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VERKEERSREGELS 

 
De Willem-Alexanderbaan beschikt over 8 

roeibanen. De Argo Sprint zal worden gestart in de 

banen 3 t/m 8. 

 

Trainen 

Trainen tijdens de wedstrijd is in tegenstelling tot 2 

km wedstrijden wèl toegestaan, mits dit gebeurt 

buiten het wedstrijdgebied (d.w.z. in de eerste 

kilometer) en men het verloop van de wedstrijd niet 

hindert. Gebruik voor het terugkeren naar het 

botenterrein na afloop van de training zo veel 

mogelijk de pauze (ca. 19.15 – ca. 19.30 uur) of 

gebruik baan 1 (het is daarbij verboden om met een 

wedstrijd mee te varen). 

 

Oproeien 

De Willem-Alexanderbaan beschikt over een apart 

oproeiwater. Gebruik hiervan tijdens de Argo Sprint 

is conform de normale vaarregels. Bent u eenmaal 

onder de Beijingbrug door de baan opgevaren, dan 

kunt u niet meer terug.  

 

Warmroeien en trainen 

Het warmroeien en trainen gedurende de 

wedstrijd is uitsluitend toegestaan tussen de 0 en 

1000 meter. Waarbij er tussen de 0 en 1000 meter; 

uitsluitend in baan 6, 7 en 8 richting de finish (2000 

meter) geroeid mag worden; en uitsluitend in baan 

1, 2 en 3 in de richting van de start (0 meter) 

geroeid mag worden. Baan 4 en 5 zijn verboden 

gebied: mogen uitsluitend haaks overgestoken 

worden. 

Na het passeren van de 1000 meter lijn mag alleen 

nog in baan 6, 7 en 8 verder in de richting van de 

finish) geroeid worden. Bij binnenkomst van het 

startgebied (tussen de 1250 en 1500 meter) mag 

men daar niet meer uit en mag uitsluitend in de 

richting van de finish verder gevaren worden. 

 

Startgebied 

Eenmaal aangekomen in het startgebied (tussen de 

1250 en 1500 meter) gaat u op aanwijzing van de 

voorstarter klaar liggen in de baan waarin de 

wedstrijd moet worden gevaren. U dient ruim voor 

het starttijdstip in het startgebied aanwezig te zijn.  

Roeit u terug na een training, dan mag u (op 

aanwijzing van de voorstarter) naar baan 1 (om 

tussen twee races de laatste 500m af te leggen). 

 

Uitroeien 

Uitroeien kan conform de normale verkeersregels 

van de baan, op het aparte oproeimeer. 

 

Overtredingen 

Overtreden van de verkeersregels kan bestraft 

worden met een waarschuwing of andere, in het 

reglement voor roeiwedstrijden gespecificeerde, 

disciplinaire maatregelen. 


