
TWENTSE WATERSPORT VERENIGING 

Opgericht 15 maart 1935 Koninklijk goedgekeurd 
 

Twentse Watersport Vereniging 

Kanaaldijk 8 (Sportpark Vikkerhoek) 

7555 PN Hengelo (Ov.) 

 

Hengelo (Ov.), januari 2019 

 

Betreft: UITNODIGING TWENTE REGATTA 
 

Beste kanovrienden en -vriendinnen, 

 

In het weekend van 14 en 15 september 2019 zal de Twentse Watersport Vereniging weer haar 

Twente Regatta organiseren. De wedstrijden zullen zoals gewoonlijk gevaren worden op het 

Twentekanaal te Hengelo (Ov.). 

De volgende afstanden zullen worden gevaren: 125, 500, 1000, 2000, 3000 en 5000 meter 

(zie ook de bijgevoegde wedstrijdtabel). 

 

Ook dit jaar hebben we weer een speciaal startgeldtarief. Voor een vast bedrag kan elke 

deelnemer zich onbeperkt inschrijven voor alle wedstrijden in zijn/haar klasse. 

Aanmelden voor één of twee onderdelen is ook mogelijk tegen een gereduceerd tarief per start 

 

Leeftijdsklasse Vast 

bedrag 

Bedrag 

per start 

Pupillen € 8,00 € 3,75 

Aspiranten € 10,50 € 3,75 

Junioren € 12,00 € 4,25 

Senioren € 15,50 € 5,25 

Veteranen € 15,50 € 5,25 

 

     Pupillen en aspiranten B zijn verplicht met zwemvest te varen. 

 

De inschrijving sluit op woensdag 21 augustus 2019 (datum poststempel). 

Eventuele na-inschrijvingen zijn tot en met woensdag 11 september mogelijk, mits de  

6 wedstrijdbanen niet gevuld zijn. 

 

Contactpersoon en inschrijfadres: 

 Twentse Watersport Vereniging 

 T.a.v. Edwin Hoolt 

 p/a Simon Vestdijkstraat 15 

 7552 NR Hengelo (Ov.) 

 Tel. +31 (0)74 – 2 42 60 04 

 Mail: twenteregatta@twvhengelo.nl (gaarne een cc-tje naar edwinhoolt@home.nl) 

 

Op en bij het terrein van de Twentse Watersport Vereniging is voldoende ruimte om te 

overnachten. Naast het kanovaren zijn er voldoende mogelijkheden om te genieten van een 

heerlijk drankje op ons terras. 

 

Graag zien we jullie in Hengelo op de Twente Regatta 2019! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Organisatie Twente Regatta 2019 

 
P.S. Door in te schrijven voor deelname aan de Twente Regatta 2019 wordt toestemming gegeven het programma- en 

uitslagenboekje openbaar op een website te plaatsen. Tevens kunnen er algemene foto’s van het evenement worden 

geplaatst. 
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