
Beste Hunzeleden,

In deze Loodsflits:

1. Competitieborrel/ roeiersmarkt
2. Cottwich Almelo Regatta
3. Gyas-skifftrial
4. Eén-tweetjeswedstrijd
5. Rondzenden ledenlijst

Competitieborrel/ roeiersmarkt
Wanneer? vrijdag 6 september, vanaf 19.30 uur
Aanmelden? niet nodig

De jaarlijkse competitieborrel is de aftrap van het nieuwe roeiseizoen. De 
competitiecommissie geeft uitleg over de wedstrijdkalender. Ook wordt de gang 
van zaken op De Hunze besproken, met het oog op de komende winter. Zo zal 
het winterspitsrooster worden toegelicht. Er is ook een ‘roeiersmarkt’, bedoeld 
voor het vormen van nieuwe ploegen.

Cottwich Almelo Regatta
Wanneer? zondag 15 september
Wat? Wedstrijd over 5 kilometer, voor meer ervaren roeiers
Aanmelden? zie hieronder

De wedstrijd zal worden geroeid op het Twentekanaal (zijtak Delden-Almelo). Er 
kan gestart worden in 1x, 2x, 2-, 4x en 4+.
Wil je je aanmelden? Wacht dan niet te lang.

Gyas-skifftrial
Wanneer? zondag 15 september (1ste trial)

zondag 6 oktober (2e trial)
Aanmelden? zie hieronder

Door aan beide skifftrials mee te doen, kun je goed zien hoe je roeiconditie in drie
weken tijd kan verbeteren. De trials staan open voor alle boottypes. Ook ploegen 
die weinig wedstrijdervaring hebben kunnen meedoen! De skifftrial bestaat uit 
een achtervolgingsrace van drie kilometer over het Noord-Willemskanaal. Let wel: 
hoogstwaarschijnlijk is de start van de skifftrial net voorbij de Witte Molen. Houd er
dus rekening mee dat je zo’n acht kilometer moet oproeien. 
Wil je je aanmelden? Wacht dan niet te lang.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV-J7cTUAKYpy48poI4zaR-z8kdFP-zmLB9Fen8fpbgPM4cg/viewform


Eén-tweetjeswedstrijd
Wanneer? zaterdag 21 september, 16.00 en 17.30
Wat? Wedstrijd over 1,5 kilometer
Aanmelden? vóór maandag 16 september via competitie@hunze.nl

o.v.v. naam, nummer waarin je wilt starten en je voorkeursboot.

De competitiecommissie zal op een later moment een bericht sturen met de 
planning.

Welke nummers?
De wedstrijd is bedoeld voor skiff, 2-, 2x en C2x. 

Welke afstand?
Circa 1.5 km, op het rechte stuk van het Noord-Willemskanaal.

Waar is het?
Op het kanaal richting Haren. 

Vanwege het succes van de eerste Hunze-Eén-tweetjeswedstrijd organiseert de 
Competitiecommissie nogmaals de onderlinge sparwedstrijd voor kleine 
ongestuurde nummers.

Heb jij altijd al je mede Hunzeleden willen uitdagen? Dit is je kans! Om iedereen 
gelijke kansen te geven wordt gewerkt met correctiefactoren voor onder andere 
geslacht, leeftijd en boottype, zodat het een eerlijke wedstrijd wordt.

Rondzenden ledenlijst
Wanneer? Volgt

Omdat het nieuwe roeiseizoen binnenkort start, zal een ledenlijst worden 
verspreid. Deze lijst zal de volgende gegevens bevatten:

Voor- en achternaam;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres.
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