
 

Vaarregels en baankaart ’s-Gravenbroekse Plas 

De baan waarop de Goudse Mijl wordt geroeid is uitgezet op de ’s-Gravenbroekse Plas. De 

start is aan de overzijde van de plas en de finish is pal voor het verenigingsgebouw nabij het 

eerste eiland. 

Check 

- Meenemen: mobiele telefoon met Goudse Mijl noodnummer  

- Weten: of de boot na u meteen nog een keer nodig is 

Oproeien 

Het oproeigebied is aan de Noordzijde (bakboord) van de plas. Na het verlaten van de haven 

draait u onmiddellijk over bakboord langs de ‘oude starttoren’. U houdt het eilandje aan 

stuurboordzijde en zet vervolgens koers richting de kerktoren van Sluipwijk. 

Als u om “T-30” (starttijd minus 30 minuten) wegvaart vanaf vlot IN en zorgt dat u om “T-10” 

ter hoogte van de kerktoren bent dan is het goed haalbaar om op tijd “T-5” bij de 

begeleidingsboot te zijn die u naar het startgebied brengt. 

Let op. U bent op ‘open’ water en heeft geen direct contact met bijvoorbeeld een coach op 

de wal. Pas bij slecht weer en/of golfslag uw koers aan en blijf zo nodig in de luwte van 

eilanden of de wal. Komt u in nood bel dan het 06-noodnummer dat u bij het ophalen van de 

rugnummers heeft gekregen. 

N.B. Bij bepaalde weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding besluiten de oproeibaan te 

verplaatsen naar de Zuidzijde. Dit wordt zo nodig bekend gemaakt bij de 

stuurliedenvergadering. 

Startgebied 

U wordt begeleid in het startgebied. U vaart op aanwijzing naar het startschip en maakt 

áchter de startlijn rond. U start vanaf startpontons en wordt ‘vastgehouden’ door 

vlotmedewerkers. 

Banen 

1. Zuid (bakboordzijde, dus het verst van het oproeigebied) 

2. Midden 

3. Midden 

4. Noord (stuurboordzijde dus het dichtst bij het oproeigebied) 

Wedstrijd 

Zie het reglement en de bepalingen. 

Na de finish 

Na de finish verlaat u meteen het finishgebied. U zet koers naar de bakboordzijde van de 

haven. Daar kunt u uw boot bij vlot UIT uit het water halen en via het meest nabije hek uw 

boot terugbrengen naar het botenterrein. 

Let op: Als uw boot dubbel wordt gebruikt dan kunt u niet uitroeien. 



 

Er is beperkt gelegenheid om uit te roeien: Na de finish draait u over stuurboord en volgt u 

de normale oproeiroute. Halverwege het oproeigebied draait u om en vaart u dezelfde weg 

terug naar de haven. Blijf uit het finishgebied en kijk uit voor ploegen die de haven verlaten. 

Andere vaarbewegingen 

De wedstrijdbaan is gelegen in het Reeuwijkse plassengebied. In dit gebied wordt alleen 

gevaren door vergunninghouders; meestal kleine motorsloepen en zeilboten. In praktijk is 

het heel rustig maar de plas is níet exclusief voor de Goudse Mijl; blijf alert op andere 

scheepvaart. 

Het is voor publiek mogelijk de wedstrijden vanaf het water te bekijken. Om een eerlijk en 

veilig verloop van de wedstrijden te bevorderen dienen vaartuigen van of voor het publiek 

het volgende strikt in acht te nemen: 

- blijf aan de zuidzijde 

- voorkom golven 

- niet meevaren met een wedstrijd 

- stilliggen bij nadering roeiboten (ook buiten de wedstrijd) 

- max snelheid in het plassengebied is 6 km per uur uitgezonderd hulpdiensten 

Wij verzoeken u de aanwijzingen van de functionarissen meteen op te volgen. 



 

 


