
 
 
 

 
 
 
Programma 
Vrijdag 

19.00 – 20:00 Aanmelding en registratie Mogelijkheid om vrijdag alvast aan te melden. 

18:30 - 20:30 Boten onderbrengen  Logistieke organisatie en kraanbediening aanwezig. 

18:00 – 23:00 Vrij avondprogramma Het clubhuis van VWDTP is geopend voor hapje en een drankje. 

Zaterdag 

8:30 Ontbijt (optioneel) Ontbijt, met diverse broodjes, eieren, vruchtensap, etc.. 

8:30 – 10:30 Boten onderbrengen Logistieke organisatie en kraanbediening aanwezig. 

9:30 – 10:30 Aanmelding en registratie  

10:30 Palaver  

11:30 Start wedstrijd 1  

13:00 – 14:00 Lunchpauze Uitgebreid lunch-buffet (optioneel) 

14:30 Start wedstrijd 2  

aansluitend Start wedstrijd 3  

aansluitend Steigerborrel Borrel, hapjes en muziek op het terras van VWDTP, aangeboden 
door het bestuur van VWDTP.  

aansluitend Vrij avondprogramma Het clubhuis en terras van VWDTP blijven open tot 23 uur. 

Zondag 

8:00 Ontbijt (optioneel) Ontbijt, met diverse broodjes, eieren, vruchtensap, etc.. 

9:15 Palaver (eventueel)  

10:30 Start wedstrijd 4  

aansluitend Start wedstrijd 5  

aansluitend Lunchpauze Uitgebreid lunch-buffet (optioneel) 

14:30 Start wedstrijd 6  

15:30 – 18:00 Boten opruimen Logistieke organisatie en kraanbediening aanwezig. 

16:30 Prijsuitreiking  

 

Stalling boot, boottrailer en auto 
Locatie: Meerweg 227, 9752 XD Haren. 
Bij aankomst zal onze walorganisatie u verwelkomen en aanwijzingen verstrekken waar u uw boot kunt afladen/te 
water laten, de wegtrailer kunt stallen en uw auto kunt parkeren. U wordt vriendelijk verzocht hun aanwijzingen 
op te volgen en zo bij te dragen aan een vlotte doorstroming. 
 

Kosten 
Eenmans-boot: € 30 (inclusief steigerborrel; twee gratis consumpties per persoon). 
Tweemans-boot: € 40 (inclusief steigerborrel; twee gratis consumpties per persoon). 
Wijze van betaling via de pin tijdens de registratie.  
Bij de aanmelding kunnen de volgende extra faciliteiten worden gereserveerd: 

• Ontbijt: € 10.00 pp. 

• Lunch: € 10.00 pp. 
Eventuele meegekomen aanhang kan ook deelnemen aan ontbijt, lunch en steigerborrel (€ 10. pp per maaltijd). 
 

Rabenhaupt regatta 2022  
27 en 28 augustus 2022 

 
Tevens landelijk zeilevenement voor 

Laser, Laser Radiaal, Laser 4.7  
en 

open wedstrijden voor de Sailhorse, 16m2, Solo, Polyvalk en 
Jeugdklassen   



 
 
Inschrijving 
Inschrijving via de volgende informatiepagina: https://vwdtp.nl/wedstrijdzeilen/wedstrijdkalender/keuze 

Rabenhauptwedstrijden 
Toch nog vragen? Mail of bel evenement coördinator / wedstrijdleider/wedstrijdkantoor : 
wedstrijdkantoor@vwdtp.nl 
 

Overige informatie 

Mogelijkheden voor verblijf: 
Op het terrein van VWDTP kan niet worden overnacht, maar er komt begin augustus nadere informatie over het 
bivakkeren in campers, caravans en tenten op een nabijgelegen parkeerplaats + groenstrook. 
 
Verblijf nabij locatie: 
Hieronder worden linkjes weergegeven naar een aantal nabijgelegen campings, camperplaatsen, B&B’s en hotels: 

Overnachtingsmogelijkheid Internet link 

Camping Hoppenhof https://www.campinghoppenhof.nl/wp/  

Camping de Lindenhoeve http://delindehoeve.com/  

Camping Stadspark Groningen https://campingstadspark.nl/  

Camperplaats Paterswoldsemeer https://www.caramaps.com/camperplaats-paterwoldsemeer-aire-de-services-haren-9752-xc-
137350?lang=en  

Jachthaven Zuidwesthoek https://www.jachthavenzuidwesthoek.nl/  

Scandinavisch Dorp (blokhutten) https://www.scandinavischdorp.nl/  

Familiehotel Paterswolde https://www.familiehotelpaterswolde.nl/nl/  

Best Western Hotel Groningen 
Plaza 

https://hotelgroningenplaza.nl/  

 

RABENHAUPT 

Het is 1672, nu 350 jaar geleden.  Het zag er slecht uit voor de republiek. Het land leek reddeloos, de mensen 
redeloos en de regering radeloos. De Republiek der “Zeven Verenigde Nederlanden” werd aangevallen door 
Engeland, Frankrijk, de keurvorst van Keulen  en de bisschop van Munster. De bisschop van Munster, Bernard van 
Galen, beter bekend als Bommen Berend, viel  Groningen en Drenthe binnen en belegerde vanaf 21 juni de stad 
Groningen. 
 
De stad had zich achter muren en wallen verschanst. Onder leiding van Carel Rabenhaupt werd stevig gevochten 
om de bisschop buiten de poorten te houden. Bommen Berend had zich verschanst in de kerktoren van Haren en 
toen een gericht schot zijn pannenkoek van het bord deed verdwijnen, beklaagde hij zich over het gebrek aan 
eerbied voor een bisschop. Rabenhaupt zette de omgeving van Groningen onder water en het verhaal gaat dat via 
deze inundatie de eerste contouren van het Paterswoldsemeer zichtbaar zijn geworden. 
  
Op 28 augustus 1672 droop Bommen Berend af en werd Groningen ontzet en dat wordt sindsdien ieder jaar groots 
gevierd, met paardenkeuring en vuurwerk. En vanaf 1932 is dit voor DTP de aanleiding geweest om eind augustus 
de Rabenhaupt wedstrijden te organiseren en deze te verbinden aan de redder van de stad Groningen. Een mooie 
traditie. 
 
En ook nu nog verbeelden we ons dat, vanuit de Martinitoren in de stad en de kerktoren van Haren, Carel 
Rabenhaupt en Bommen Berend onze zeilwedstrijden met spanning volgen. 
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