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Routebeschrijving
Vaar vanaf de startlijn in zuidwestelijke richting
naar de busbrug. Vaar vervolgens rechtdoor
naar de Prinses Irenebrug. Volg de Amstel.
Houd bij de splitsing vlak na Uithoorn bakboord
aan. LET OP JAAGVERBOD! Ga verder totdat er
aan bakboord een brug verschijnt. Ga deze
onderdoor. Vlak na de brug kom je door de
Pondskoekersluis. Na de sluis ga je onder de
Wittebrug door, waarna de Kerkvaart volgt.
Einde Jaagverbod. Aan de rand van Mijdrecht
kom je onder een vaste brug door. Deze wordt
gevolgd door een Hefbrug. Na de Hefbrug gaat
de vaart naar stuurboord en kom je onder de
Steffensbrug door. Vervolg de Ringvaart van
Groot Mijdrecht tot aan de Burgemeester de
Voogdbrug. Na deze brug maakt de vaart een
bocht naar bakboord en vlak daarna een bocht
naar stuurboord. Hierna volgt een vaste brug.
Na deze brug kom je bij een T-splitsing, waar je
naar stuurboord gaat. Vlak daarna kom je weer
bij een Hefbrug. Na de Hefbrug verlaat je het
dorp en vaar je door, totdat je bij een vaste brug
komt. Deze brug ga je weer onderdoor, waarna
je scherp naar stuurboord gaat en meteen naar
bakboord je weg vervolgt. Deze vaart volg je
alsmaar rechtdoor, totdat je bij de
Oudhuizersluis komt. Na de sluis vaar je
rechtdoor de Heinoomsvaart in. Deze volg je
totdat je bij de Westveensebrug komt, waarna
je naar stuurboord gaat. Je volgt nu de Kromme
Mijdrecht, vlak voor het dorpje de Hoef vindt je
de Overzetbrug en vlak na het dorpje een
draaibrug komt. Na de brug vervolg je je weg,
totdat je aan je stuurboordzijde de
Pondskoekersluis weer passeert. LET OP
JAAGVERBOD! Vanaf dat punt volg je de route,
die je aan het begin hebt gevaren, in
omgekeerde volgorde tot Uithoorn. Let op bij
het passeren van de bruggen op de juiste
doorvaart. Bij de busbrug is een verplichte
doorvaart bij de 2 oranje lichten (zie BPR art.
6.26)! Deze doorvaart is te zien vanaf de finish
en is dus gemakkelijk te controleren!
Vaar door de finish bij de Olympus en meld je bij
de tijdwaarnemers. Jullie hebben het gehaald!
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Brug-/sluisnaam

Maten

Busbrug
Pr. Irenebrug

BB H28 W100
BB H28 W100

Pondskoekersluis
Wittebrug

D12 W43 L200
H25
H25 W83

Vaste Brug
Hefbrug

H25 W160
BB H15 W43

Seffensbrug

BB H10 W50

Burg. De Voogdbrug

BB H7 W43

Vaste Brug

H24 W50

Hefbrug
Vaste Brug

BB H8-24 W42
H24 W52

Oudhuizersluis

D12 W43 L200

Westveensebrug

BB H6 W72

Overzetbrug
Draaibrug

Staat normaal
open
BB H7 W90
(vast H10)

Pr. Irenebrug
Busbrug

BB H28 W100
BB H28 W100
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