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Achtergrond 
Door Marjolein Rekers, de dochter van een van de grondleggers van de Vechtrace, is de 
originele Vechtrace medaille ontworpen. Aan de voorkant staat een 
afbeelding van  tweevoudig wereld kampioen Frans Göbel, de keizer van de Amstel.  Deze 
medaille is in een gelimiteerd oplage uitgebracht.  Op dit moment is er nog  een beperkt 
aantal beschikbaar.    
In 2017 heeft de Vechtrace Commissie besloten om deze unieke medaille alleen nog  uit te 
reiken aan mensen, die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden tijdens de 
organisatie van de Vechtrace en aan roeiers en roeisters die een lange staat van dienst 
hebben bij de Internationale Vechtrace. 
 
Procedure voor toekenning 
 
De Vechtrace Commissie bepaald in haar augustus vergadering welke personen in het 
desbetreffende jaar in aanmerking komen voor de toekenning van de medaille. 
Het betreft, indien van toepassing (zie criteria), een roeier, een roeister en een vrijwilliger per 
jaar.  
De Commissie kan tijdens deze vergadering tevens besluiten of een extra toekenning van 
een of enkele medailles wenselijk is. 
Tevens besluit zij bij de voorbereiding van het afscheid van een bestuurslid of deze in 
aanmerking komt voor de toekenning van een medaille. 
 
 
Criteria voor toekenning 
 
Roeier  met lange staat van dienst 

• Een per jaar 

• Minimaal 10 x aan Vechtrace hebben deelgenomen 

• Ieder jaar wordt, indien van toepassing, aan de deelnemende roeier, met de langste 
staat van dienst (dus van alle deelnemers grootste aantal keren deelgenomen aan 
Vechtrace, maar minimaal 10 x) een medaille toegekend. 

 
Roeister met lange staat van dienst 

• Een per jaar 

• Minimaal 8 x aan Vechtrace hebben deelgenomen 

• Ieder jaar wordt, indien van toepassing, aan de deelnemende roeister, met de langste 
staat van dienst (dus van alle deelneemsters grootste aantal keren deelgenomen aan 
Vechtrace, maar minimaal 8 x) toegekend. 

 
Vrijwilliger met speciale verdiensten en lange staat van dienst 

• Minimaal 10 jaren actief betrokken bij Vechtrace, als vrijwilligers tijdens race, als 
bestuurslid, etc. 

• Speciale verdiensten 

• Een per jaar tijdens Vechtrace 

• Vertrekkende bestuursleden. 
 
 


