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GRATIS WINTERLIGPLAATS IN COMPAGNIESHAVEN 

VOOR DEELNEMERS AAN DE IJSSELMEER WINTERCUP!  

 Gratis winterligplaats in Compagnieshaven Enkhuizen  
(voorwaarde is dat de betreffende boot minimaal 70% aan de wedstrijden deelneemt) 

 Tweewekelijks wedstrijdzeilen  

 Gemeten en ongemeten schepen  

 Afwisselende wedstrijdbanen  

 8  wedstrijddagen: 5 nov. 2017 t/m 25 maart 2018 

 Inschrijfgeld  €  275,- 

Schrijf snel in op: www.ewva.nl/wintercup 

  
  

 

IJsselmeer Wintercup  2017-2018 
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IJSSELMEER WINTERCUP 2017-2018  

In het winterseizoen 2017-2018 wederom met een GRATIS 

LIGPLAATS* in de Compagnieshaven te Enkhuizen. 

 De wedstrijden worden 2 wekelijks op zondag gevaren beginnende op zondag 5 

november t/m zondag 17 december 2017. Daarna een stop van ruim 1 ½ maand 

waarna wij in 2018 op zondag 4 februari, 18 februari, 11 maart en tenslotte op 

zondag 25 maart de laatste wedstrijd varen.  

 

 Er zal naar 2 starts per zondag worden gestreefd (eerste start 12:00 uur), met in 

totaal 8 wedstrijddagen (als de weersomstandigheden dit toelaten). De wedstrijd-

banen zullen een afwisseling zijn van up-down-wind en traditionele banen en 

worden mede afhankelijk van het weer per wedstrijd door de wedstrijdcommissie 

bepaald.  

 

 De wedstrijden staan open voor zowel gemeten als ongemeten schepen; bij 

voldoende deelnemers kan er ook een aparte start en/of klassement per 

eenheidsklasse worden gemaakt. De gemeten schepen varen in de ORC klassen en 

voor de ongemeten schepen zal een meting door de ratingcommissie worden 

bepaald die de ORC rating zo dicht mogelijk benadert.  

 

 Inschrijfgeld bedraagt 275 euro per schip voor de gehele serie winterwedstrijden 

waarbij het WINTERLIGGELD voor de boot GRATIS IS.  

*Voorwaarde is dat er door de betreffende boot  minimaal 70% aan de wedstrijden 

wordt deelgenomen.   

 

 Aftersailprogramma: het clubhuis van EWVA, met een prachtig uitzicht over het 

IJsselmeer is iedere wedstrijddag vanaf het palaver tot na de prijsuitreiking 

geopend. Napraten over de wedstrijd onder het genot van een drankje is zeker aan 

te bevelen! Aan het verdere aftersailprogramma wordt nog gewerkt. 

 

 Het aantal gratis ligplaatsen is beperkt, dus schrijf u snel in om de komende winter 

op het prachtige zeilwater bij Enkhuizen te komen zeilen in combinatie met een 

zeer aantrekkelijk aftersailprogramma en een gratis ligplaats.  

 

U kunt zich nu al inschrijven via www.ewva.nl/wintercup 
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