
 
 
 
 
Beste zeiler, 
 
Wil jij deze zomer meedoen met het Wereldkampioenschap in de Ynglingklasse? 
Het wordt dit jaar in Sneek georganiseerd! En het mooie is: het is een Open Wereldkampioenschap, 
dus iedereen kan zich inschrijven, jij ook. Zelfs als je nog geen ervaring hebt in de klasse. 
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De wedstrijden vinden plaats op het Sneekermeer. Het wordt een fantastische week met zeilers van 
over de hele wereld. Maar liefst 19 starts, spannende wedstrijden en uiteraard de legendarische 
Yngling-feestjes. We verwachten 80 boten, dat betekent dus 240 potentiële nieuwe internationale 
vrienden! In de Yngling vind je die in elke leeftijdscategorie, dus leer van de ervaren zeilers en ga 
avonturen aan met de nieuwe talenten. De Ynglingklasse is een zeer actieve klasse en we verwachten 
dan ook een grote vloot aan de start van het WK.  
 
Alles wordt georganiseerd vanaf het Starteiland; van de schippersmeeting in de ochtend tot de lunch, 
de prijsuitreiking, de landenparties en het laatste biertje in het Foarûnder.  
 
 

Foto: Eize Hoekstra 
 
 
 
 
 



Data: 14-22 juli 2017 
 
Plaats: Alles wordt georganiseerd vanaf het Starteiland. Als je wilt kom je met de speciale Yngling-
dienstregeling van het pontje weer aan de vaste wal. Ook voor toeschouwers zijn de wedstrijden 
vanaf het Starteiland goed te volgen. 
 
Accommodatie: Op het Starteiland kun je kamperen, overnachten in de Roerkoning of een plek op 
een slaapschip reserveren. Dit kan door een mail te sturen naar info@ynglingworlds.nl.  
Natuurlijk bieden ook RCN de Potten, het Paviljoen of Sneek zelf voldoende 
overnachtingsmogelijkheden. Kijk hiervoor op de website.  
 
Boten: Heb je zelf geen Yngling of huur je liever een boot om in te varen? Neem contact op via 
info@ynglingworlds.nl. We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn.  
Ook beschikt de Stichting Nationaal Jeugdzeilplan over wedstrijdboten in topconditie, maar dan 
willen we je wel langer in ons midden hebben dan alleen tijdens het WK.  
Meer informatie over de beschikbaarheid of kosten? Neem contact op via info@ynglingworlds.nl en 
kijk op de website van de Stichting Nationaal Jeugdzeilplan. 
 
Wie zijn wij? Beelden zeggen meer dan woorden!  
Bekijk hier een video van de Nederlandse vloot tijdens de Hein Ruyten Trofee 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dus save the dates en hopelijk zien we jou op 14 juli bij de opening van het Wereldkampioenschap in 
Sneek! Voor vragen, neem gerust contact met ons op via info@ynglingworlds.nl  
 
Organiserend comité Wereldkampioenschap 2017 
 
 

Volg je ons al op social media? 
Facebook: International Yngling Association en Yngling Club Holland 
Twitter: yngling_NED 

Instagram: yngling_ned 

Website: ynglingworlds.nl  
Stichting Nationaal Jeugdzeilplan: nationaaljeugdzeilplan.nl  

mailto:info@ynglingworlds.nl
http://ynglingworlds.nl/location-accomodation.html
mailto:info@ynglingworlds.nl
mailto:info@ynglingworlds.nl
http://www.nationaaljeugdzeilplan.nl/index.html
mailto:info@ynglingworlds.nl
https://www.facebook.com/International-Yngling-Association-259530930768264/?fref=ts
https://www.facebook.com/YnglingClubHolland/?fref=ts
https://twitter.com/yngling_NED?lang=nl
https://www.instagram.com/yngling_ned/
http://ynglingworlds.nl/
file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/Anna/WK%20Sneek%20Yngling/nationaaljeugdzeilplan.nl
https://www.youtube.com/watch?v=eYY8HZygOic
http://www.promotex.nl/
http://www.heinruyten.com/

