
 

 

 

 

 

Inschrijven Good ol’ Boards Classic 

Raceboard Cup  08 oktober 2022 
 

 

Formulier graag helemaal invullen en mailen naar: goodolboards@gmail.com 

. De inschrijving is pas compleet als ook het verschuldigde inschrijfgeld is overgemaakt. LET 

OP: De genoemde bedragen gelden voor inschrijvingen die een week voor de wedstrijddag 

compleet zijn (formulier verstuurd en geld overgemaakt). Daarna geldt een extra toeslag van 

15 euro.                          

                                                                                                                                                    

                                                                  

 

Met het versturen van dit formulier verklaar je dat je de gegevens juist hebt ingevuld en zult 

houden aan de regels zoals die zijn vermeld in het wedstrijdreglement. 

 

Foutje gemaakt? 

Als je na het verzenden tot de ontdekking komen dat je een fout hebt gemaakt. Vul dan een 

nieuw formulier in. De oudste formulieren worden door ons verwijderd. 

  

  

*Required 

Voornaam* 

Dit wordt vermeld in de uitslagenlijst 

 

Your answer 

Achternaam* 

Dit wordt vermeld in de uitslagenlijst 

 

Your answer 

mailto:goodolboards@gmail.com


 

Landkode* 

De landkode van het zeilnummer waar je de wedstrijd mee vaart 

NED 
BEL 
FRA 
GER 
GBR 
Other: 

 

ZEILNUMMER* (indien aanwezig. Deelnemers dragen tevens een shirt met 

startnummer) 

Alleen het zeilnummer (dus zonder landkode) waar je de wedstrijd mee vaart. Als je een 

ander zeilnummer gebruik dan door je is geregistreerd op je startlicentie, moet het een uniek 

nummer zijn. Mogelijk zal je het nummer dus later moeten aanpassen omdat de "eigenaar" 

van dit nummer ook meevaart. 

 

Your answer 

Geboren* 

Wordt alleen gebruikt ter controle van de juiste leeftijdscategorie. Invullen als "jjjj" 

 

Your answer 

Telefoonnummer 

Het telefoonnummer zal alleen worden gebruikt als we je in het kader van deze wedstrijden 

nodig hebben. Bv bij calamiteiten 

 

Your answer 

e-mail 

Het emailadres zal alleen worden gebruikt al we je in het kader van deze wedstrijd informatie 

willen toesturen. Bv niet doorgaan of verplaatsen van de wedstrijden. 

 

Your answer 

Lid NVW* 

Ben je lid van de Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers (NVW) 

Ja 
Nee 

Divisie* 

Heren en Dames geboren voor 2003, Jeugd geboren in of na 2003 



Heren 
Dames 
Jeugd 

DE REGELS 

Met het verzenden van dit formulier ga je akkoord met de regels zoals die zijn omschreven in 

het wedstrijdreglement                                                         

                                                                                                                                                    

                                                          

PRIVACY 

De door jouw ingevulde gegevens worden door ons vermeld op de uitslagenlijst. Deze zullen 

worden gepubliceerd op onze website en op verzoek naar media of andere partijen worden 

verstuurd die betrokken zijn bij het organiseren van de wedstrijdserie.  

 

FOUTJE GEMAAKT? 

Als je na het verzenden tot de ontdekking komen dat je een fout hebt gemaakt. Vul dan een 

nieuw formulier in. De oudste formulieren worden door ons verwijderd. 

Verklaring* 

akkoord met de Regels en Privacy als bovenstaand 
Other: 

 

Betaling 

Vergeet niet het verschuldigde inschrijfgeld over te maken NL 71 KNAB 0258 3798 55 tnv 

Good ol Boards. Hierbij je naam vermelden voor welke wedstrijd de betaling is. Het 

inschrijfformulier en de betaling moet 1 week voor de betreffende wedstrijddag door ons zijn 

ontvangen. Voor inschrijvingen die hierna bij ons binnenkomen geldt een extra tarief van 15,-

- 

 

HET INSCHRIJFGELD 

 

Senioren en (grand)masters    € 35,00 

Jeugd en junior                         € 25,00  

 

 

 

Bedankt voor je inschrijving en tot op de wedstrijdlocatie 

De verplichte registratie voor alle deelnemers is op de wedstrijddag van 9:00 tot 10:00 

 

JE KRIJGT EEN BEVESTIGINGSMAIL 

 

Na het verzenden krijg je wel bericht dat het is verwerkt. 

 

 


