
Inschrijfformulier Skiffie Worlds 2022 

 

Ik doe graag mee met de Skiffies 2022 

 

Naam:_______________________________________________________________ 

Geboortedatum:______________________________________________________ 

 

WSV 

o Ik wil graag meedoen met het team van WSV en wil minimaal 3x per week trainen 
o Ik wil graag meedoen met het team van WSV en wil niet 3x per week trainen 

Ik wil graag uitkomen in de volgende categorie/categorieën: 

 

 mix dames heren 
Onder 18    
Onder 26    
Onder 40    
Open klasse    
Boven 40    
Boven 50    
Boven 60    
Boven 280    

 

Ander dorp 

o Ik wil graag uitkomen voor een ander dorp 

Voor welk dorp wil je uitkomen? ______________________________________________ 

In welke categorie/categorieën wil je uitkomen? 

 mix dames heren 
Onder 18    
Onder 26    
Onder 40    
Open klasse    
Boven 40    
Boven 50    
Boven 60    
Boven 280    

 

Heb je al een team waarmee je wil roeien? Zo ja met wie vorm je een team? 



______
______

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Waarmee kan en wil je de organisatie helpen? 

o Trainen
o Wedstrijdklaar maken boten
o Verblijf accommodatie in Kortgene
o Sturen
o Logistiek (spullen en jeugd)

Tijdschema: 

• 15 nov 2021 Sluitingsdatum inschrijving WK deelname 
• 15 – 30 nov 2021 Teams selecteren 
• 1 dec 2021 Teams gaan van start met trainingen 
• 1 dec 2021 – 31 jan 2022 Monitoren hoe trainen in teams verloopt 
• 31 jan 2022 WK teams worden definitief vastgesteld 
• 1 feb 2022 Trainen tot het WK 

Opmerkingen: 

______

______
______

______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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