
     April 2018 

 

 

 

Geachte midweekroeiers en -roeisters, ·   

 

Onze jaarlijkse landelijke roeidag zal gehouden worden op donderdag 16 augustus 2018. 

Naast het recreatieve aspect heeft deze roeidag tot doel contacten te leggen met 

midweekroeiers en -roeisters van andere verenigingen en ervaringen uit te wisselen. Doordat 

de belangstelling meestal groot is en het aantal roeiplaatsen beperkt, verzoeken wij met 

maximaal vijf leden (“de verkenners”) per vereniging in te schrijven om het roeiwater van één 

van deze gastverenigingen te leren kennen. Wil je met een grotere groep dan kan dat altijd op 

een andere met elkaar afgesproken datum. 

 

Opgave en betaling dient u te doen bij de contactpersoon van uw eigen vereniging.  
Deze geeft tijdig het aantal deelnemers aan de contactpersoon van de gekozen vereniging 

door, informeert of er genoeg plaats is en maakt het totale bedrag aan hem/haar over.  

De kosten bedragen 7,50 euro p.p. Er vindt geen restitutie plaats in geval van ontijdige 

afzegging of niet verschijnen. De uiterste datum van inschrijving is gesteld op 1 augustus 

2018. 

Wij zijn heel blij dat dit jaar 3 verenigingen zich beschikbaar stellen om ons als gast te 

ontvangen en wij van hun boten gebruik mogen maken. De ontvangst is 09.30 uur.  

U kunt kiezen uit de volgende verenigingen: 

 

 

 

 

 

RV. Naarden. 

Adres: Thierenseweg 1, 1411 EW Naarden, tel. 035-694052. 

Website: www.roeinaarden.nl voor verdere info en routebeschrijving. 

Voldoende parkeergelegenheid. 

29 plaatsen beschikbaar, er wordt in wherry’s en C4* geroeid. 

De route gaat via de Karnemelksloot, Vecht, Weesp, Muiden, Naarden weer terug naar onze 

vereniging. Incl. de vesting is dit 27 km. Halverwege leggen wij aan bij r.v. Weesp voor de 

meegebrachte lunch en toiletgebruik. In elke boot gaat een Naarder mee i.v.m. de vele 

bruggen in het begin van de tocht. Op onze website is een uitgebreide versie van het rondje 

N.W.M.N. bij toertochten te vinden. 

Contactpersoon: Narda Schermer, tel. 035-5387866 / 06 53694847. 

Graag opgave per e-mail: n.schermer@ziggo.nl (via contactpersoon van uw eigen 

vereniging). 

Betaling overmaken op bankrek.nr. NL 73 INGB 0002 436 510 t.n.v. T.L. Schermer-Alink, 

o.v.v. landelijke roeidag 16 augustus 2018, het aantal personen en naam vereniging. 
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RV. Aeneas. 

Adres: De Weerd 52, 6041 TL Roermond, tel. 0475-336751. 

Website: www.rvaeneas.nl voor verdere info en routebeschrijving. 

Voldoende parkeergelegenheid. 

20 plaatsen beschikbaar, er wordt geroeid in wherry’s en C4* boten. 

De tocht gaat over de Maas en we bezoeken ook enkele Maasplassen en drijvende woningen 

de z.g. Marina’s. De tocht is ca. 20 km lang met onderweg een lunchpauze voor het eigen 

lunchpakket. Om 10.00 uur staan wij klaar voor een ontvangst met koffie/thee en vlaai en om 

10.45 uur steken wij van wal voor een mooie tocht. 

Contactpersoon: Math. Widdershoven, tel. 0475-494529. 

Graag opgave per e-mail: m-mwiddershoven@home.nl (via contactpersoon van uw eigen 

vereniging). 

Betaling overmaken op bankrek.nr. NL 73 ABNA 0453 317 979 t.n.v. M. Widdershoven- te 

Loo in Heythuysen, o.v.v. landelijke roeidag 16 augustus 2018, het aantal personen en naam 

vereniging. 
 

 

 

WSV. Binnenmaas. 

Adres: Laan van Moerkerken 27a, 3271 AH Mijnsheerenland, tel. 0186-601015. 

Website: www.wsvbinnenmaas.nl voor verdere info en routebeschrijving. 

Parkeren dicht bij de vereniging. 

21 plaatsen beschikbaar, er wordt geroeid in C4* boten. 

Een cultuurhistorische tocht van een kleine 20 km over de Binnen bedijkte Maas, van 

Westmaas naar Maasdam over rustig, natuurlijk water met veel waterwild, een enkele visser, 

maar zonder grote scheepvaart en snelle motorboten. Je ziet veel molens, waar we er een van 

zullen bezoeken. En verder van Maasdam naar Puttershoek (het dorp van), via de Vliet, 

alwaar we de zelf meegebrachte lunch zullen gebruiken. Op de terugweg naar de vereniging, 

die je al van verre ziet liggen, kom je nog achter de buitenplaats het Hof van Moerkerken 

langs waar Frederic van Eeden een boek heeft geschreven. 

Contactpersoon: Klaas Bossen, tel. 0186-601422. 

Graag opgave per e-mail: klaasbossen@gmail.com (via contactpersoon van uw eigen 

vereniging). 

Betaling overmaken op bankrek.nr. NL 64 RABO 0369 902 874 o.v.v. landelijke roeidag 16 

augustus 2018, het aantal personen en naam vereniging. 

 

 

 

Een deelnemer moet minimaal beschikken over roei- en stuurvaardigheid 

op basisniveau om te kunnen deelnemen aan dit evenement. 

 

Vergeet niet uw lunchpakket mee te nemen! 

 
 

Met vriendelijke groet, 

De Commissie Midweekroeien. 
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