
VOORPROGRAMMA 
TRT-HAZEWINKEL & K.B.R –F.R.B.A. 

Kampioenschap van België juniores en seniores 
Championnat de Belgique juniors et seniors 

Bekers van België voor juniores 
 Coupes de Belgique pour juniors 

 Roeiwedstrijden voor masters 
   Régates pour masters 

 Zaterdag 25 april en zondag 26 april 2009
 Samedi 25 avril et dimanche 26 avril 2009 

Wedstrijdbaan / Champ de course : Blosocentrum Hazewinkel 
(rechtlijnig 6 banen – 6 couloirs en ligne)  

Inschrijvingen – Inscriptions : 
Wedstrijden kampioenschap van België  
KBR – FRBA p/a Gwenda Stevens, secretaris-generaal  KRB – secrétaire-général FRBA  

Rijsenbergstraat 384, 9000 GENT  fax: 02/251.20.40   gwenda.stevens@rowing.be  
Overige wedstrijden: T.R.T. Hazewinkel – Beenhouwerstraat 25 – 2830 WILLEBROEK  

fax : 03/866 57 44  info@trt-hazewinkel.be  

Sluiting der inschrijvingen – clôture des inscriptions : 
Maandag 13 april 2009 18u  - lundi 13 avril 2009 18h 

Lottrekking – Tirage au sort  
Maandag 20 april 2009 19u – lundi  20 avril 2009 19h 
TRT Hazewinkel vzw - Beenhouwerstraat 25 - 2830 Willebroek 

Regelmatige terugtrekkingen – Forfaits réguliers  
Uiterlijk op zondag 19 april 2009  18u – avant dimanche 19 avril 2009  18h 
Op adres van inschrijving – A l’adresse d’inscription.  

Reglement – Règlement  
Nationale Roeicodex – Codex National 

Voorwedstrijden – Eliminatoires : 
Voor wedstrijden van het Belgisch Kampioenschap met meer dan 6 deelnemers 
Pour les épreuves du Championnat belge réunissant plus de 6 participants 

Inschrijvingsrecht - Droit d’inscription 
Enkel voor Belgische ploegen – uniquement pour les équipes belges 

Boegnummers – Numéros de guidon 
Verplicht – verkrijgbaar bij de organisatoren (TRT)  
Obligatoire – disponibles auprès des organisateurs (TRT)   
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