


ELFSTEDENROEIMARATHON 2017

De 32ste editie van de elfstedenroeimarathon
 

Welkom bij de 32ste elfstedenroeimarathon georganiseerd door Leeuwarder Roeivereniging Wetterwille. 
Jaarlijks nemen er 80 tot 100 ploegen uit binnen- en buitenland deel. De vrijdagavond na Hemelvaartsdag 
wordt om 20.00 uur het startschot gegeven vanaf het startschip salonboot Gaasterland in de Prinsentuin.

 
Wij rekenen op een fantastische sportieve editie van de elfstedenroeimarathon 2017 

en wensen jullie een geslaagde tocht toe!
 

Namens de commissie van de elfstedenroeimarathon

Arjan Bosscha
Caroline Cosijn

Martin Eenkhoorn
Anneke Kuiper

Bram Streefland
Joyce Visser

Elke Wagenaar
Pierre de Wildt



PROGRAMMA 26 EN 27 MEI

VRIJDAG
13.00 – 16.00  Inschrijven en afhalen tonnetje en accu - wedstrijdsecretariaat ERM
14.00 – 16.00  Keuring van de boten
18.00   Bijeenkomst ploegleiders
Vanaf 18.30  Oproeien naar de start in de Prinsentuin
19.55   Toespraak
20.00   Startschot vanaf salonboot Gaasterland
20.20   Vertrek laatste ploeg
22.00 – 23.00   Doorkomst Dokkum (verlichting moet branden)
 
ZATERDAG
00.30 – 02.00  Doorkomst Leeuwarden
07.30   Sluiting stempelpost in Woudsend
03.45 – 08.00  Verzorgingstruck aanwezig in Sloten
08.00   Sluiting stempelpost in Sloten
10.00 – 17.00  Verzorgingstruck aanwezig in Harlingen
11.30   Sluiting stempelpost in Stavoren
13.00   Sluiting stempelpost in Hindeloopen
13.30   Prijsuitreiking van de eerste winnaars
13.45   Sluiting stempelpost in Workum
15.15                Sluiting stempelpost in Bolsward
15.00   Prijsuitreiking van de winnaars van de volgende categorieën 

16.00 – 20.30  Warme maaltijd voor gearriveerde roeiers bij LRV Wetterwille

17.00   Prijsuitreiking van de winnaars volgende categorieën
 
17.00   Sluiting stempelpost in Harlingen
18.00   Sluiting stempelpost in Franeker
20.20   Uiterste finishtijd in Leeuwarden
21.30   Sluiting bar LRV Wetterwille 



START PRINSENTUIN – NOORDERSINGEL IN LEEUWARDEN
 
START
De voorstart vindt plaats ter hoogte van de truck en het startschip salonboot Gaasterland. Boten worden 
verzocht op startvolgorde te gaan liggen en niet voorbij het startschip te komen.
 
START GEBIED VOOR DE BOTEN
Het gebied bij de start is verdeeld in vakken (zie kaartje). De ploegen starten vanaf 20.00 uur om de
15 sec. Ploegen dienen zich vooral tijdens de start aan te sluiten.



EEN GOEDE VOORBEREIDING IS …

… het halve werk! Voor de roeiers en voor de begeleiders van de elfstedenroeimarathon is een goede 
conditie belangrijk om het klokje rond alert te blijven. Zorg voor voldoende eten en drinken en kleding om 
regelmatig je natte kloffie te wisselen. Zorg dat je als team goede afspraken maakt over wisselplaatsen (en 
waar je NIET mag wisselen) en oefen vooraf hoe je dit op een veilige manier doet.

Als organisatie zorgen we voor een afsluitbaar tonnetje met daarin voldoende warmtedekens en een kaart 
met noodnummers. Bij alle stempelposten zijn medewerkers van het Rode Kruis aanwezig. Gedurende de 
tocht is het Meldpunt ERM bij de LRV Wetterwille bereikbaar. Schroom niet om te bellen! 058 – 2880301

GELUIDSOVERLAST
Helaas krijgen wij vaak klachten over geluidsoverlast. Veel mensen nemen een korte vakantie in het 
Hemelvaartsweekend en over het water draagt geluid ver. Na 22.00 uur ’s avonds is het daarom NIET 
toegestaan lawaai te maken. Schreeuw niet ter aanmoediging van je ploeg. Houd de wisselplaats s.v.p. 
schoon en maak  met elkaar goede afspraken hierover.

TRAJECT EN INHAALVERBODEN
Leeuwarden
Start Prinsentuin, oproeien tot aan het startschip salonboot Gaasterland! Boten kunnen liggen tussen de 
Vrouwenpoortsbrug en het startschip.

Dokkum
In- en uitgaande ploegen dienen nadrukkelijk stuurboordwal te houden, ook bij het passeren van de brug-
gen; algeheel inhaalverbod bij en onder bruggen. Volg voor je eigen veiligheid en die van je ploegmaten, de 
aanwijzingen van de jury ter plekke op!

Dokkum
Direct voorbij de molen na de stempelpost (haakse bocht naar bakboord) liggen 6 binnenvaartschepen − 
twee rijen dik − aan stuurboordwal voor de Woudpoortsbrug; ook hier is inhalen verboden!

Zwette
Denk om de bruggenhoofden aan stuurboord en bakboord  ca. 200 meter na de brug bij Dearsum!
Advies: houd na de brug bij Dearsum het midden van de vaart aan.

Sloten
GEEN LAWAAI i.v.m. bootbewoners e.d.

Luts (na Balk)
Zeer smal aan een zijde (wisselend bak- of stuurboord) in verband met de oeverbeschoeiing

Hindeloopen
Na de stempelpost - zeer smal!



WISSEL VERBOD
1. Camping De Vlier in Bartlehiem
2. Stempelpost in Dokkum;
3. Op het vlot van LRV Wetterwille;
4. Op de Zwette bij de Boksumerdam en bij Oosterwierum (tussen Leeuwarden Sneek);
5. Stempelpost IJlst;
6. Camping in Hichtum;
7. Berlikumervaart (Berltsumerfeart op en nabij de Sânwei)
8. Onder en vlak voor of na bruggen en viaducten. 

AUTOROUTE EN PARKEREN
1. LRV Wetterwille
Volg de aanwijzingen van parkeerwachters op. Botenwagens kunnen doorrijden naar LRV Wetterwille om 
af te laden en worden daarna verzocht te parkeren op het terrein voor de Mazzelshop (naast de Praxis). Dit 
terrein is gereserveerd voor botenwagens. Auto’s kunnen op overige plekken in de omgeving parkeren.

N.B. :
Het Praxis-terrein is in de nacht van vrijdag op zaterdag de gehele nacht geopend. Op zondag wordt het 
parkeerterrein vanaf 18:00 uur gesloten.

2. De Prinsentuin.
De start in de Prinsentuin is moeilijk bereikbaar met de auto en er is weinig parkeergelegenheid! Wees op 
tijd!

3. Aldtsjerk (Oudkerk)
Houd brug en doorgang vrij i.v.m. doorgaand verkeer;

4. Weidum
NIET met auto’s de camping “Weidumerhout” oprijden;

5. Harlingen
Parkeren is NIET mogelijk op parkeerterrein van de supermarkt JUMBO



TOILET  LANGS DE ROUTE /Neem zelf toiletpapier mee!)
Leeuwarden - Prinsentuin (start)
Klaarkamp - Bij de brug
Dokkum - Toiletgebouw bij de stempelpost
Leeuwarden - Bij LRV Wetterwille
Weidum - Camping “Weidumerhout”
Sneek  - Clubgebouw RV de Geeuw (tevens stempelpost)
Sloten  - Toiletgebouw bij de haven (tevens stempelpost)
Balk  - Bij de jachthaven
Stavoren - Toiletgebouw bij jachthaven, ± 100 m van stempelpost
Hindeloopen - Toiletgebouw bij jachthaven
Workum - Noorderbrug bij Tankstation Avia en bij het sluisje; mobiel toilet bij de stempelpost
Bolsward - Toiletgebouw naast de brug nabij stempelpost
Harlingen - Mobiel toilet bij de stempelpost
Franeker - Toilet bij Ythúske de Bikker tegenover de stempelpost
Ried  - Camping

DE ALTERNATIEVE ROUTE
Er is een alternatieve route uitgewerkt die van toepassing kan worden verklaard als de weersomstandig-
heden (golfslag, noodweer, bliksem) op het Slotermeer en/of Morra zodanig zijn dat de normale route niet 
bevaarbaar is. De wedstrijdleiding bepaalt of de alternatieve route wordt geroeid en laat op tijd weten of 
dit van toepassing is!
 
Routebeschrijving
Tot de stempelpost Woudsend de normale route; rechtsomkeert en weer terug richting IJlst, bakboord 
aanhouden richting Nijezijl, Oosthem (Bolswarderzeilvaart inslaan), Wijmert, Bolsward, 
Workumertrekvaart, Burevaart, Diepe Dolte (de stempelpost Workum wordt vanuit het zuiden benaderd).

Vervolg normale route!

KAMPEREN
Het NIET mogelijk om te kamperen op het eiland (De Froskepolle) tegenover LRV Wetterwille. Mogelijkhe-
den in de directe omgeving zijn: www.citycampingleeuwarden.nl, www.camping-taniaburg.nl of 
www.campingdekleinewielen.nl 



GPS-TRACKING EN WAT TE DOEN BIJ UITVAL?
Het is een prachtig systeem waarmee ploegen live gevolgd worden. De organisatie van de elfsteden-
roeimarathon heeft het systeem in eigen beheer laten ontwikkelen door Fertile Media. De organisatie van 
de elfstedenroeimarathon schrijft de Toervolger Tracker android applicatie voor. Zorg ervoor dat je de 
laatste versie van het software besturingssysteem op je smartphone hebt geïnstalleerd. Gebruik is voor 
eigen risico!

Regel is één telefoon per team. Er kunnen 48 ploegen worden voorzien van een accu en een waterdichte 
trommel. Deze wordt door de organisatie in bruikleen ter beschikking gesteld. De overige deelnemers aan 
GPS-tracking regelen zelf de stroomvoorziening. We hebben GEEN invloed op de dekkingsgraad/ontvangst 
van het GSM netwerk langs de route. Op de route zijn er enkele plekken waar die dekking niet altijd even 
goed is. Het kan dus zijn dat een GPS-tracker het even niet doet. Daar is helaas niets aan te doen.

Mocht blijken dat een tracker op de een of andere manier niet meer werkt handel dan als volgt:
- Kijk of de tracker nog actief is,
- zo niet; zet de app opnieuw aan en check of de app weer aan het tracken is.

UITSLUITEN RISICO
Als organisatie kunnen we niet uitsluiten dat de tracker werkt. Het risico van het geheel of gedeeltelijk niet 
werken van de telefoon als GPS tracker ligt bij de eigenaar. De werking kan beïnvloed worden door de 
verminderde dekkingsgraad van het gsm-netwerk. Hier kunnen we als organisatie niets aan doen.  De 
organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan de telefoon vooraf, tijdens en na afloop van de marathon.



ONS VOLGEN? DAT KAN!
Volg ons via de volgende sociale media kanalen om op de hoogte te blijven van 

alles wat er gebeurd rondom de tocht

elfstedenroeien
elfstedenroeimarathon

elfstedenroeien

Volg de ploeg online zodat de tuisblijvers altijd op de hoogte zijn van de voortgang 
van de ploeg gedurende de tocht! 

Dat kan hier!

MET DANK AAN
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar

TWonline 
Roeiwerf Wiersma

Fertile Media
Salonboot Gaasterland

Leeuwarder Reddingsbrigade
Gebroeders Rinkema (reddingsbrigade)

Chauffeursvereniging Friesland
Het Nederlandse Rode Kruis, Kring Friesland

Roeivereniging De Geeuw
Jachthaven Lemsterpoort

Ythúske de Bikker, Franeker de ICT-commissie

de Barcommissie LRV Wetterwille én...
alle brugwachters, havenmeesters en vrijwilligers van binnen en buiten de

vereniging zonder wie dit evenement niet georganiseerd zou kunnen worden!
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https://twitter.com/ElfstedenRoeien
https://www.facebook.com/ElfstedenRoeien/
https://www.instagram.com/elfstedenroeien/
http://www.elfstedenroeimarathon.nl%0D



