
KV Skonenvaarder 
Opgericht 26 oktober 1982, Kampen 

Aangesloten bij het Watersportverbond – Kanosport 

 

www.skonenvaarder.nl 

Uitnodiging voor de 

Internationale kampioenschappen Langebaan K1 EN K2   

& Hanzeregatta op 6 - 7 juni 2020 
 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor deelname aan het "Nederlands Kampioenschap met 

internationale deelname", waarbij geldt, dat de eerst aankomende met een Nederlandse 

licentie, Kampioen van Nederland is: 

Internationale Kampioenschappen Langebaan K1 en K2 

 

Ook dit jaar worden er weer bijwedstrijden gehouden over afstanden van 200 en 500 m voor  

K1, K2 en K4 (voor alle leeftijdsklassen) waarbij behalve voor de eer en de individuele prijzen, voor 

de 16e maal gestreden zal worden om de  

HANZESTAD KAMPEN BOKAAL   

met een bijbehorend geldbedrag van € 250 (nr1), € 150 (nr2), € 100 (nr3) 

voor de kanovereniging met de meest behaalde punten.  

 

Het programma 

 
Vrijdag  5 juni     Welkom vanaf 17.00 uur op het terrein van kv Skonenvaarder. 

Kamperen is mogelijk op de naastgelegen camping (tegen geringe kosten). 

20.00 uur leidersbespreking. 

 

Zaterdag  6 juni ca. 08.00 uur Hanzeregatta: de sprint over 500 m 

   ca.  13.00 uur Nikai 4 Life scholieren cup 

   ca.  14.00 uur Langebaan voor K1 en K2 

   ca.  18.00 uur prijsuitreikingen NK en Internationale medailles  

      

Zondag  7 juni ca.    08.00 uur Hanzeregatta: over 200 m 

   ca.  14.00 uur Langebaan voor K1 en K2 (vervolg) 

   ca.  16.30 uur prijsuitreiking NK en Internationale medailles 

         en HANZESTAD KAMPEN BOKAAL 

 

Inschrijfgeld per persoon en per afstand 
Pupillen MK1 € 1,50 K2 € 1,25 

Jeugd/Junioren K1 € 2,50 K2 € 1,75 K4 € 1,50 

Senioren/Masters K1 € 4,00  K2 € 3,00 K4 € 2,00 

 

Inschrijvingen 

Hiertoe kunt u het toegezonden inschrijfformulier gebruiken en uw opgave per e-mail naar 

hanzeregatta@gmail.com sturen. 

Sluitingsdatum van normale inschrijving: zaterdag 9 mei 2020 om 22.00 uur.  

 

Na-inschrijving is mogelijk tot en met zaterdag 23 mei 2020, mits er vrije banen zijn. Het inschrijfgeld 

wordt dan wel verhoogd met € 2,00 per inschrijving. 

 

De loting zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei 2020 om 20.30 uur.  

Wilt u de loting bijwonen, meldt u dat dan per e-mail? 

Voor meer informatie: zie ook www.skonenvaarder.nl, of mail naar: hanzeregatta@gmail.com 

 

Van harte welkom en tot ziens bij de Hanzeregatta Kampen! 

Namens kv Skonenvaarder, 

Willem-Willem Jan Penninkhof en Sjoerd-Jan Faber wedstrijdsecretariaat  
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