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Belangrijke punten 
op het traject



Belangrijke punten 
op het traject

Roeivereniging De Hertog

Finish 3500 m en start 250 m

Ertveld plas

Startgebied 3500 m



Oproeien

1. Wedstrijd traject ligt 
rechts van de 
vereniging

2. Wanneer de boot niet 
in die richting in het 
water wordt gelegd, 
om de bocht rond 
maken en daarna 
terug roeien

1 2



Oproeien

3. Goed insturen bij de 
brug 3



Oproeien

4. Let op de lijn die hier 
ligt voor de 250 m sprint
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Oproeien

5. Trierbrug, bij 
voorkeur middelste 
bruggat

6. Ertveld plas, let 
op voor 
zeilwedstrijd en 
andere scheepsvaart

Graag rode route 
volgen

5

6



Oproeien

5. Trierbrug, bij 
voorkeur middelste 
bruggat

6. Ertveld plas, let 
op voor 
zeilwedstrijd en 
andere scheepsvaart

Graag rode route 
volgen

5

6



Oproeien

7. Let op roei niet 
het natuurgebied in

7



Oproeien

8. Let op roei niet de 
jachthaven in

Let voorbij de brug 
op golfslag
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Oproeien
Startgebied 

9. opstellen boten 
met oneven 
nummers aan 
bakboord

10 opstellen boten 
met even nummers 
aan stuurboord

11 voorstart

12 start

9
10

11
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Start 3500 m
Startgebied 

13. Let goed op de 
instructies vanuit de 
boot

14. Boten binnen 
een veld starten ca. 
15.  seconden na 
elkaar

16. Tussen de 
velden zit ca 3 
minuten 

9
10
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Race 3500 m

17. Bij scheepsvaart 
kans op golfslag, 
wees voorzichtig

18. Let op 
scheepsvaart 
(zeilwedstrijd)

17
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Race 3500 m

19. Trierbrug vaar 
ALLEEN door het 
middelste en het 
rechter bruggat

20. Finish direct 
achter deze brug

21. Stop niet bij de 
finish maar roei een 
beetje door

19

20



Race 3500 m

19. Trierbrug vaar 
ALLEEN door het 
middelste en het 
rechter bruggat

20. Finish direct 
achter deze brug

21. Stop niet bij de 
finish maar roei een 
beetje door

19

20



Tussen stop

Blijf in de buurt van 
de boten uit je eigen 
veld, we starten de 
sprint op volgorde 
van finish 3500 m

Boten worden 
boord aan boord 
gelegd op aanwijzen 
van aligneur



Start 250 m

Boten worden 
boord aan boord 
gelegd op aanwijzen 
van aligneur

Blijf tijdens de race 
aan je eigen zijde 
van de lijn



Voor ongestuurde boten een stukje Wiskunde
Hoe vaar je in een rechte lijn?  Als de lijnen in één lijn staan 

NIET recht                                                      Recht 



Finish 250 m

Roei na de sprint 
door naar de Hertog

Meest linkse 
bruggengat



Veel plezier en 
succes


