
Goudse mijl 2016 Informatie wedstrijddag 
Zondag 11 september 2016 
 

 
 
Tijdschema: 
Het voorlopige tijdschema van de Goudse Mijl 2016 is: 

Tijd  Waar 

8.00 Terrein open  
09:00 – 13:30 Aanmelden en rugnummers 

ophalen 
Vóór 9.15 u - ochtendwedstrijd 
Vóór 13.00 u - middagwedstrijd 

Loket deelnemers 

09:30 – 09:45  Stuurliedenvergadering Dakterras – grote tent 
10:20 Eerste ploegen het water op vanaf het vlot IN 
11:00 – 12:00 Wedstrijden ochtendblok Baan 
13:15 Prijsuitreiking ochtendblok Sociëteit 
13:50 Eerste ploegen het water op vanaf het vlot IN 
14:30 – 16.00 Wedstrijden middagblok Baan 
17:15 Prijsuitreiking  Sociëteit 

 
 



Bewegwijzering terrein: 
Bord  

Loket deelnemers Begane grond. Hier kan je terecht voor inschrijven en 
rugnummers. 

Botenterrein Gidsen geven aan waar de boten op de Notaris d’Aumerielaan 
evenwijdig aan de Breevaart kunnen worden weggelegd. 

Roeiboten IN Van botenterrein naar vlotten: door de poort bij botenloods 
(noordzijde). 

Roeiboten UIT Van vlotten naar botenterrein: door de poort bij 
verenigingsgebouw (zuidzijde). 

Roeiboten WISSEL Ploegen die hun boten direct doorgeven aan een volgende 
wedstrijdploeg wisselen aan een vlot naast de starttoren – 
buitengaats. 

Wedstrijdsecretariaat Het wedstrijdsecretariaat is op de 1e etage in de sociëteit. 

 
 
Melden en rugnummers bij  Loket deelnemers 
– Vaar je (ook) ’s-ochtends? Dan melden vóór 10:00 uur 
– Vaar je alleen ’s-middags? Dan melden vóór 13:30 uur 
– Hier krijg je je rugnummers 
– Meld mutaties in de ploeg bij dit loket op een mutatieformulier 
 
Botenterrein 
– Botenwagens parkeren op aanwijzing 
– Boten evenwijdig aan de Breevaart (trottoir en graskant) op eigen bokjes of vraag ter 
plekke materiaal bij de organisatie 
– Plaatsing op aanwijzing; opriggeren wandelpad 
 
Komt je vóór zondag met een botenwagen? 
Neem dan contact op met: 
Arie Maarten de Bruin, maartenbruin@hetnet.nl, tel: 06-21884512 
 
Op tijd naar het vlot 
– 40 Minuten vóór je starttijd gereed in de buurt van je boot 
– Zelfstandig met boot en riemen naar het hek IN (nabij botenloods) 
– Hier word je verder begeleid naar vlot IN 
– 30 Minuten voor je starttijd vaar je af 
 
Op het water 
– Houd je s.v.p. aan oproeiroute, aanwijzingen en tijdschema 
– Uitroeien is alleen mogelijk aan de noordzijde (het oproeigebied) 
– De wedstrijdbaan mag nergens overgestoken worden 
 
Het water af 
– Verlaat het finishgebied en meld je bij vlot UIT (bij verenigingsgebouw) 
– Leg eerst je riemen bij het hek UIT en haal dan je boot uit het water 
– Breng eerst je boot terug naar het botenterrein en daarna de riemen 
 



Let op het schema 
– Het kan voorkomen dat je geen tijd hebt om uit te roeien of je boot terug te brengen naar 
het botenterrein, omdat je boot (of een deel van de bemanning) binnen 45 minuten 
opnieuw moet starten 
– Voor snelle wissels van boten en roeiers kun je in overleg met de vlotmanager gebruik 
maken van het wisselvlot bij de noordelijke steiger (bij de toren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


