
Beste Hunzeleden,

In deze Loodsflits:

1. Hunze Instructie Competitie (HIC)
2. Najaars-pubquiz
3. Classic race: L.R.V. Wetterwille vs. K.G.R. De Hunze

Hunze Instructie Competitie (HIC)
Wanneer? zondag 20 oktober, 14:00
Waar? botenhuis
Aanmelden? instructie@hunze.nl of via de lijst in het verenigingsgebouw, 

uiterlijk 18 oktober

De HIC is een C4X+ sprintwedstrijd over 200 meter ter afsluiting van het 
instructieseizoen, speciaal voor beginnende roeiers, hun instructeurs en andere 
belangstellenden.

Najaars-pubquiz
Wanneer? vrijdag 1 november
Waar? botenhuis
Aanmelden? niet nodig, inloop vanaf 19.30 

De soepcommissie organiseert de -- inmiddels traditionele -- najaars-pubquiz. De 
vorige quiz was werkelijk hilarisch, dus wij hebben hoge verwachtingen van editie 
2019! Je kunt met een team komen of alleen, dan vormen we ter plekke teams. 
Een team bestaat uit maximaal vijf personen. 

De leiding is in handen van Merel Weijsenfeld, met assistentie van 
Kasper Groenbroek. Zij worden bijgestaan door een driekoppige jury bestaande 
uit Wout Brouwer, Don ter Beek en KoertJan Bruins, ter bevordering van enige 
transparantie en eerlijkheid.
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mailto:instructie@hunze.nl


Classic race: L.R.V. Wetterwille vs. K.G.R. De Hunze 
Wanneer? zondag 10 november
Waar? Leeuwarden, ter hoogte van de Emmakade
Aanmelden? bij voorkeur vóór 21 oktober, via de website (onderste formulier)

In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw werden jaarlijks boord-aan-boord-races 
gehouden tussen de Leeuwarder roeivereniging Wetterwille en De Hunze. Ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Wetterwille zijn wij uitgenodigd om 
deze oude traditie in ere te herstellen. 

De afstand is 750 meter. Er kan in verschillende nummers deelgenomen worden 
(1x, C2, 2x, C4, 4x of 8+), zowel door jeugd als senioren. Ook kan er gestart 
worden in mix-velden. Je kunt eventueel ook twee keer starten in verschillende 
boottypen. Wil je meedoen in een ploeg of lijkt het je leuk om ingedeeld te 
worden in een gelegenheidsboot, meld je dan aan via de website van De Hunze. 
Vermoedelijk wordt er in de middag geroeid. Oproeien gebeurt vanaf Wetterwille. 
Voor de race stelt Wetterwille zowel eigen boten beschikbaar alsmede hun 
botenwagen om boten van De Hunze te vervoeren. Mocht je nog vragen hebben, 
stel ze gerust aan het bestuur.
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https://www.hunze.nl/account/competitie-en-wedstrijdroeien/aanmeldingsformulieren-en-wedstrijdkalender/

