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Kortgene Regatta 

Na het succes van Skiffie Worlds 2022 heeft Kortgene de smaak te pakken. Op het Veerse 

Meer kunnen teams strijden voor het NK St Ayles Skiff Klassement 2023. 

 

Op zaterdag 15 april 2023 vindt de eerste editie van de ‘Kortgene Regatta’ plaats.  

De Kortgene Regatta is een wedstrijd voor St. Ayles Skiffs en wordt georganiseerd door 

Stichting Veerse Meer Evenementen te Kortgene. 

Deze wedstijd maakt deel uit van de wedstrijdkalender voor het Nederlands 

Kampioenschap 2023, maar ook roeiers die niet strijden voor het NK zijn uiteraard van 

harte welkom en kunnen meedoen voor de dagprijs. Rules of racing SASI, 2021 zijn van 

toepassing. Per categorieën zal er 1 prijs worden uitgereikt. 

In de ochtend worden er geroeid in 4 banen tegelijk om het eiland Schelpenhoekplaat heen 

en we starten bij de zwemsteiger en finishen voor het terras van het Grand Café. 

In de middag zijn er sprint wedstrijden met daarbij een keerboei, die elke categorie 1 x 

aflegt, ook dit gaat met 4 banen tegelijk en hier starten en finishen we bij de zwemsteiger. 

Resultaat van alle beide wedstrijden ochtend en middag bepaald naar ratio in de eind 

klassement in je categorieen uitslag wordt gedeeld met de DARA voor het NK klassement. 

Je kan inschrijven volgende 6 categorieën: Open Heren / Open Dames / Open Mixed / 

Heren 50+ / Dames 50+ / Mixed 50+ 

De helling bevindt zich aan de havenweg. De lege trailers kunnen in de Veerse Meer Dreef 

van de camping weg gezet worden. Na de wedstrijd dag kunnen de trailers met St. Ayles 

Skiff eveneens in de Veerse Meer Dreef van de camping of Havenplein gestald worden. 

Trailers en Skiffs zijn ivm de vergunning niet toegestaan op de Camping of VIllapark, breng 

de organisatie niet in problemen! 



 

NK St.Ayles Skiff St. Veerse Meer Evenementen Info publication Rev.002 

Locatie 

 

Contact gegevens: 

St. Veerse Meer Evenementen 

Hoofdstraat 128 

4484CJ Kortgene 

Rekening nummer NL09 ABNA 0109 5256 20 

info@skiffieworlds2022.com 

 

Adres evenement locatie: 

Camping en Villapark De Paardekreek 

Havenweg 1 

4484NT Kortgene 

Bij reserveren van een kampeer plek of Villa voor het roei weekend meld dat je mee doet 

aan het NK St.Ayles Skiff, dan zal er korting berekend worden. 

De aanbieding voor het kamperen 

€40 euro voor 2 personen voor 2 nachten. Per persoon komt er voor het hele weekend 10 
euro bij. 

Dus met 3 personen is het voor 2 nachten 50 euro, voor 4 personen 60 euro etc. 
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Het koekkoek veld is gereserveerd voor de “club” tentjes zodat we alle deelnemers 

verzameld hebben op een veld. Dit is kan dus ook gebruikt worden om s’avonds gezellig de 

wedstrijd dag nog eens door te nemen, niet om te overnachten. 

Grand Cafe is het geheld weekend open 

 

Op het strandje kunnen de skiffs aanleggen (in/uit stappen) 

EHBO en begeleiding Rib is aanwezig 

Kosten 

De kosten voor dit evenement bedragen € 10,= per deelnemer (ongeacht het aantal 

categorieën waarin de deelnemer roeit of stuurt). Voor internationale team is deelname 

gratis. 

Programma 

 

Voorlopig Programma 

08.00 – 10.00 Tewaterlating en ontvangst (Helling is aanwezig) 

10.00 – 10.15 Palaver 

10.20 – 12.30 Ochtendwedstrijden 

12.30 – 13.30 Lunchpauze 

13.30 – 15.30 Middagwedstrijden 

15.30 – 16.30 Skiffs uit het water 

16.30 – 17.00 Prijsuitreiking bij Voor Grand Café de Paardenkreek 

 

Het definitieve programma wordt begin april bekendgemaakt op de site van 

Skiffieworlds2022.com. 

Inschrijven 

De roeiteams dienen zich vóór 8 april 2023 te hebben ingeschreven door een mail te sturen 

naar  info@skiffieworlds2022.com met de volgende gegevens: 

 

Naam van het team  

Naam en registratienummer van de 

skiff 

 

Welke categorieën  

Naam, telefoonnummer en email 
van de Baksmeester 

 

Naam en leeftijd elke deelnemer  
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Het inschrijfgeld dient uiterlijk 8 april op de volgende rekening te staan:  

Rekening nummer: Veerse Meer Evenementen NL09 ABNA 0109 5256 20 ovv NK St.Ayles 

Skiff 

We hopen op veel deelnemers. 

 

Met sportieve groet, 

Organisatie NK St.Ayles Skiff Beerens 


