
                                            

Doe mee aan de Virtual Head of the River 2021 
20 maart- 4 april 
 
Dit jaar organiseert de Head-commissie in samenwerking met de Skiffhead & Jeugd- en 
Tweehead de Virtual Head of the River. Iedereen kan meedoen. Van beginnend roeier tot 
doorgewinterde skiffeur. Van jong tot oud en van Nederland tot in Nieuw-Zeeland. Je kiest 
zelf het tijdstip, de afstand en locatie en je kunt meedoen in verschillende sporten.  
De Virtual Head start in het traditionele wedstrijdweekend van de Head, 20 maart, en eindigt  
4 april, het weekend na de Skiffhead. In deze periode kun je elk moment je prestatie 
neerzetten. 
  
Deelname is mogelijk op twee afstanden en in meerdere sporten: 
·  The Virtual Head (8 km): roeien, ergometer, fietsen, hardlopen 
·  1/2 Virtual Head (4 km): alleen mogelijk voor roeien en ergometer 
Je kunt je inschrijven (roeien en ergometer) in verschillende leeftijdscategorieën. Het roeien 
kan in alle corona-proof bootsamenstellingen, zoals C1, skiff, jeugd C4 en bondsploegen. 
In de overige sporten kun je deelnemen in een open categorie, voor mannen en vrouwen, 
over een afstand van 8 km. 
  
Tijdwaarneming 
Tijdwaarneming en uitslagen worden verwerkt door Time-Team. Het enige wat je zelf nodig 
hebt, is een device om jouw wedstrijd op te nemen (GPX bestand). Bijvoorbeeld een mobiele 
telefoon, smartwatch of sporthorloge. Meer informatie hierover ontvang je na inschrijving van 
Time-Team. 

Naar de virtuele winnaars wordt na afloop een mooie prijs opgestuurd én alle deelnemers 
zullen een passend aandenken ontvangen.  

Kosten 
Voor de Virtual Head vragen we een vrijwillige bijdrage om de kosten (circa 5 euro per 
deelnemer) te kunnen dekken. Een positief saldo komt ten goede aan het Fonds 
Gehandicaptensport.  
  
Inschrijven 
Houd de website www.headoftheriver.nl in de gaten, want binnenkort wordt hier het 
inschrijfformulier gepubliceerd. Inschrijven kan tot en met het einde van de Virtual Head. 

Tot slot: Deel jouw deelname op onze social media Facebook, Instagram en Linkedin! 
#virtualhead 

(p. 2 engelstalige aankondiging) 

 

http://www.headoftheriver.nl/
https://www.facebook.com/headofriveramstel/?fref=ts
https://www.instagram.com/headoftheriveramstel/
https://www.linkedin.com/company/the-head-of-the-river-amstel/


 

Join the Virtual Head of the River 2021 

March 20 – April 4 

This year the Head Committee, in cooperation with the Skiffhead & Jeugd- en Tweehead will 
organise the Virtual Head of the River 2021. 

This event is set to take place from 20th March until 4th April. Everyone is very welcome to 
participate in this virtual regatta – from beginners to masters to champions, from young to 
old, from the Netherlands to New-Zealand. 

Participation is possible at two distances and in several sports: 
·         The Virtual Head (8 km): rowing, ergometer, cycling, running 
·         ½ Virtual Head (4 km): for rowing and ergometer 

You can register in various age categories. Rowing is allowed in all Corona-proof boats and 
teams (e.g. C1, skiff, youth C4). 

Keep an eye on our website, as the registration form will be available soon. Registration is 
possible until the end of the Virtual Head. 

Timekeeping and results will be handled by Time-Team. The only thing you need is a device 
to record your race in a GPX-formatted file. For example, a mobile phone, smartwatch or 
sports watch. You will receive more technical information from Time-Team after registration. 

The Virtual Winners will be sent a nice award and all participants receive an appropriate 
souvenir.      

Keep an eye on the website www.headoftheriver.nl, because the registration form will be 
published here soon. You can register until the end of the Virtual Head. 

Participation in the Virtual Head is free but we ask for a voluntary contribution (about 5 euros 
per participant) to cover the costs. Any extra will be donated to the Fonds 
Gehandicaptensport. 

Finally, please share your participation on our social media platforms: www.headoftheriver.nl, 
Facebook, Instagram and Linkedin! #virtualhead 
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