
Beste teams, 

Nog even tot het startsein voor Respec 2022. Fijn dat jullie er bij zijn. Graag vertellen we jullie meer over 
aanrijden, kranen, starten en alle dingen die de wedstrijd nog leuker maken! 

Aanrijden 

We adviseren je de aanrijroute in bijlage te volgen. Op die manier passeer je met trailer het makkelijkst 
de unieke – maar ook voor bezoekers verwarrende - Culemborgse ovonde. Voorzichtig op de smalle 
dijken en houd ruimte voor ander verkeer en hulpdiensten als je daar moet wachten. Bij de haven wordt 
je opgevangen door ons team. Zij geven aanwijzingen naar parkeren, kraan en helling.  

Parkeren 

We hebben een parkeerterrein aan de Steenoven voor alle auto’s met trailers en 1 personen auto per 
team. Overige auto’s kunnen terecht op P-terrein Palumbus.  

Te water 

In de bijlagen tref je de kraanlijst aan. Graag de tijden van het kranen aanhouden zodat we alle boten 
met evenveel zorg in het water kunnen laten. De boten die aangegeven hebben van de helling gebruik te 
maken, sluiten aan bij de trailers voor het kranen en volgen dan de aanwijzingen naar de helling.  

We slepen alle sloepen naar de kade bij de startlijn. Daar, tussen de haven en de parkeerplaats staat de 
rode pipowagen klaar met heerlijke koffie, thee en taarten! Geniet van het uitzicht over de Lek. 

Na de wedstrijd kunnen we beginnen met kranen zodra onze roeiers weer in de haven zijn. Bij de kraan 
nemen we ook het startnummer weer in. De borg storten we later terug.  

Programma 

Om 10.00u is het palaver in het clubschip. 11.00u starten we  voor het eerste deel van de wedstrijd, ruim 
11 kilometer! De startlijst is bijgevoegd. We starten in dezelfde volgorde om 14.00uur voor deel twee 
van de wedstrijd: de sprint. Vier kilometer knallen. 

In tegenstelling tot andere jaren is er tussen beide races geen roeiers lunch. We hebben er voor gezorgd 
dat op het feestterrein verschillende lekkere dingen verkocht worden. Lekstad catering heeft friet, snacks 
en broodjes. Bij de kraam van de Sjamaan kun je de heerlijkste ijsjes kopen, gemaakt van lokale 
producten. Bij de pipowagen de Vrijbuiter verrassen ze je met lekkere taarten. Natuurlijk vergeten we 
jullie drankjes en biertjes niet. Café de Havenmeester staat op het grasveld naast de haven om het vocht 
aan te vullen.  

!! Let op: Drankjes moeten contant betaald worden. Vergeet dus niet cash geld mee te nemen… en 
denk ook aan wat klein geld, dan kun je snacks uit de automatiek scoren! 

We verwachten om 16.30 de prijswinnaars bekend te kunnen maken. We doen dat op het grasveld waar 
ook het drankenpunt is. 

Wij kijken uit naar jullie komst! 

Wij zijn blij jullie eindelijk weer te mogen ontvangen. De weersverwachtingen zien er goed uit. 
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