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van een originele drakenboot met peddels. Tevens 
heeft u de mogelijkheid in de vier weken voor het 
evenement bij ons één of meerdere trainingen te 
volgen. De eerste training is bij de prijs inbegrepen, 
voor extra trainingen geldt een meerprijs.

OPEN OF MIXED KLASSE?
Sinds enkele jaren is er de mogelijkheid om mee 
te doen in twee klassen, open klasse en mixed 
klasse. Het verschil tussen beide is dat de mixed 
klasse tenminste acht dames in het team moet 
hebben. Bij voldoende aanmeldingen in beide klas-
sen wordt er in de twee klassen gevaren.

FESTIVALTERREIN
Het festivalterrein bevindt zich in Alkmaar langs 
het Noord-Hollands kanaal aan de Noorderkade 
ter hoogte van het Ringersplein. Vanaf de nieuwe 
verlaagde kade met houten vlonder zijn de wed-
strijden goed te volgen. Op het festivalterrein zijn 
onder meer foodtrucks te vinden voor een drankje 
en een hapje en is er voor de kids een kinderhoek 
met springkussen. Een DJ voorziet in een muzikale 
aankleding.

INSCHRIJFGELD EN VROEGBOEKKORTING
Het inschrijfgeld bedraagt € 300,-. Profiteer van 
€ 50 vroegboekkorting als je je team inschrijft voor 
14 maart 2019.

AANMELDING VAN UW TEAM
Er kunnen dit jaar maximaal 18 teams aan het 
evenement deelnemen, inschrijving geschiedt op 
volgorde van binnenkomst. Inschrijven kan via het 
online formulier op de website 
www.racethedragon.nl. Ga naar de pagina 
“inschrijven” en vul het formulier in. 

RACE THE DRAGON OP DE SOCIALE MEDIA
U vindt ons ook op de welbekende sociale media:
www.facebook.com/drakenbootfestivalracethedragon
www.instagram.com/race_the_dragon
www.twitter.com/racethedragon

U BELEEFT EEN ONVERGETELIJKE DAG! 
Op zoek naar een leuk en sportief dagje met 
collega’s, familie of vrienden? Op 15 juni 2019 zal 
voor de eenentwintigste keer deze spectaculaire 
wedstrijd worden georganiseerd waarbij gelegen-
heidsteams de krachten met elkaar kunnen meten. 
Teamgeest en gezelligheid staan centraal in een 
sportieve uitdaging op het water.

DE SPORT
De drakenbootsport is een spectaculaire water-
sport die haar oorsprong in Azië heeft. In de twaalf 
meter lange boot zitten zestien tot twintig pedde-
laars, wordt het tempo aangevoerd door de trom-
melaar en de koers bepaald door de stuurman. De 
drakenboten zijn traditioneel met drakenkop- en 
staart uitgevoerd, zo ook bij Race The Dragon. 
Naast de explosieve start is de mate van synchro-
niciteit van de peddelaars van groot belang om het 
verschil te maken tussen winnen en verliezen. Het 
gezamenlijk op het gelijktijdige tijdstip de maximale 
kracht op het peddelblad zetten geeft het meest 
optimale resultaat. Een echte teamsport.

WEDSTRIJDDAG
Op de wedstrijddag vaart uw team meerdere 
malen tegen twee andere teams tegelijk, over een 
afstand van 200 meter. Terwijl u bijkomt van de 
geleverde prestatie kunt u kijken naar de andere 
teams, wat eten of drinken. Het programma start 
ongeveer 10 uur en duurt tot circa 16 uur. Wie er 
uiteindelijk met de prijzen naar huis zal gaan, zal in 
een spannende finale worden beslist. De vrijwil-
ligers van drakenbootvereniging United Dragons 
zullen weer hun uiterste best doen van deze dag 
een groot succes te maken. 

WAT MOET U DOEN?
Om mee te kunnen doen aan dit unieke evenement 
heeft u een team nodig van 14 tot 16 peddelaars 
met een gemiddelde conditie en gevoel voor ritme. 
U kunt gebruik maken van een ervaren stuurman 
en trommelaar aan boord en kunt u gebruik maken 

WE HOPEN U TE ZIEN OP 15 JUNI 2019
WWW.RACETHEDRAGON.NL WWW.UNITED-DRAGONS.NL


