
Programma 1e Iris Lentemarathon

Op zaterdag 19 maart 2022 vindt de primeur plaats van de Iris
LenteMarathon. Een prestatietocht van 51 km over prachtige
wateren en smalle slootjes in de Bollenstreek en door Leiden.
Dat wil je toch niet missen? De tocht kan geroeid worden in
een C2x+  en  C4x+. Voor ons een spannende uitdaging, deze
eerste marathon; daarom starten we met niet teveel boten.

De uitdagende route voert langs de weidse Kagerplassen, door
boerensloten met lage bruggetjes en brede vaarten naar
Leiden. Genoeg terrasjes hier om even op adem te komen.
Verder via het rijke Warmond en het Norremeer naar de
bollenvelden en langs de Keukenhof. Wellicht staan er al
crocussen of narcissen in bloei. Het laatste stuk brengt je weer
via de brede Ringvaart terug naar Lisse, alwaar een heerlijk
Indisch buffet wacht.

De volgende velden zijn uitgeschreven:

● C2+ ⇒ C-dubbeltwee met (H/D/Mix);  max.  5 boten extern + 2 huurboten van Iris

● C4+ ⇒ C-dubbelvier met (H/D/Mix);    max.  4 boten extern + 4 huurboten van Iris

Inschrijven & kosten

Inschrijven voor de Iris Lentemarathon kan door de mensen die inschrijfrechten hebben. Zij kunnen
hun ploeg(en) inschrijven via de KNRB-website:
https://mijnvereniging.knrb.nl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Inschrijven  voor de 1e editie is mogelijk vanaf 22 januari 2022 tot 5 maart 2022  23:59 uur. De kosten
voor deelname aan de Lentemarathon 2022 zijn €15,- per persoon, te betalen via KNRB-site.

Huur C2*+ = € 15,-
Huur C4*+ = € 25,-

Indisch buffet = € 15,- p.p.

Kosten huur en buffet dienen vóór 15 maart 2022 te zijn overgemaakt op
NL 15 RABO 0107 0353 08 ten name van Roeivereniging Iris o.v.v. Lentemarathon + naam vereniging
+ huur C2/C4 + ploeg.

Annuleringen:

Deelnemende teams kunnen zich tot uiterlijk woensdag 16 maart kosteloos afmelden. Kosten voor
de huur van RV-Iris-boten en/of deelname aan het buffet worden in dat geval teruggestort. Mocht de
situatie zich onverhoopt voordoen dat de organisatie de marathon op het laatste moment moet
afblazen (bv. vanwege weersomstandigheden), dan krijgen de deelnemende teams 100% van de huur
van de RV-Iris-boten terug en 50% van de kosten voor het buffet.

https://inschrijven.knrb.nl/nl/
https://mijnvereniging.knrb.nl/Account/Login?ReturnUrl=%2F


Programma
● 07.00 uur – Sociëteit open, koffie, thee & wat lekkers, wedstrijdsecretariaat open (ontvangst

nummers).
● 07.45 uur – Stuurliedenvergadering voor de captains
● Vanaf 08.15 - 08.45  uur – Boten te water in de door de organisatie weergegeven volgorde.

- veiligheidskeuring boten aan het vlot
- oproeien naar kom links van de vereniging
- aldaar stellen indien nodig
- oproeien naar het startpunt, hoek Greveling/Ringvaart. De stuurman geeft met de
rechterhand omhoog aan dat de boot klaar is om te starten. De start official geeft te kennen
dat de boot mag starten en klokt de tijd op het moment dat de boot de startlijn passeert.

● Een eventuele toiletstop kan bij Asopos in Leiden (op ongeveer 21 km van de start). Er is daar
iemand van onze vereniging aanwezig.

● Vanaf ongeveer 13.30 uur – finish (tijd wordt geklokt bij hoek Ringvaart/Greveling). Laatste
aankomst en tijdwaarneming 17.00u.

● Boten en materiaal opruimen.
● Na afloop drankje en vanaf ongeveer 16.00 uur Indisch buffet voor aangemelde deelnemers.

Parkeren

Gezien de krapte op het parkeerterrein bij de roeivereniging (Ruishornlaan 21-23),  kan er hier niet
geparkeerd en afgeladen worden! Rijd niet het parkeerterrein van de Roeivereniging op, maar volg
de aanwijzingen van de verkeersregelaars! Chauffeurs wordt gevraagd om de botenwagen op het
parkeerterrein bij de Brede School/Hervormde Kerk 200m verderop te parkeren en vanaf hier de
boot/boten te dragen naar ons terrein, waar de boten opgeriggerd kunnen worden. Deelnemers
dienen zelf schragen/singels mee te nemen.

Gelieve de aanwijzingen bij het parkeren van de organisatie ter harte te nemen.

Vaarroute
Greveling, Ringvaart vd Haarlemmermeer, De Balgerij, Boerenbuurt, Zomersloot, Vennemeer, Does,
Zijl, grachten door Leiden, Warmonderlee, Hoflee, Ringsloot Poelpolder, Leidsevaart, Lisserbeek,
Ringvaart vd Haarlemmermeer, Greveling.

Cash-geld
RV Iris beschikt niet over een pinautomaat. Neem daarom voldoende cash-geld mee om drankjes te
betalen!!

Contact

Adres: Ruishornlaan 21-23, 2162 VW
Lisse

E-mail: marathon.rv.iris@gmail.com

Claudia 06-23659542 of
Johan 06-39345591

https://www.google.com/maps/place/Ruishornlaan+23,+2161+WG+Lisse/@52.253862,4.5580543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5c26aee904c35:0x3cf978f36380153c!8m2!3d52.253862!4d4.560243
https://www.google.com/maps/place/Ruishornlaan+29,+2162+VW+Lisse/@52.2526947,4.5600286,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5c26a71b57671:0x887b13b69cc08f1f!8m2!3d52.2526947!4d4.5622173
mailto:marathon.rv.iris@gmail.com

