Laatste wedstrijdinformatie 1e Lingemarathon
(stuur dit bericht alsjeblieft door naar alle deelnemers van jouw vereniging)
Beste roeiers,
Wij kijken ongelofelijk uit naar jullie komst aanstaande zaterdag. Bij deze stuur ik de laatste
informatie over de wedstrijd. Laten we er samen een mooie en veilige wedstrijd van maken. Heb je
vragen, laat het gerust weten!

Aankomst & parkeren
Het terrein is vanaf 07:15 uur open. Bij aankomst worden ploegen verzocht vlot de boot af te laden
bij de roeivereniging. Deelnemers dienen zelf schragen/singels mee te nemen. De auto's en
botenwagens kunnen daarna op de parkeerplaats langs de Lingedijk t.h.v. de glasfabriek. geparkeerd
worden. Dit is 5 minuten lopen van de roeivereniging. Zie onderstaande link met kaartje. Hier staat
ook de aanrijroute voor botenwagens op aangegeven. Je kunt namelijk niet keren op de dijk. Google
maps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RBm_YeOuKZ5VbVvPgw8yZRLXpTQ8flX&usp=sharing
Gelieve de aanwijzingen bij het parkeren van de organisatie ter harte te nemen.
Adres roeivereninging Leerdam: Lingedijk 27, Leerdam

Wedstrijdvoorbereiding
Om het onszelf makkelijk te maken vinden tussen 07:00 en 08:50 uur alle activiteiten plaats op het
grote grasveld achter de botenloods (opriggeren, toiletten, appeltaart, koffie, thee, uitreiken
boegnummers en route, etc). Ieder team heeft heeft zijn eigen plek op het veld. Laten we er samen
voor zorgen dat we ten alle tijden voldoende afstand van elkaar houden. Zo kan iedereen veilig en
met een goed gevoel de boot in.
De Foodtruck van Meneertje Appeltaart is present met appeltaart en koffie. Uiteraard mét verse
appels uit de Betuwe waar jullie later op de dag doorheen roeien. Zorg ervoor dat de teamcaptain de
bestelling doet per team en neem je pinpas mee voor de betaling (appeltaart + koffie/thee €2,50)!
Tip: neem zelf tape mee om de twee boegnummers op de boot te bevestigen. Er vindt ook een
botencontrole plaats (check boegballen en hielstrings, etc).
Om 08:30 uur is er voor de stuurtjes een verplichte stuurliedenvergadering. Hier wordt de route op
papier uitgereikt en een aantal essentiële punten in het parcours uitgelegd (ook te downloaden op
de website). De stuurliedenvergadering vindt plaats op het veld tussen de botenloods en de vlotten.

Start van de wedstrijd
Vanaf 08:50 uur kan jouw ploeg zelf bij de vlotcoördinator aangeven dat jullie startklaar zijn. Dan
krijg je een vlottijd wanneer jullie het water op kunnen (per keer één boot per vlot). Om die tijd kan
jouw ploeg naar het vlot toekomen op aanwijzing van de vlotcoördinator. Schoenen worden
verzameld in kratten of mee in de boot.
Oproeien kan een stukje richting Leerdam. Daarna maak je rond en roei je terug richting de
roeivereniging. Vervolgens geeft de stuur aan (met opgeheven arm) dat jullie willen starten. De

starter geeft aan dat jullie door de start kunnen varen (t.h.v. de botenloods). Er is dus tussen 09:00
en 09:30 uur een vliegende (en gespreide) start.

Tijdens de wedstrijd
Allereerst een sportieve wedstrijd en een behouden vaart gewenst! Houd alsjeblieft tijdens wedstrijd
de vaarregels in acht. De Lingemarathon wordt gevaren onder het geldende wedstrijdreglement.
Beschikbaar op de website.
Een uitgebreide routebeschrijving is te downloaden op de website en zal op papier woren
meegegeven. In de bijlage: gps-bestand met de vaarroute.
Calimiteitennummer tijdens de wedstrijd: 0621702266 (wedstrijdleider: Martijn Lukkien). Zorg dat je
als ploeg bereikbaar bent op het opgegeven telefoonnummer. Mocht er een noodzaak zijn geef dan
de locatie door via WhatsApp.

Na afloop
Na afloop kan er een drankje worden gedaan met een snack. Dit jaar is er geen gezamenlijke
prijsuitreiking. De uitslagen en overall dagwinnaar zullen op de website gepubliceerd worden.
In de bijlagen: corona-maatregelen in het kort & gps-bestand met de vaarroute

Vragen?
Heb je vragen stuur een e-mail naar marathon@rvleerdam.nl of een WhatsApp bericht naar
0621702266.
Tot zaterdag!
Groet,
Martijn Lukkien
0621702266
www.rvleerdam.nl
(stuur dit bericht alsjeblieft door naar alle deelnemers van jouw vereniging)

