
 

    

Overzicht wedstrijden RV Scaldis 2021 
 

   Wedstrijden voorjaar 2021 

Wedstrijd Locatie Afstand Wedstrijddatum Sluiting inschrijving 

 RV Scaldis  

Sluiting 
inschrijving 
wedstrijd 

WinterWedstrijden Delft, Schie 5 km 20 en 21 feb 01 feb 08 feb 

Brugge BoatRace Brugge, Waggelwater 5 km 27 en 28 feb 14 feb 21 feb 

Ganze Regatta Goes 4,3 km 6 mrt 17 feb 24 feb 

Heineken RoeiVierkamp Amsterdam, Amstel 5/2,5/0,5 13 en 14 mrt 01 mrt 08 mrt 

Head of the River Amsterdam, Amstel 8 km 20 en 21  mrt 06 mrt 13 mrt 

Twee- en skiffhead Amsterdam, Amstel 7,5 km 27 en 28 mrt 17 mrt 24 mrt  

Oude IJssel Race Doetinchem, Oude IJssel 11,4  17 april 05 april 12 april 

PEiL Delft, Schie 4,5 km 8 en 9 mei  25 april 02 mei 

Spaarne Lente Race Heemstede, Spaarne 4,5 km 29 mei 16 mei 23 mei 

Markregatta Breda, Mark 5,0 km 26 juni 07 juni 14 juni 

      

Inschrijven voor wedstrijden dienen per mail aangeleverd te worden op uiterlijk datum ‘sluiting inschrijving RV Scaldis’  

Je kunt je mail richten aan: wedstrijdcommissaris@rvscaldis.nl 

 

Aandachtspunten; 

* Alle roeiers inclusief stuurman/vrouw dienen in het bezit te zijn van een wedstrijdcontract** (inschrijven is anders NIET mogelijk) 

* Alleen complete ploegen worden ingeschreven 

* Zorg voor juiste vermelding van het veld waarin je wilt starten 

* Indien inschrijfgeld vooraf betaald dient te worden ontvang je hiervan bericht, pas na ontvangst inschrijfgeld wordt inschrijving definitief 

** Een wedstrijdcontract vraag je, eenmalig aan,  ruim voor sluiting van de Scaldis-inschrijftermijn,  aan via ledenadmin@rvscaldis.nl 

 

NNB*; sluiting inschrijving Nog Niet Bekend, ga er vanuit dat dit meestal  1 week voor wedstrijddag is, om je inschrijving goed en tijdig te kunnen verwerken verzoek 

ik je uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd  je inschrijving door te geven 
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Overzicht wedstrijden RV Scaldis 2021 
 

Wedstrijden najaar 2021 

Wedstrijd Locatie Afstand Wedstrijddatum Sluiting 
inschrijving 

 RV Scaldis  

Sluiting 
inschrijving 
wedstrijd 

Kreekrace Terneuzen, Otheensekreek 4,0 km 04 sept 21 aug 28 aug 

Armyregatta Breda, Mark 4,5 km 11  sept 28 aug 04 sept 

Ertveld Experience 's Hertogenbosch, Dieze 3,5 en  
0.25 km 

12 ????? 28 aug ??? 04 sept ??? 

Abeelenrace Middelburg, Kanaal door Walcheren 5 km 25 sept 13 sept 20 sept 

Moordregatta Tilburg, Wilheminakanaal 6,5 km 02 okt 20 sept 27 sept 

Tromp Boat Race Hilversum, Hilversumskanaal 5,3 km 16 en 17 okt 01 okt 08 okt 

Novembervieren Amsterdam, Amstel 4,0 km 07 nov 24 okt 02 nov 

Lingebokaal Leerdam, Linge 6,0 km 13 nov 31 okt 05 nov 

Suikerrace Roosendaal, Roosendaalse Vliet 7,0 km 21 nov  07 nov 12 nov 

Beatrix Winter Race Eindhoven, Eindhovenskanaal 6,0 km 28 nov 14 nov 22 nov 

Inschrijven voor wedstrijden dienen per mail aangeleverd te worden op uiterlijk datum ‘sluiting inschrijving RV Scaldis’  

Je kunt je mail richten aan: wedstrijdcommissaris@rvscaldis.nl 

 

Aandachtspunten; 

* Alle roeiers inclusief stuurman/vrouw dienen in het bezit te zijn van een wedstrijdcontract** (inschrijven is anders NIET mogelijk) 

* Alleen complete ploegen worden ingeschreven 

* Zorg voor juiste vermelding van het veld waarin je wilt starten 

* Indien inschrijfgeld vooraf betaald dient te worden ontvang je hiervan bericht, pas na ontvangst inschrijfgeld wordt inschrijving definitief 

** Een wedstrijdcontract vraag je, eenmalig aan,  ruim voor sluiting van de Scaldis-inschrijftermijn,  aan via ledenadmin@rvscaldis.nl 

 

NNB*; sluiting inschrijving Nog Niet Bekend, ga er vanuit dat dit meestal  1 week voor wedstrijddag is, om je inschrijving goed en tijdig te kunnen verwerken verzoek 

ik je uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd  je inschrijving door te geven 
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