
Stuurinstructie Njord 
Najaarswedstrijden 
Tijdschema

Het is als eerste belangrijk om een overzicht te hebben van de blokindeling en de momenten dat u 
naar het vlot kan komen. Zorg dus dat u hier van tevoren naar kijkt!


Vlotten

Het vlotten gebeurt aan de waterkant bij Lijm & Cultuur. Er liggen hier meerdere vlotten klaar waar 
vanuit in- en uitgestapt kan worden. U roeit vanaf Lijm & Cultuur richting de lijn welke ‘Finish’ 
aangeeft. Hierna roeit u verder, weg van Lijm & Cultuur, richting start. 


Afbeelding 2: Schets van de vlotsituatie rondom Lijm & Cultuur.


U zorgt ervoor, voordat u met uw boot naar het vlot gaat, dat alles wat u nodig heeft al klaar ligt 
op of bij het vlot. Stellen doet u op het water. U luistert te allen tijde naar de 
vlotverantwoordelijken en anderen aanwezigen van de wedstrijdorganisatie. Op het wisselvlot 
neemt u direct de boten over. Hier is geen tijd voor een praatje. Dit kan na de wedstrijd.


Blok 1 (9:15-10:00) Blok 2 (12:00-12:45) Blok 3 (14:45-15:30) Blok 4 (16:30-17:15)

D4* poule 1 H4+ poule 1 H4* poule 1 D4+ poule 3

H4+ poule 3 H4+ poule 2 D4+ poule 1 D2x poule 1

DC4+ poule 1 H2x poule 1 D4+ poule 2 D2x poule 2

DC4+ poule 3 DC4+ poule 2 HC4+ poule 1 HC4+ poule 2



Oproeien 1800m

Iedere ploeg dient 5 minuten voor de starttijd in het startgebied te liggen. Hier roeit u naar uw 
oproeivak waar u op startnummer wordt neergelegd. In het startgebied, mag u de boot niet 
verlaten. 


Start 1800m

Voor de start ligt u klaar in een startvolgorde. Houdt deze volgorde ook aan. De start zal een 
doorstart zijn van 100m. U wordt door een kamprechter naar de start geroepen. Dit doet u in 
‘light’. Als er wordt geroepen dat u kunt gaan bouwen, kunt u gaan bouwen. U bent gestart als 
een kamprechter langs de kant ‘door’ roept. 




Finish 1800m 
Direct na de finish liggen een aantal versmallingen. Let hier dus op met inhalen! Ga niet stilliggen 
na de finish en roei direct, in ‘light’, door naar de voorstart van de 350m.


Afbeelding 4: Versmallingen na de finish.


Start 350m 
De start van de 350m zal hetzelfde zijn als die van de 1800m. U roeit na de finish van de 1800m al 
in light naar de voorstart. Hier wordt door een kamprechter geroepen dat u kunt gaan bouwen. Als 
u ‘door’ hoort, bent u van start.


Finish 350m

Als u de 350m hebt gefinisht, roeit u vrij direct op de Kruithuisbrug af. U kunt hier beide bruggaten 
gebruiken, maar let dus wel op! U zult moe zijn, maar moet toch alert blijven. Roei dus in ‘light’ 
door.


Afbeelding 5: De Kruithuisbrug na de finish van de 350m.


Uitroeien 
Het uitroeien na de finish van de 350m gebeurt aan stuurboordwal tot aan de keerboei. Hier 
maakt u rond. Zo kunt u in een hoek aanleggen aan de vlotten. Blijf hier aandachtig voor de 
aanwijzingen van de verantwoordelijken op het vlot.




Afbeelding 5: Uitroeien en aanleggen.


Wacht altijd tot de race voorbij is voordat u aanlegt.


Scheepvaart 
Mocht er scheepvaart tijdens het oproeien voorbij komen, ga dan aan eigen wal liggen. Laat de 
schepen er langs. Als de schepen voorbij zijn, kunt u weer rustig op pakken. De schepen zien u 
niet, dus ga daar ook niet vanuit. 


QR-codes

Zorg dat u, als u het terrein betreed, een CoronaCheck QR-code kunt laten zien. Anders kunt u 
het terrein niet op en dus ook niet deelnemen aan de wedstrijd. 


