
  

✓ Aangepast programma en deelnemerslijst 

Gezien het aantal inschrijvingen bij de heren, vervalt heat B bij de heren en hebben we het programma iets 
aangepast, zodat er meer tijd zit tussen de heats om te wisselen. De deelnemerslijst vind je in de bijlage. 

 

✓ Inschrijfgeld 

Deelname aan de City Row Race bedraagt 45,- per team, dit is inclusief lunch voor 6 roeiers en een stuur. 
Graag ontvangen wij dit bedrag uiterlijk 20 september aanstaande op bankrekeningnummer 
NL40INGB0004961626  t.n.v. WV De Schinkel  en o.v.v. van City Row Race 2017, je team-en gignaam. 

 

✓ Te water lating gigs 

De  gigs kunnen tussen 8.30 en 10 uur te water gelaten worden bij WV Amsterdam, Punterspad 15 te 
Amsterdam. Zie bijgevoegd overzicht voor  het te water laten en het omroeien van de gigs.  

 

✓ Overzicht wedstrijdbaan 

De wedstrijd bestaat uit twee korte races van 3 km voor de dames en heren teams. Daarnaast krijgen de 
mixed teams de gelegenheid om de onderlinge krachten te meten tijdens een korte race van 3 km . Het 
parcours wordt tegen de klok in gerond. Er ligt een ponton op De Nieuwe meer, voor teams die gebruik 
maken van dezelfde gig, zodat deze tijdig kunnen wisselen. Vervoer van en naar het ponton wordt verzorgd. 
Een overzicht van de wedstrijdbaan is als bijlage toegevoegd. 

 

✓ Wedstrijdbepalingen 

Per heat starten maximaal 12 gigs. Of je in heat A of B roeit wordt bepaald aan de hand van de NK-stand op 1 
september 2017. Zowel bij de dames als bij de heren zal de top 12 van het NK-klassement de A-heat roeien, 
de overige teams roeien in de B-heat. De wedstrijdbepalingen van de DPGA zijn van toepassing.  

 ORGANISATIE 
WSV De Schinkel 
Jachthavenweg  140 te Amsterdam 

CONTACT 
pruymboom@kpnmail.nl 

WEBSITE 
www.wvdeschinkel.nl/evenementen 

 
DEFINITIEF PROGRAMMA 

08:30  TE WATERLATING WV AMSTERDAM 

09:45 PALAVER WV DE SCHINKEL 

10:45 START EERSTE HEAT DAMES B 

11:35 START EERSTE HEAT DAMES A 

12:25 START EERSTE HEAT HEREN  

13:15 START TWEEDE HEAT DAMES B 

14:05 START TWEEDE HEAT DAMES A 

14:55 START TWEEDE HEAT HEREN  

15:45 START MIXED TEAMS 

17:00 PRIJSUITREIKING 

 

 

 


