
Beste zeilers en vrienden van de Cadetklassen in Nederland en België,

Wij hebben het grote genoegen een ieder uit te nodigen voor onze Easter Regatta op de Kaag. 
Traditioneel is dit de opening van het wedstrijdseizoen voor de Cadetten en wij hopen jullie 
aanstaand Paasweekend op de Kaag te kunnen begroeten.

Je kunt je vooraf inschrijven (en graag betalen) tot uiterlijk woensdag 1 april 2020 door 
bijgaand inschrijfformulier te zenden aan: webmaster@cadet.nl. 

De kosten voor het evenement bedragen € 75,- per boot (exclusief het Paasdiner op zondag). 
Betalen kan via bankrekeningnummer NL31ABNA0490650155 t.n.v. DCCA onder vermelding 
van: Easter 2020 en je bootnummer. 

Betalen graag uiterlijk woensdag 1 april 2020. Inschrijving en betaling na genoemde datum kan
alleen ter plaatse met contant geld, hiervoor wordt € 15 extra in rekening gebracht.

De eerste wedstrijd zal aanvangen op zaterdag om 11:00 uur. De registratie is op zaterdag 
vanaf 9:00. De prijsuitreiking is maandag om 16:00 uur. Bij aanmelding wordt verwacht dat 
iedereen een geldige meetbrief, verzekeringspapieren, een geldige buoyancy-verklaring en 
wedstrijd- of bemaningenlicentie van het Watersportverbond (alleen verplicht voor de 
Nederlandse zeilers) kan overleggen. 

Het wedstrijdreglement en banenkaarten zijn uiterlijk een week voor aanvang te vinden op de 
site van KWS de Kaag (www.kwvdekaag.nl).

Op zaterdagmiddag is ook de traditionele reünie georganiseerd en zijn alle ‘oude’ Cadet zeilers,
-ouders en overige betrokkenen van harte welkom om een borrel met bitterbal te komen 
nuttigen.
 
Op zondagavond vindt traditioneel het Paasdiner plaats (ook hier zijn voormalig Cadetzeilers 
en ouders welkom). Op het separaat inschrijfformulier kun je aangeven met hoeveel personen 
wordt meegegeten. Een maaltijd voor de volwassenen kost € 22,50 euro voor de kinderen € 
15,00. Betalen voor de maaltijd graag ook via bovengenoemd bankrekeningnummer.

We hopen jullie in grote getale te treffen en vertrouwen op een zonnig en sportief evenement!!!

Hartelijke groet,
DCCA 


