Routekaart en routebeschrijving ’t Liwwadster Rondje 2022
Belangrijke informatie!

Noodnummer ‘t Liwwadster Rondje 06-22814698

Volg de aangegeven route op de routekaart. De afstand van de route is 19,34 kilometer.
De startlijn wordt gevormd door 2 gele boeien ter hoogte van de wedstrijdtent. Oplijnen ACHTER de
startlijn. De starts gaan elke minuut, 2 sloepen tegelijk.
1. Na de start word er geroeid richting het van Harinxmakanaal.
2. Bakboord uit, het van Harinxmakanaal op.
LET OP: in verband met beroepsvaart, stuurboord wal aanhouden. Dit word gecontroleerd!
3. Bakboord uit, verlaat het van Harinxmakkanaal.
LET OP: Hier liggen fuiken, Passeer boei aan stuurboord.
4. Stuurboord uit, de Tytsjerkster Feart op.
5. Bakboord uit, de Alddeel op
6. Vervolg Alddeel, onder de spoorbrug door.
7. Bakboord uit, de Bonkevaart op.
LET OP: Paaltjes onder de waterlijn.
8. Passeer de “Fata Morga” en ga bakboord uit, de Dokkumer EE op.
LET OP: Smal vaarwater.
9. Passeer de EE brug door bakboords doorgang.
LET OP: Lage brug
10. Einde Dokkumer EE, stuurboord aanhouden en passeer de Noorderbrug vervolg over de Noorder en
Ooster Stadsgracht.
LET OP: Laagste brug op de route
11. Bakboord uit, de Zuider Stadsgracht op.
12. Passeer Blokhuispoortsbrug door het midden om voor te sorteren voor het tweede rondje.
13. Ga VOOR de 1e kanaalsbrug bakboord uit, de Ooster Stadsgracht op.
LET OP: Smal vaarwater met woonboten
14. Passeer de doorgang aan de stuurboordzijde en ga DIRECT daarna bakboord uit en vervolg over de
Hoekstervaart.
LET OP: Smal vaarwater.
15. Ga bakboord uit en roei nogmaals onder de Noorderbrug door, vervolg over de Noorder en Ooster
Stadsgracht.
LET OP: Laagste brug op de route
16. Bakboord uit, de Zuider Stadsgracht op.
17. Passeer Blokhuispoortsbrug aan de stuurboord zijde.
18. Vervolg rechtdoor langs de 1e kanaalsbrug, het Nieuwe Kanaal op.
LET OP: de 1e kanaalsbrug staat tijdens de gehele wedstrijd open.
19. Passeer de 2e kanaalsbrug door de stuurboords doorgang.
20. Passeer de greunsbrug aan door het midden of de stuurboord zijde.
LET OP: De BAKBOORD doorgang word gebruikt door sloepen die terugroeien naar de kraan.
21. Finish van ’t Liwwadster Rondje!

