VKC Rafting 2018
Op 1 en 2 september presenteren Team VET en de Volmolense Kano Club opnieuw de VKC Rafting.
Dit jaar zal het evenement weer vertrouwd op twee dagen plaatsvinden. Er wordt gestreden in de
klassieke R4 disciplines Sprint, H2H, Slalom en Down River.

Waar?
De wedstrijd zal plaatsvinden op de Dommel bij het clubhuis van de VKC te Waalre.
Volmolen 1, 5561 VH Riethoven

Wie?
De inschrijving is open voor alle R4 teams zowel dames, heren en mix. Een wedstrijd licentie is niet
nodig omdat dit een D2 wedstrijd is.

Schema:
Zaterdag 1 September
9:00 – 9:30 uur Startnummers afhalen en aanmelden
9:45 – 10:00 uur Opening en uitleg in café de Volmolen
10:30 Start sprint
11:30 Start Head to Head
15:00 Start Slalom
20:00 BBQ
Tot 2:00 Feestavond met band ‘Out of Order’
Zondag 2 September
10:00 Ontbijt in café de Volmolen
11:00 Downriver
15:00 Prijsuitreiking

Praktische Info:
De wedstrijd wordt over 2 dagen verdeeld. Op zaterdag worden de onderdelen Sprint H2H en Slalom
gehouden. Vervolgens worden op zondag de afsluitende downriver en prijsuitreiking gehouden.
Op zaterdag avond wordt een BBQ verzorgd met vervolgens een feestje met de cover band in café de
Volmolen. Zondagochtend wordt het ontbijt verzorgd zodat de energie tekorten ruim zijn aangevuld
voor de Downriver.
Het is mogelijk om te overnachten op de camping.
Bij deelname zijn helm en zwemvest verplicht. Deze moet je zelf regelen. Mocht dit een probleem
zijn, neem dan even contact op.

Kosten:
De kosten voor een R4-team bedragen:
Senioren, Masters:
€100,Junioren:
€50,Hierbij inbegrepen zijn:
•
•

Deelname aan de wedstrijd;
Gebruik van Raft en peddels;

•

De VKC party op zaterdagavond;

•
•

Ontbijtbuffet op zondagochtend;
Een fantastisch weekend!

Extra kosten:
•
•

Overnachting op de camping
BBQ op zaterdagavond

€5;
€15,-;

Bij het aanmelden op de wedstrijddag moeten de inschrijf- en overige kosten worden voldaan.

Inschrijven:
Inschrijven kan door de onderstaande gegevens in te vullen en te sturen naar
jeroenkeeris@hotmail.com. Op dit e-mailadres kan je ook terecht met al je vragen en/of
opmerkingen.
Team naam
Aantal team leden
Naam contactpersoon
Telefoon nr.
E-mail
Aantal BBQ normaal
Aantal BBQ vegetarisch
Aantal Camping

De inschrijving sluit op Zondag 26 augustus. Het is mogelijk om nog te na inschrijven tot 31 augustus,
dit kost wel €20,- extra.
Als er nog vragen zijn kun je me altijd mailen of bellen.
Groeten,
Jeroen Keeris en de rest van Team VET.
Jeroenkeeris@hotmail.com
Tel 06-55101570

