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In samenwerking met:



Waarom een Europees kampioenschap? 

I. Uitdaging geven op sportief vlak aan een zo groot mogelijke groep roeiers 
van alle leeftijden

II. Verbinding tussen roeiers Nationaal en Internationaal
III. Visitekaartje afgeven van de sport in Nederland en daarbuiten



Welke soorten wedstrijden zijn er:

TIJDWEDSTRIJDEN MEERKAMP
KEERBOEI 

WEDSTRIJDEN BOORD-AAN-BOORD

MPM SPIEGEL 8 RACE CITYROW HEL VAN TEXEL

DE KICK DE KAAG SCHEVENINGEN WPGC

EPGC



Waarom de Boord-aan-Boord race?

1. Grootste voldoening voor alle niveau's.

2. De meest populaire vorm bij het rolbank roeien.

3. De allerbelangrijkste wedstrijden worden B-a-B geroeid.



Race afstanden:

1. Seeding race: 3 km - 1,6 NM 

2. De overige races zijn: 2.5 km - 1.35 NM



Wedstrijd concept (Scilly concept):

★1ste race is een seeding race

○ teams worden per 4-5 teams ingedeeld in poules, A,B,C,D,E,F enz… 

★2de race start per poule t.w. A,B,enz direct na elkaar

○ de winnaar promoveert en de laatste van de poule degradeert, A poule start als laatste.

★3de race start per poule t.w. A,B,enz direct na elkaar

■ de winnaar promoveert en de laatste van de poule degradeert, A poule start als laatste.

★4de race FINALE start per poule t.w. A,B,enz direct na elkaar

■ De laatste race is de finale van de A poule



Winnaars en Prijzen

★A Poule - 1ste, 2de en 3de prijs

★B,C, > Poule - 1ste prijs

★Masters (veteranen):

○ D. Average age: 50 years or more 1ste prijs

○ E. Average age: 55 years or more 1ste prijs

○ F. Average age: 60 years or more 1ste prijs

○ de leeftijd van de individuele roeier is minimaal 27 jr



Deelname materiaal:

1. Alle volgens CPGA gebouwde en goedgekeurde Cornish Pilot Gigs

2. Alle polyester Pilot Gigs 

a. waarvan het model een 1 op 1 kopie is van een CPGA gebouwde en 

gekeurde Cornish Pilot Gig van na 1990

b. met een minimaal gewicht van 300 kg

c. waarvan de maatvoering van het interieur een 1 op 1 kopie is van een 

CPGA gebouwde en gekeurde Cornish Pilot Gig van na 1990

3. Riemen, pinnen en overigen conform regelgeving van de CPGA



Deelname teams:

1. Dames- en herenteams van alle leeftijden

2. Geen mixed teams

3. Een team bestaat uit maximaal 7 personen (vooraf geregistreerd)

4. Binnen de 7 opgegeven personen mag men wisselen



Locatie mogelijkheden:

● Enkhuizen
● Monnickendam
● Uitdam “Poort van Amsterdam”
● Zeeland



Nog in de race:

1. Enkhuizen, Buyshaven
2. Uitdam “Poort van Amsterdam”



Uitdam “Poort van Amsterdam”:



Enkhuizen, KNZ&RV Buyshaven:

1. Goed bereikbaar
2. Stabiliteit voor de lange termijn
3. Alle faciliteiten direct beschikbaar
4. Idyllische omgeving
5. Eventueel strand aanwezig





Locatie:

Enkhuizen, Buyshaven of Uitdam “Poort van Amsterdam”?

wordt vervolgd…….



Voor wie:

● Wedstrijd teams EN recreatieve teams
● Alle leeftijden
● Dames en Heren



VRAGEN?

















GO


