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Toer en botenwagen-schema 2020 

Periode Vaargebied Land Tocht 1 Tocht 2 

Mei Groninger maren en diepen NL 30 april t/m 3 mei 3mei t/m 6 mei 

Juni Labe en Elbe DE /CZ 6 juni t/m 14 juni 13 juni t/m 21 juni 

Sept. Oder en Finow DE / PL 28 aug. t/m 5 sept. 5 sept. t/m 13 sept. 

 Locatie Botenwagen Land Periode 

BOWA 1 Priepert DE 27 juni t/m 22 augustus 

BOWA 2 Angouleme FR 27 juni t/m 22 augustus 

 

 

 

 



Algemene informatie 

De toercommissie van de KNRB organiseert jaarlijks meerdaagse roeitochten voor haar 
leden. Dit jaar zijn er weer drie mooie tochten georganiseerd. In het voorjaar roeien we 
in Groningen op de Maren en Diepen, in juni gevolgd door tochten op de Labe-Elbe van  
Tsjechië naar Duitsland en aan het eind van de zomer de Oder door Polen en Duitsland 
en de Finow naar de Werbellinsee. Voor het botenwagenproject worden de boten dit 
jaar gestald in Priepert in Mecklenburg (Duitsland), en in Angoulême in de Charente 
(Frankrijk). Hieronder kunt u lezen wat de vereisten zijn, en hoe in te schrijven.  
 

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. Als er strengere eisen zijn voor een tocht, staan die  beschreven 

in de omschrijving van de betreffende tocht.  

NB: op veel rivieren en zeker in sluizen is het dragen van een reddingsvest verplicht!  
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze van semi-automatische of 
automatische reddingsvesten. 
 
Inschrijving toertochten 
Inschrijving met een volledige ploeg heeft de voorkeur, iedere deelnemer dient zich wel 

individueel in te schrijven. De toercommissie zal bij onvolledige ploegen trachten te 

bemiddelen om een ploeg compleet te maken. Individueel aanmelden kán, de 

toercommissie zal proberen de deelnemer bij een onvolledige ploeg in te delen. Per 

toertocht is het maximale aantal deelnemers 32 personen. De tochten gaan door 

wanneer zich voldoende deelnemers aanmelden.  

 
NB: Een ploeg met meerdere nieuwe deelnemers, krijgt voorrang waar mogelijk. Verder 
geldt voor alle tochten en de botenwagens: volgorde van inschrijving is geen garantie 
van deelname. Lees de Algemene Voorwaarden.  Bij inschrijving verklaart men zich met 
deze akkoord.   
 

Inschrijven voor de toertochten uiterlijk 15 februari 2020 via de KNRB-website:  
https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/toerroeien/knrb-toertochten/  
 

Inschrijving botenwagenproject 
De beschikbaarheid van de botenwagens is via bovenstaande KNRB-link te vinden in 
de beschikbaarheidskalender. Een inschrijfformulier voor het botenwagenproject kunt u 
aanvragen via email  gbvdriel@gmail.com 
 

Betalingen  

Alle betalingen voor zowel toertochten als voor botenwagenproject op rekeningnummer 
NL23 INGB 0000103978 ten name van Toercommissie KNRB.                               
Vermeldt de toertocht (locatie en I of II) of de botenwagenlocatie  (locatie met 
bijbehorend weeknr). Inschrijvingen worden verwerkt ná ontvangst van de aanbetaling.  
 

https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/01/Algemene-Voorwaarden-2019-KNRB-toertochten-buitenland.pdf
https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/toerroeien/knrb-toertochten/
mailto:gbvdriel@gmail.com


Groninger maren en diepen 

 
3-daagse hoteltocht 
 
Groninger maren en diepen I              Donderdag 30 april t/m zondag 3 mei 
Groninger maren en diepen II             Zondag 3 mei t/m woensdag 6 mei  
 

De voorjaarstocht gaat dit jaar over Gronings water. De stad Groningen, -ook wel 
Stad genoemd-, ligt op het noordelijkste deel van de Hondsrug. Het land eromheen 
is in de loop der tijden langzaam ingepolderd, resulterend in een vlak en vruchtbaar 
land met meanderende stroompjes en rivieren. De kleine stroompjes, de maren 
werden samen met brede diepen van oudsher gebruikt om landbouwproducten te 
vervoeren naar de stad Groningen. We varen door dit Hogeland. Tijdens de tocht 
zien wij het uitgestrekte Groningse land, met mooie dorpen, intieme cafés, oude 
borgen en tuinen. We overnachten in de voormalige borg Ekenstein, en in drie 
roeidagen bezoeken wij Delfzijl, Groningen en – als het weer het toelaat -  de oude 
zeehaven Zoutkamp.. Eén van de avonden brengen we door in de stad Groningen 
. 

 

 

 

 

Westerwijtwerdermaar, sluis 
Oosterdijkshorn 



Admiraal Maren en Diepen I: Betty Goedewaagen 

Email: begoedewaagen@gmail.com 

Viceadmiraal: Nick Draper 

 

Admiraal Maren en Diepen II: Gerrit Ruhaak 

Email: gerrit.h@ruhaak.nl 

Viceadmiraal: nog te bepalen. 

 

Prijsindicatie:  € 350,-  waarvan bij inschrijving te voldoen € 150,- met vermelding 
van Maren en Diepen I of Maren en Diepen II. 

Inbegrepen 

 Vervoer per touringcar 

 botenhuur en -vervoer.  

 overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoons hotelkamers.  

 2 diners.  

 verzekering boten, liggelden en fooien.  
 

Niet inbegrepen:  

 Lunches 

 Diner in Groningen 

 Reis- en annuleringsverzekering.  

 Toeslag (indien mogelijk)  éénpersoonskamer, € 98,-. 
 
 
 

 
Aduarderzijl  (maart 2019) 

file:///C:/Users/bgoed/Desktop/knrb/2020/website/begoedewaagen@gmail.com
file:///C:/Users/bgoed/Desktop/knrb/2020/website/gerrit.h@ruhaak.nl


Labe-Elbe 
 

 

9-daagse Hoteltocht door Tsjechië en Duitsland 
 
Labe-Elbe I :                       zaterdag 6 juni t/m zondag 14 juni 2020                                                   
Labe-Elbe II:                       zaterdag 13 juni t/m zondag 21 juni 2020 

 

 

In het Tsjechische Bohemen stroomt de rivier de Moldau bij de stad Melnik in de 
Labe. Deze rivier wordt 110 km verderop na de grens met Duitsland de Elbe 
genoemd. Vanaf Melnik varen we over een brede rivier in een zeer gevarieerd 
heuvellandschap met eeuwenoude steden. Door de prachtige natuur en schitterende 
rotsformaties met kliffen en ravijnen van de Sächsische Schweiz baant de Elbe zich 
een weg naar het noorden richting Hamburg. Onze toertocht eindigt na 265 km. in 
de kleine renaissancestad Torgau. Halverwege maken we een dag vrij in Dresden. 
Deze meest Italiaanse stad van Duitsland heet ook wel “Florence aan de Elbe”. 

De dagtrajecten van ± 45 km. lijken lang maar door de stroming, -5 á 6 km per uur-, 
roeien we sneller dan u wellicht gewend bent. Dit houdt in dat ervaring op stromend 
water zeer gewenst is. 

 

 
 
 
Admiraal Labe – Elbe I: Gerrit Ruhaak  
Email gerrit.h@ruhaak.nl   
Mob. 0650264079 
 
Admiraal Labe – Elbe II:   Pieter Kwantes  
Email p.kwantes@ziggo.nl 
Mob. 0651557387 
 
Prijsindicatie:  € 760,-  waarvan bij inschrijving te voldoen € 250,- met vermelding 
van Labe-Elbe I of II 

Porseleinmuseum Dresden 

mailto:gerrit.h@ruhaak.nl
mailto:p.kwantes@ziggo.nl


 
Inbegrepen:  

 Botenhuur en -vervoer.  

 Overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoons hotelkamers.  

 3 diners tijdens de tocht.   

 Verzekering boten, liggelden en fooien.  
 
Niet inbegrepen:  

 Overige Lunches en diners. 

 Reis- en annuleringsverzekering                             

 Toeslag éénpersoonskamer  € 165,00 (indien mogelijk)  
 

 
Labe-Elbe 

  

 
 



Oder-Finow 

 
9-daagse hoteltocht door Polen en Duitsland 
 
Oder-Finow I: vrijdag 28 augustus t/m 5 september 

Oder-Finow II: zaterdag 5 september t/m zondag 13 september 

 

Deze afwisselende tocht gaat over de Oder, de Alte Oder, het Finow-  en het 
Werbellin-kanaal naar de Werbellinsee. Vanuit Polen passeren we Ratzdorf waar de 
Neiße in de Oder stroomt. Vanaf hier tot aan Hohensaaten vormt de Oder de grens 
tussen Polen en Duitsland. De tameljk snel stromende rivier meandert door 
uitgestrekte natuurgebieden. Er is weinig beroepsvaart doordat de waterstand sterk 
varieert. We komen o.a. Langs Frankfurt am Oder en het vestingstadje Kostrzyn 
waar de Warta zich bij de Oder voegt. Bij Hohensaaten is de bekende Polenmarkt . 
Hier gaan we een sluis door richting Finow. Het Finowkanaal  uit 1605  is het oudste 
kanaal van Duitsland. Nog niet zolang geleden is het weer bevaarbaar gemaakt voor 
pleziervaart. Het kanaal volgt grotendeels het rivierbed van de Finow, biedt veel 
natuur, leuke oude sluisjes met cafétjes, kleine stadjes, maar komt ook langs de 
oude scheepslift van Niederfinow.  De Werbellinsee wordt wel het mooiste meer van 
Brandenburg genoemd. De hotels zijn afwisselend in Polen en Duitsland.  

 

 

 

 

 

Admiraal Oder-Finow I:  Willem Beerman 

Email: familiebeerman@kpnmail.nl 

Viceadmiraal:  Marysia Olszanowski 

 

Admiraal Oder-Finow II: Nick Draper 

Email: dagdraper@ziggo.nl 

Viceadmiraal: Betty Goedewaagen 

https://www.flussinfo.net/oder-odra/uebersicht/
https://www.flussinfo.net/alte-havel-oder-wasserstrasse/galerie/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werbellinsee
http://www.polenmarkt.de/index.php
http://www.schiffshebewerk-niederfinow.info/
file:///C:/Users/bgoed/Desktop/knrb/2020/website/familiebeerman@kpnmail.nl
file:///C:/Users/bgoed/Desktop/knrb/2020/website/dagdraper@ziggo.nl


 

Prijsindicatie: ca. € 850,-  waarvan bij inschrijving te voldoen € 275,- met vermelding 
van Oder-Finow I of Oder-Finow II. 

 

Inbegrepen 

 Vervoer per touringcar 

 botenhuur en -vervoer.  

 overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoons hotelkamers.  

 3 diners.  

 verzekering boten, liggelden en fooien.  
 

Niet inbegrepen:  

 lunches 

 reis- en annuleringsverzekering.  

 Toeslag (indien mogelijk)  éénpersoonskamer, €153,- . 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
 

 

 
 
 

 
 



Botenwagens 2020  

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 wherries. U kunt zich inschrijven voor het gebruik 
van twee wherries op een botenwagen, waarbij u een week lang de vrijheid hebt om zelf 
een roei-route uit te zoeken in het gebied waar de botenwagen staat. Van 27 juni t/m 22 
augustus staat één botenwagen in Angoulême aan de Charente en de andere in 
Priepert aan de Havel, - in het merengebied in Mecklenburg -.                                       
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. 

Kosten 
Gebruiksvergoeding € 670,- per week voor gebruik van beide wherries van zaterdag 
17.00 uur tot zaterdag 17.00 uur. 
Naast de gebruiksvergoeding moet een waarborgsom van € 100,- worden betaald, 
zodat bij inschrijving een bedrag van in totaal € 770,-  dient te worden overgemaakt.  

In de Algemene Informatie staat de betaalwijze vermeld.  Zie ook  Betalingen   

 

Beschikbaarheidskalender 
Download dan de beschikbaarheids- kalender via de KNRB-link 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 
 
 
 
 

  
 
Voorjaarstocht Gent, 2019 

  

mailto:gbvdriel@gmail.com

