
Goese Roeivereniging Scaldis  

   

GANZE REGATTA  

  

  

  

Geacht bestuur/wedstrijdcommissaris,  

  

Op 4 maart 2017 wordt de 13e GANZE REGATTA in Goes gehouden. Wij nodigen u van harte uit om 

deel te nemen aan dit evenement, een leuke wedstrijd aan het begin van het roeiseizoen.  

  

De GANZE REGATTA is een tijdsrace over 4,3 km op het Goese Sas, de start is in de oude haven 

van Goes en de finish ligt aan de boorden van de Oosterschelde. Tevens is er een wedstrijd voor en 

junioren en roeivalidatie over 2km. 

  

Meer informatie over de uitgeschreven nummers vindt u op het inschrijfprogramma van KNRB op 

http://inschrijvingen.knrb.nl/ of op http://www.rvscaldis.nl   

  

Op deze dag zal ook om het ZEEUWS KAMPIOENSCHAP gevaren worden in alle categorieën.   

Voorwaarde om aan dit kampioenschap deel te nemen zijn: alle roeiers moeten lid zijn van een 

Zeeuwse Roeivereniging of alle roeiers (incl. stuur) moeten geboren zijn in Zeeland. (Legitimatie bij 

inschrijving is verplicht).  

  

Inschrijven kan alleen via de KNRB-site: http://inschrijvingen.knrb.nl/. Inschrijfgeld € 7,50 p.p. voor 

alle roeiende personen in de boot. Voor deze wedstrijd is een beperkt aantal startplaatsen: vol = vol, 

wees er dus snel bij!  

De inschrijving sluit woensdag 25 februari 2017. Deelnemers aan het Zeeuws kampioenschap 

dienen dit aan te geven bij de inschrijving. 

  

Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij Guido Françoijs, ganzeregatta@rvscaldis.nl, tel. 06-49374240,  

  

De inschrijvingen worden verdeeld over 2 heats (4,3km), 11.30 en om 14.30 uur (oproeitijd). Dubbel 

gebruik van boten behoort tot de mogelijkheden, graag aangeven bij inschrijving. Voorafgaand aan de 

twee heats is de junioren en roeivalidatie heat (oproeien 9.30, start 10.00). Mocht er slechts geringe 

belangstelling zijn, dan zal deze heat samengevoegd worden met de eerste heat. 

  

Onze roeiwedstrijd kan een laatste test zijn voor uw vorm voor de Head of the River, 14 dagen later. 

Of het is een goede gelegenheid om na de winter uw krachten te meten met andere verenigingen. De 

wedstrijd is vanaf de wal bijna volledig te coachen, hiervoor zijn op de wedstrijddag fietsen te huur.  

  

Na het meten van uw sportieve krachten willen wij u ook nog in de gelegenheid stellen om van 

heerlijke mosselen of een smakelijk maaltje spareribs te genieten.  

Kosten voor de maaltijd zijn 7,50 euro. Opgave voor 25 februari 2017 via e-mail maaltijd@rvscaldis.nl 

gaarne keuze voor mosselen of spareribs vermelden. Ook hierbij geldt: vol = vol!  

  

Wij zien u graag op zaterdag 4 maart 2017!  

  

Een sportieve groet namens de GanzeRegatta commissie van Scaldis,  

 

Guido Françoijs  
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