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Baankaart
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Veiligheid
o Voor vertrek: controleer heelstrings en boegbal.
o Neem een telefoon mee op het water en noteer hierin het 

noodnummer: 06-17470618.
o Houd stuurboordwal, ook tijdens de wedstrijd. Kijk 

regelmatig om. Er is geen stremming. De organisatie probeert 
overig verkeer tegen te houden, maar kan dit niet garanderen.

o Help elkaar.



Oproeien, aanwezig bij start

o Vlot Hemus open, boten te water:
o Blok 1: 09.45 – 10.25 uur
o Blok 2: 12.30 – 12.55 uur
o Blok 3: 15.00 – 15.25 uur

o Alle boten aanwezig in startveld:
o Blok 1: 10.40 uur
o Blok 2: 13.10 uur
o Blok 3: 15.40 uur

o Doorroeien tot voorbij de start.
o Luister naar de aanwijzingen van de organisatie en volg deze 

op.



Start

o Oplijnen vindt plaats aan de Baarnse zijde van de Malebrug 
(fietsbrug)

o De start is aan de Amersfoortse zijde van de Malebrug 
(fietsbrug) en wordt aangegeven met een geluidssignaal.

o Er wordt gestart op volgorde van rugnummer, van laag naar 
hoog.

o Er wordt gestart middels een vliegende start.
o Gebruik alleen het middelste bruggat.
o Let op: na de start staan aan stuurboordzijde dukdalven.
o Luister naar de aanwijzingen van de organisatie en volg deze 

op.



Oplopen en passeren
o De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
o De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen 

en moet tijdig wijken, zodat de oplopende ploeg 
daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen. De oplopende ploeg 
mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken.

o Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de oplopende als bij 
de opgelopen ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar 
bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.

o Luister naar aanwijzingen van toezichthouders op de wal en 
volg deze op.



Finish



Finish

o De finish is aan het begin van het vlot van Hemus.
o Wanneer de boegbal de finishlijn passeert, wordt dit 

aangegeven door een geluidssignaal.
o Na het passeren van de finish: roei minimaal door tot het 

einde van het vlot voordat je gaat ronden. Luister naar de 
vlothond en volg de aanwijzingen op.



Boten opbergen

o Hemus-boten: berg de boot en riemen op in de loods. Houd 
hierbij de corona-voorschriften met betrekking tot 
schoonmaken in acht.

o De Eem-boten: roei een stukje door en wacht tot de laatste 
boot in de heat gefinisd is als je van plan bent terug te roeien 
naar De Eem. Leg voordat je terugroeit kort aan om je 
rugnummer en barkaart in te leveren. Wil of moet je toch het 
terrein van Hemus op, leg de boot dan op bokjes op het 
terrein en leg de riemen erbij.



Vragen?

Heb je vragen? Stel ze voorafgaand aan de wedstrijd via 
eemus2020@hemus.nl. Op de wedstrijddag zelf kun je vragen 
stellen aan het wedstrijdsecretariaat.
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