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Aanwijzingen stuurliedeninstructie BeatrixWinterRace 2018 
 

Oproeien / oplijnen 

• Voor het te water laten, moeten de boten gecontroleerd zijn op deugdelijke boegballen en hielstrings. Zoek 

eventueel zelf contact met een kamprechter die deze controle uitvoert. Er mag alleen het water op gegaan 

worden als boegbal en hielstrings in orde zijn bevonden. 

• Zorg voor warme oproeikleding i.v.m. wachttijd bij de start. Bij de start is géén aanlegmogelijkheid/toilet. 

• Roei op tijd op! Vlotten sluiten 3 kwartier voor de start. 

• Oproeien naar de start, vaar niet voorbij de brug bij paal 50.  

• Voor de start is het verboden om over de wedstrijdbaan richting Beatrix te roeien.  

• Alle ploegen dienen zich tien minuten vóór de start (11.50 en/of 14:50) van het betreffende blok achter 

paaltje 58 te bevinden. Indien dit niet het geval is, zijn sancties mogelijk. 

• Ga op volgorde van startnummer liggen aan stuurboordwal. Let op: het kanaal is smal! 

• Volg de aanwijzingen van de baancommissarissen op. 

• Er wordt vliegend gestart met een tussentijd van maximaal 30 seconden. 

• Tussen de verschillende velden zal de tussentijd tenminste 1 minuut bedragen. 

• De voorstart (100m voor de startlijn) wordt aangegeven met een witte vlag aan stuurboord zijde. 

• De startlijn ligt ter hoogte van paal 60 en wordt aangegeven met rode vlaggen. 

• De start wordt door de starter aangegeven met “DOOR”, en het naar beneden zwaaien van de rode 

startvlag. 

 

Bruggen 

 

• Nieuwe fietsbrug bij paal 68 (800m na de startlijn) 

Op dit moment ligt de brug er nog niet maar enkele dagen voor de wedstrijd wel. Deze foto geeft de plaats 

aan. Deze brug kan zonder problemen gepasseerd worden, er geldt geen inhaalverbod.  

 

 
Foto 1;  Voorstelling nieuwe brug bij paal 68 
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• De betonnen brug (paal 79). Er geldt hier een inhaalverbod vanaf 100m voor de brug. Ben je de opgelopen 

ploeg, wijk dan na de brug direct uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       Foto 2:  Betonnen brug (ongeveer ter hoogte van paal 80) Hier geldt een inhaal verbod. 

 

 

• De Hulsterbrug (paal 98) is smal maar kan 

roeiend gepasseerd worden. Neem geen 

risico, een sitback kost relatief weinig tijd en 

spaart het materiaal. Er geldt hier een 

inhaalverbod vanaf 100m voor de brug. Ben 

je de opgelopen ploeg, wijk dan na de brug 

direct uit. 

 

 

    Foto 3; Hulsterburg) 

   Hier geldt een inhaal verbod. 

 

 

• Spoorbrug (ongeveer ter hoogte van paal 

102) Er geldt hier een inhaalverbod vanaf 

100m voor de brug. Ben je de opgelopen 

ploeg, wijk dan na de brug direct uit.  

 

 

 

 Foto 4: Spoorbrug (ongeveer ter hoogte van 

paal 102). Hier geldt een inhaal verbod.      
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• Fietsbrug nabij Theta (ongeveer ter hoogte van paal 109). Deze brug kan zonder problemen gepasseerd 

worden, er geldt geen inhaalverbod. 

 

 
     Foto 5; Fietsbrug Theta 

Inhalen 

• Er geldt een inhaalverbod bij de Hulsterbrug, de betonbrug bij Nuenen en de Spoorbrug.  Ruim voor deze 

bruggen wordt een witte vlag aan SB-zijde geplaatst. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan in te 

halen. Na het passeren van de brug geeft de opgelopen ploeg zo snel mogelijk ruimte, zodat de oplopende 

ploeg kan inhalen. 

• De oplopende ploeg is vrij haar eigen koers te kiezen. 

• De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg 

daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen. 

Finish 

• De finishlijn ligt ter hoogte van paal 120 en wordt aangegeven met 2 rode vlaggen. 

• De finish wordt door de finisher aangegeven met “DOOR”, 

  

Overige informatie 

• Veiligheid en sportiviteit dient zowel voor oplopende als opgelopen ploeg te allen tijde in acht te worden 

genomen. 

• Langs de hele baan staan om de kilometer veiligheidscommissarissen. 

• Bij paal 80 en 100 staan afstandsborden: respectievelijk 4000m en 2000m. 

  

 

 

 

 

 


