
 

“De Wageningse Mijl” 

Onderlinge wedstrijden VADA-roeien 

Zondag 10 september 2017 

 

Beste mederoeier/ster, 
 
Op zondag 10 september vinden de Onderlinge wedstrijden van Vada-roeien plaats. 
Inschrijven kan voor de volgende nummers: 1x; 2x; 4x; C2*; C4*; familie-C2* (ouder-kind, 
partners, enz…).; wherry (STOER). Daarnaast kan er traditiegetrouw in de 8+ geracet 
worden. 
 
Na de wedstrijden organiseren we met de kantine een BBQ en tijdens de wedstrijden 
verzorgen we een lunch. Drankjes kun je halen bij de kantine. 
 
Het voorlopige programma is als volgt: 
Ontvangst met lunch: 13.00 uur  verzorgd door VADA-roeien 
Eerste start:    13.30 uur  
Pauzenummer 8+:  15.00 uur geef je ter plekke op om in de 8 te roeien 
Tweede start:  15.30 uur 
Prijsuitreiking:  17.30 uur tijdens de maaltijd 
Afsluitende maaltijd: 18.00 uur verzorgd door de kantine  
 
Je kunt je als ploeg inschrijven maar ook als individu. In dit laatste geval zorgen ervoor dat 
je wordt ingedeeld. Inschrijven kan door bijgaand formulier op te sturen naar 
Dieuwke.Klaver@wur.nl of door een formulier in de schoenen doos te doen die bij de 
inschrijfschermen in de loods ligt. 
 
De tijden zullen worden gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd, zodat iedereen een eerlijke 
kans krijgt. Er is niemand te oud of te jong om mee te doen. Elke ploeg roeit tweemaal, 1x 
voor en 1x na de pauze. Je kan je voor maximaal 2 nummers inschrijven. 
 
Nog niet alles is in detail geregeld, dus houdt verdere aankondigingen in de gaten. We 
weten al wel dat we hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld sturen, hulp bij start of finish. Alle 
hulp is welkom, geef je op bij Dieuwke.Klaver@wur.nl tot uiterlijk zondag 3 september. 
 
Kosten: 15 € voor de BBQ, vegetarisch, vis, of vlees. Exclusief dranken. Afrekenen gebeurt 
ter plekke. 
 
VADA-Roeien
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Onderlinge roeiwedstrijden Zondag 10 september – inschrijfformulier 

 
Uiterste inschrijfdatum: Zondag 3 september 2017 
 
Individueel/skiffeur/ploeg 

Naam                              :__________________________________________ 
E-mail                              :__________________________________________ 
Telefoon                           :__________________________________________ 
Naam Roeiploeg              :__________________________________________ 
 
Voor captains van roeiploegen en skiffeurs:  

Opgave 1: Opgave eerste roeinummer 

Geef boottype op: 1x; 2x; 4x; C2*; C4*; familie-C2* (ouder-kind, partners, enz…).; 
wherry (STOER). 8+ :  

Naam ploeg: Leeftijd 

Naam 1:  

Naam 2:  

Naam 3:  

Naam 4:  

Stuur:   

Indien skiff: je gewicht: ………………  

 
Opgave 2 : Optie voor tweede roeinummer  

Geef boottype op: 1x; 2x; 4x; C2*; C4*; familie-C2* (ouder-kind, partners, enz…).; 
wherry (STOER). 8+ :  

Naam ploeg: Leeftijd 

Naam 1:  

Naam 2:  

Naam 3:  

Naam 4:  

Stuur:   

Indien skiff: je gewicht: ………………  

 
BBQ: 15 € voor de BBQ, vegetarisch, vis, of vlees. Exclusief dranken. 

 Vegetarisch Vis Vlees Allergieën waar rekening mee gehouden 
moet worden en naam persoon 

Aantal personen     

     

Inleveren: In de schoenendoos in de loods bij boten afschrijf systeem. Of per e-mail aan 
Dieuwke.Klaver@wur.nl 


