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KNRB         Toerschema 2018 Botenwagens 2018 

april / mei Hollandse Plassen 
 

Angers, 
Frankrijk 

 
juni t/m 

augustus 

 

Berlijn, 
Duitsland 

 
juni t/m 

augustus 

 
juni 
 

Norfolk Broads, Engeland 

september De Warta, Polen 

U kunt via het toerschema direct naar de tochten of naar de botenwagens klikken. In de algemene 
informatie kunt u lezen wat de vereisten zijn, en hoe in te schrijven. 

 
Algemene informatie 
De toercommissie van de KNRB organiseert jaarlijks meerdaagse roeitochten voor  
leden van de KNRB. Dit jaar zijn er weer drie prachtige tochten georganiseerd. In het 
voorjaar roeien we op de Hollandse Plassen, in juni gevolgd door tochten op de 
Norfolk Broads in Engeland en aan het eind van de zomer twee avontuurlijke tochten 
op de Warta in Polen. Voor het botenwagenproject worden de boten dit jaar gestald in 
Frankrijk (Angers) en in Duitsland (Berlijn).  
 
Botenvervoer toertochten 
De boten worden vervoerd met de eigen botenwagen van de toercommissie. In 
principe worden wherry’s van de Toercommissie gebruikt. Indien nodig kan een 
beroep op de deelnemers worden gedaan om een wherry van hun vereniging mee te 
nemen.  
 
Vereisten  
Voor de buitenlandse tochten geldt dat per boot minstens één bemanningslid ofwel 
ervaring heeft met roeien op stromend water, dan wel de cursus “Roeien op Stromend 
Water” heeft gevolgd.  
 

NB: op veel rivieren en zeker in sluizen is het dragen van een reddingsvest verplicht!  
Voorkeur gaat dan uit naar semi-automatische reddingsvesten. 
 



Inschrijving toertochten 
Schrijf je bij voorkeur in met een complete 
ploeg van vier personen. Individueel 
inschrijven is mogelijk: de toercommissie 
deelt je dan in bij een ploeg waar nog 
plaats is. Per toertocht is het maximale 
aantal deelnemers 32 personen. De 
tochten gaan door wanneer zich 
voldoende deelnemers aanmelden 
 
NB: Wie zich met een ploeg voor het 
eerst inschrijft, krijgt voorrang. Verder 
geldt voor alle tochten en de 
botenwagens: volgorde van inschrijving is 
geen garantie van deelname. Bij 
inschrijving verklaart men zich akkoord 
met de Algemene Voorwaarden.  
Wanneer een tocht is overtekend, zal, als 
er van een roeivereniging meerdere 
ploegen hebben ingeschreven, er slechts 
één ploeg van die vereniging kunnen 
worden toegelaten.   
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Voor alle toertochten geldt:  
 

Inschrijven uiterlijk 15 februari 2018 via de website van de KNRB-website. 
 
https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/toerroeien/knrb-toertochten/  
 

Betalingen  

op rekeningnummer NL23 INGB 0000103978 ten name van Toercommissie KNRB. 
Vermeldt voor welke tocht de betaling bestemd is. Inschrijvingen worden verwerkt ná 
ontvangst van de aanbetaling.  
 

Inschrijving botenwagenproject 
De inschrijving voor de botenwagens wordt beschreven bij Botenwagens 2018. 
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De toertochten 2018 

Hollandse Plassen  
 
3-daagse hoteltocht 
 
De Hollandse Plassen I,   donderdag 26 april t/m zondag 29 april 
De Hollandse Plassen II,  zondag 29 april t/m woensdag 2 mei  
 
Op een steenworp afstand van Amsterdam en Leiden ligt in de Kagerplassen het 
mooie Kaageiland. Omzoomd door water vind je hier ons hotel. We bevaren in drie 
dagen de Kaag, Braassem, Vinkeveense, Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen. 
Deze plassen zijn verbonden door waterwegen waarover vroeger de handel verliep. 
Hieraan liggen kleine dorpen met gezellige uitspanningen aan het water. Het  is het 
meest molenrijke gebied van Nederland. De plassen, veelal ontstaan door 
veenafgraving, hebben een rijke flora en fauna, met veel heemplanten. We komen 
ook over de waterlinie op plaatsen waar de Fransen tijdens het Rampjaar (1672) 
zijn tegengehouden. Kortom, een prachtig gebied met een rijke historie. De 
dagtochten zijn ongeveer 35 km lang. 
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Admiraal Hollandse Plassen I: Nick Draper,    Tel.  0172 573847  /  06 17306732 
Email: dagdraper@ziggo.nl 
Viceadmiraal: Gerrit Ruhaak 
 
Admiraal Hollandse Plassen II: Gerrit Ruhaak,    Tel.  06 50264079 
Email: gerrit.h@ruhaak.nl 
Viceadmiraal: Thomas van Rij 
Prijsindicatie:  € 325,-  waarvan bij inschrijving te voldoen € 125,- met vermelding van 
Hollandse Plassen I of Hollandse Plassen II. 
 
Inbegrepen 

 Vervoer ter plaatse 

 Botenhuur en -vervoer.  

 Overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoons hotelkamers.  

 Twee diners.  

 Verzekering boten, liggelden en fooien.  
 
Niet inbegrepen:  

 Lunches en overige diners 

 Reis- en annuleringsverzekering.  

 Toeslag (indien mogelijk) voor een éénpersoonskamer €45,- 
 
 

Norfolk Broads, Engeland 
 

9-daagse Hoteltocht 
 
Norfolk Broads l,   zaterdag 2 juni t/m zondag 10 juni 2018 
Norfolk Broads ll,  zaterdag 9 juni t/m zondag 17 juni 2018 
 
The Norfolk Broads is een Nationaal Park tussen Norwich en Great Yarmouth. Dit 
waterrijke gebied is in de 12e eeuw ontstaan door uitgebreide veenafgravingen. De 
daardoor ontstane waterwegen werden later gebruikt als handelsroutes. In het 
gebied liggen schilderachtige plaatsjes, molens en niet te vergeten pubs. We roeien 
hier op de rivieren Bure, Thure en Yare. De afstanden zijn niet groot en de 
omgeving biedt veel leuke plekjes om aan te leggen. Wat deze tocht speciaal maakt 
is het roeien in een getijdengebied. Door de getijdenbeweging  stroomt het water op 
sommige plaatsen heftig. Dit vraagt om ervaren roeiers en stuurlieden en tevens om 
een speciale timing qua dagindeling. 
Norwich, als hoofdstad van het graafschap Norfolk, is een stad met een mooie 
historische kern. Daarom hebben we gekozen om de zaterdag als cultuurdag in te 
lassen. 
Ons vervoer is anders van opzet als voorgaande jaren. Iedereen reist op eigen 
gelegenheid naar Hoek van Holland waar wij de middagboot hebben besproken 
naar Harwich. In Harwich staat de bus klaar om ons naar ons hotel te brengen. 
Verder worden we, zoals gebruikelijk, elke dag van en naar onze boten gebracht. 
Op de terugweg hebben we de nachtboot op zaterdagavond. 
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Admiraal Norfolk Broads l: Pieter Kwantes  Tel.  030 6035773  /  06 51557387  
email: p.kwantes@ziggo.nl  
Viceadmiraal: Barbara Pröpper 
 
Admiraal Norfolk Broads ll: Pieter Kwantes  Tel.  030 6035773  /  06 51557387  
email: p.kwantes@ziggo.nl  
Viceadmiraal: Thomas van Rij 
 
Prijsindicatie: € 950 waarvan bij inschrijving te voldoen € 260,- met vermelding van 
Norfolk Broads l of ll. 
 
Inbegrepen:  

• ferry naar Engeland en vervoer per touringcar in Engeland  
• botenhuur en -vervoer 
• overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoons hotelkamers.  
• 2 diners 
• verzekering boten, liggelden en fooien.  

 
Niet inbegrepen:  

• lunches en overige diners 
• vervoer van en naar Hoek van Holland 
• reis- en annuleringsverzekering 
• toeslag (indien mogelijk) voor een éénpersoonskamer bedraagt € 110,-.  
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De Warta, Polen 
 
9-daagse Hoteltocht 
 
Warta I:  vrijdag 31 augustus t/m zaterdag 8 september 
Warta II:  zaterdag 8 september t/m zondag 16 september 
 
De Warta stroomt door een buitengewoon attractief gebied, zowel landschappelijk 
als cultureel. We komen langs verschillende nationale parken  en natura 2000 
gebieden. We overnachten de eerste dag in de stoeterij van Jaszkowo, pittoresk 
gelegen in het Rogalinski reservaat. De tweede dag  bereiken we Poznan, een van 
de meest indrukwekkende Poolse steden. De oude gebouwen op het centrale plein 
maken een onvergetelijke indruk. De niet gekanaliseerde rivier meandert verder 
langs plaatsjes als Oborniki, Wronki, het Sierakowski reservaat, Miedzychod en 
Skwierzyna.                                 
 

De stroomsnelheid van de rivier bedraagt 3 à 5 km per uur. Deze stroomsnelheid 
maakt de tocht avontuurlijk en vereist ervaring op stromend water! Het maakt het 
ook mogelijk om wat langere afstanden af te leggen. De Poolse keuken is sterk 
beïnvloed door de culinaire tradities van de vele nationale groepen die hier 
eeuwenlang leefden en is vaak van hoge kwaliteit. 
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Admiraal Warta I: Nick Draper:   Tel.  0172 573847  /  06 17306732 
Email: dagdraper@ziggo.nl 
Viceadmiraal: Gerrit Ruhaak 
 

Admiraal Warta II: Gerrit Ruhaak, Tel.  06 50264079 
Email: gerrit.h@ruhaak.nl 
Viceadmiraal: Betty Goedewaagen 
 
Prijsindicatie: € 800,-  waarvan bij inschrijving te voldoen € 250,- met vermelding 
van Warta I of Warta II. 
 
Inbegrepen 

 Vervoer per touringcar 

 Botenhuur en -vervoer.  

 Overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoons hotelkamers.  

 Drie diners.  

 Verzekering boten, liggelden en fooien.  
 
Niet inbegrepen:  

 Lunches 

 Reis- en annuleringsverzekering.  

 Toeslag (indien mogelijk) voor een éénpersoonskamer €135,- 
 

 
5Poznan 

 
 

 
 

 
 
  

mailto:dagdraper@ziggo.nl
mailto:gerrit.h@ruhaak.nl


                                                                                                                           

Botenwagens 2018  

Voor degenen die niet met een georganiseerde tocht mee willen, maar meer op eigen 
gelegenheid willen roeien, staan er ook dit jaar in het buitenland in de maanden juni, 
juli en augustus twee botenwagens met ieder twee wherry’s. Eén botenwagen staat in 
Frankrijk in Angers, in het stroomgebied van de  Sarthe en Mayenne, en de andere 
staat in Duitsland in Berlijn aan de Dahme, een zijrivier van de Spree. 

De huur van botenwagens staat open voor leden van roeiverenigingen die bij de 
KNRB zijn aangesloten. Uiteraard hebben alle roeiers roei- en stuurbevoegdheid 
nodig. De cursus “Roeien op Stromend Water” is aanbevolen, soms verplicht voor 
minstens één bemanningslid. 

 

Botenwagen I: Angers (Sarthe-Mayenne; Frankrijk)   
 
De botenwagen wordt gestationeerd bij de roeivereniging Angers Nautique in Angers. 
Er kan worden geroeid in het stroomgebied van de rivieren de Sarthe of de Mayenne 
tussen Le Mans, Angers en Laval. Het zijn rustige groene rivieren zonder 
beroepsvaart, waar de sluizen voor het merendeel nog handbediend zijn. De dorpen 
en stadjes zijn klein en schilderachtig. Met een beetje overleg hoeft hier niet met de 
botenwagen te worden gereden: een ploeg roeit bijvoorbeeld van Le Mans of Laval 
naar Angers en de volgende ploeg weer van Angers naar Le Mans of Laval, etc. Dit is 
natuurlijk ter vrije keuze en na onderlinge afspraak tussen elkaar opvolgende ploegen. 
De stroom op beide rivieren is over het algemeen verwaarloosbaar. 

Kosten €680,- per week voor gebruik van beide wherry's van zaterdag 17.00 uur tot 
zaterdag 17.00 uur. 
 
Botenwagen II: Berlijn (Dahme) 
 
De botenwagen staat bij roeivereniging Turbine in Grünau, aan de Dahme, daar waar 
de olympische roeiwedstrijden van 1936 zijn gehouden. Je kunt van hieruit een 
prachtige rondtocht varen ten zuidoosten van Berlijn in Brandenburg in het Dahme-
Spree-Merengebied en de Märkische Heide ( klik op link om je verder te orienteren) 
Deze rondtocht van 185 kilometer kan gemakkelijk verlengd of verkort worden. Je kunt 
ook vanaf de roeivereniging mooie dagtochten maken. De roeivereniging Turbine ligt 
vlak bij de s–baan zodat je in ongeveer drie kwartier in het centrum van Berlijn bent. 
Kortom, de ideale plek voor een afwisselende week. 

Kosten €660,- per week voor gebruik van beide wherry's van zaterdag 17.00 uur tot 
zaterdag 17.00 uur. 
 
Extra kosten   
Naast de gebruiksvergoeding moet een waarborgsom van € 100,- worden betaald, 
zodat bij inschrijving een bedrag van in totaal € 780,- of € 760,- dient te worden 
overgemaakt op rekeningnummer NL23 INGB 0000103978 ten name van 
Toercommissie KNRB, onder vermelding van “Botenwagen I  (Frankrijk)” of 
“Botenwagen II  (Duitsland)”  en de huurperiode (weeknr).  

 
 
 

http://www.faltboot.org/wiki/index.php/Dahme-Spree-Rundfahrt


Beschikbaarheidskalender 
Wilt u gebruikmaken van het botenwagenproject, download dan de beschikbaarheids- 
kalender (aan de rechterzijde van deze pagina) om te zien in welke weken de 
botenwagens nog beschikbaar zijn. 

Inschrijven botenwagenproject 
Een inschrijfformulier voor het botenwagenproject kunt u aanvragen bij Gert van Driel 
via gbvdriel@gmail.com 
 

 

Impresssies van voorgaande jaren 
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