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Hand out voor deelnemers en bezoekers  
aan de 17e Goudse Mijl op zondag 15 september 2019 

1. Tijd- en plaatswijzer 

Tijd Wat Plaats 

08:00 Terrein open  

09:00 – 
13:30 

Aanmelden en 
rugnummers ophalen Loket deelnemers 

9:50 
Eerste ploegen het water 
op  vanaf het vlot IN 

10:30 (plm) Eerste start ochtendblok Baan 

12:15 (plm) Laatste start ochtendblok Baan 

13:15 (plm) 
Uitreiking prijzen 
ochtendblok Verenigingsgebouw 

13:50 (plm) 
Eerste ploegen het water 
op vanaf het vlot IN 

14:15 (plm) Eerste start middagblok Baan 

15:55 (plm) Laatste start Baan 

17:15 (plm) 
Uitreiking prijzen 
middagblok Verenigingsgebouw 

 

Wie Waar Meldpunten 

roeiers Loket deelnemers  
Direct rechts van UIT – 
zie: 2 

gasten Meeting point 1e trap naar het terras 

allen 
Informatie, startlijst, 
uitslagen Naast 1e trap naar terras 

 

Tijd Wat Faciliteiten 

08:00 vanaf Consumpties  Te koop aan de bar 

10:00 vanaf Publieksboten 
Steiger (let op de 
speaker)  

12:00 vanaf Lunch faciliteiten 
1e etage 
verenigingsgebouw 

19:00  Einde, bar gesloten  
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2. Tips voor deelnemers 

Bord Wat 

Loket deelnemers Begane grond. Hier kunt u terecht voor 
inschrijven en rugnummers 

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

Roeiboten IN Van botenterrein naar vlotten: Door de poort 
aan de noordzijde (bij botenloods) 

Roeiboten UIT Van vlotten naar botenterrein: Door de poort 
aan de zuidzijde (bij verenigingsgebouw)  

Wedstrijdsecretariaat Het wedstrijdsecretariaat is op de 1e etage 
(boven bij de 1e trap van het 
verenigingsgebouw) 

Melden en rugnummers bij loket deelnemers 
- Vaart u (ook) ’s-ochtends? Dan melden vóór 9:30 
- Vaart u alleen ’s-middags? Dan melden vóór 13:00 
- Hier krijgt u uw rugnummers 
- Meld mutaties in de ploeg bij dit loket op een 

mutatieformulier 

Botenterrein 
- Botenwagens parkeren op aanwijzing 
- Boten langszij de Breevaart (trottoir en graskant) op eigen 

bokjes of vraag ter plekke materiaal bij de organisatie 
- Plaatsing op aanwijzing; opriggeren wandelpad 
- Komt u vóór zondag met een botenwagen? Neem dan 

contact op met Arie Maarten de Bruin, 06 – 2188 4512, 
maartenbruin@hetnet.nl  
of met de wedstrijdleiding, 06 – 4707 4224, 
gmijl.wl@gmail.com 

mailto:gmijl.wl@gmail.com
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Op tijd naar het vlot 
- 40 Minuten voor uw starttijd gereed in de buurt van uw 

boot 
- Zelfstandig met boot en riemen naar het hek IN (nabij 

botenloods); 
- Hier wordt u verder begeleid naar vlot IN 

De riemen worden u gebracht zodra de boot in het water 
ligt 
en uw schoeisel wordt opgehaald en onder 
wedstrijdnummer bewaard. 

- 30 Minuten voor uw starttijd vaart u af 

Op het water  
- Houdt u zich a.u.b. 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 meldt u bij vlot UIT (bij 
verenigingsgebouw) Het schoeisel wordt u gebracht. 

- Leg uw riemen uit de boot en breng uw boot weg via het 
hek UIT  
de riemen worden u nagebracht. 

Bij krapte in het schema 
- Het kan voorkomen dat u geen tijd heeft om uit te roeien of 

uw boot terug te brengen naar het botenterrein omdat uw 
boot (of een deel van de bemanning) binnen 45 min 
opnieuw moet starten. 

- Voor snelle wissels van boten en roeiers kunt u in overleg 
met de vlotmanager gebruik maken van het wisselvlot bij 
de noordelijke steiger (bij de toren met de reclames erop) .  
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3. Tips voor iedereen 
 
Genodigden 
- U wordt begroet bij het Meeting Point tegenover het loket 

deelnemers (aan de voet van de 1e trap van het 
verenigingsgebouw) 

Voorzichtig 
- Houten steigers, plankieren en trappen zijn glad bij 

vochtige weersomstandigheden. 

EHBO 
- Te land: Bereikbaar via deelnemersloket 
- Te water: Bij start- en finishschip. Reddingsbrigade 

aanwezig, Rescueboot via het wedstrijdsecretariaat 
 
Garderobe 
- Gezien vanaf de straat: rechts op het verenigingsterrein (bij 

UIT). Begane grond van het verenigingsgebouw, aan de 
waterkant. 

Botenloods 
- Gezien vanaf de straat: links op het verenigingsterrein 

(noordzijde). 

Toiletten 
- Voorbij het deelnemersloket begane grond (tevens 

invalide) 
- 1e Etage van het verenigingsgebouw 
- Bij de botenloods (portables voor roeiers) 

Kleedkamers 
- 1e Etage van het verenigingsgebouw, rechts na 

binnenkomst 
- Tip: geef waardevolle artikelen af bij het deelnemersloket  
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Tent op het middenterrein 
- Wachtruimte en aanvullende kleedruimte voor deelnemers 

Parkeren 
- Parkeren bij het verenigingsgebouw alleen voor 

botenwagens, trekauto’s of met ontheffing 
- Voor alle anderen: volg de aangegeven parkeerroute 

Perscontact 
- Meeting Point 
- Tjeerd Meij (mobiel 06 – 1740 2925). 

Speaker en commentator 
- Diversen 

Uitslagen 
- Mededelingenbord naast de 1e trap naar het terras 
- Op beeldscherm in de sociëteit op de 1e etage 

Wedstrijd volgen 
- Panorama-terras op de 1e etage 
- Publieksboten (melden op steiger, nabij toren) 

Videoverslag 
- Videoscherm in de sociëteit 

Foto’s  
- Foto’s van deelnemende ploegen worden digitaal 

gepubliceerd op de website van de Goudse Mijl / RZVG 

Ontruiming 
- In geval van een grootschalige calamiteit gaat u op 

aanwijzing van de organisatie naar het verzamelpunt bij de 
Breevaart = het botenterrein (buiten de hekken) 

- Ga na of uw ploeg of gezelschap ‘compleet’ is. 


