte kunt u kiezen uit verschillende routes naar de volgende  
etappeplaats. Behalve de maandagochtend is er elke ochtend een palaver voor de zeil-, en motor-
boten. Voor de kano’s en roeiboten is er ’s avonds een palaver op het overnachtingterrein.
Het palaver op zondag 23 juli in de Prinsentuin is voor alle deelnemers
 
Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan deze unieke watersportweek door het Friese  
waterland. Met belangstelling wordt uw inschrijving tegemoet gezien.

Commissie Friesche Elfstedenweek

DE TRajECTEN

Start : Achter de Prinsentuin te Leeuwarden op maandag 24 juli  

  ’s morgens om 09.00 uur.

Maandag 24 juli : van Leeuwarden via Sneek naar IJlst. 

Dinsdag 25 juli : van IJlst via Sloten naar Hindeloopen en Stavoren.

   M.u.v. de kanovaarders worden de deelnemers per bus naar  

   Hindeloopen gebracht om de kaart te laten stempelen.

Woensdag 26 juli : van Stavoren via Workum naar Bolsward.

Donderdag 27 juli : van Bolsward via Harlingen naar Franeker.

Vrijdag 28 juli : van Franeker naar Dokkum.

Zaterdag 29 juli : van Dokkum naar f inishplaats Leeuwarden.

Voor uitgebreide informatie over de routes zie de website www.wvdemeeuwen.nl.

REgLEMENT vOOR DEELNaME
Deelnemers aan de tocht varen deze op eigen risico. De commissie aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, overlijden en/of persoonlijk letsel daarbij 
inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de tocht.
Door betaling van het inschrijfgeld of ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer 
akkoord met dit reglement.


