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Virtual Head of the River 2021 

Stappenplan uitzetten baan.  

Stap 1   
Google Earth (Online)  Google Earth Pro 

Open de Google Earth 
website en zoek je eigen 
vaarwater op. 
 

 

Open Google Earth Pro 
en zoek je eigen 
vaarwater op. 
 

 

Stap2  
Google Earth (Online) Google Earth Pro 

Aan de linkerzijde van het scherm is 
een zwarte balk met iconen te 
vinden. Klik op het onderste icoon:  

 
 
 

Dan verschijnt de volgende pop-up: 

 
 

Bovenaan de pagina heb je een balk 
met icoontjes: 

 
 
Klik op de lineaal: 

 
Dan verschijnt de volgende pop-up. 
Klik op Pad: 

 
 

https://www.google.com/earth/
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Stap 3  

Google Earth (Online) Google Earth Pro 
Klik op de finish van de baan (2.5km / 
4 km/8 km). Dat wordt je eerste 
meetpunt. 
  

 
 

 
 

Klik op de finish van de baan (2.5km / 
4 km/8 km). Dat wordt je eerste 
meetpunt. 
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Stap 4  

Google Earth (Online) Google Earth Pro 
Klik steeds verder door naar het 
volgende meetpunt om vanaf de 
finish jouw baan uit te zetten. Er is 
geen wedstrijdbaan dus hanteer de 
reguliere vaarregels voor jouw 
vaarwater maar hou wel zoveel 
mogelijk een rechte lijn aan. Maak 
jouw baan minimaal 0,5 km langer 
dan het gewenste traject. Dit is 
belangrijk om te voorkomen dat 
wanneer roeiers bochten afsnijden je 
niet aan de gewenste kilometers 
komt. Time-Team selecteert de 
snelste 2.5, 4 of 8 km binnen jouw 
gevaren traject. 
 

 
 

Klik steeds verder door naar het 
volgende meetpunt om vanaf de 
finish jouw baan uit te zetten. Er is 
geen wedstrijdbaan dus hanteer de 
reguliere vaarregels voor jouw 
vaarwater maar hou wel zoveel 
mogelijk een rechte lijn aan. Maak 
jouw baan minimaal 0,5 km langer 
dan het gewenste traject. Dit is 
belangrijk om te voorkomen dat 
wanneer roeiers bochten afsnijden je 
niet aan de gewenste kilometers 
komt. Time-Team selecteert de 
snelste 2.5, 4 of 8 km binnen jouw 
gevaren traject. 
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Stap 4  

Google Earth (Online) Google Earth Pro 
Als je de 4,5 km hebt bereikt ziet de 
pop-up er zo uit. Klik dan op ‘Klaar’ 
om de baan af te maken. Nu weet je 
waar je de start en finishbordjes 
moet zetten.  
 

   
   

Voor mensen die smartwatches e.d. 
gebruiken kun je eventueel de 
coördinaten van begin en eindpunt 
aangeven door erop te klikken. Zie 
onderaan rechts in beeld. 
 

 
 

Als je de 4,5 (of 2.5 of 8) km hebt 
bereikt ziet de pop-up er zo uit. Klik 
dan op ‘Opslaan’ om de baan af te 
maken.  
 

 
 

Geef jouw traject een naam en klik 
op OK. Nu weet je waar je de start en 
finishbordjes moet zetten. 
 

 
 
Aan de linkerkant onder ‘Plaatsen’ 
zie je jouw traject staan. 
 

 
Voor mensen die smartwatches e.d. 
gebruiken kun je eventueel de 
coördinaten van begin en eindpunt 
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aangeven door erop te klikken. Zie 
onderaan rechts in beeld. 
 

 
 

 
 

 

 

 


