Programma toercommissie 2017
Dit is het programma van de toercommissie over het jaar 2017. Dit jaar organiseren we 5 tochten.
De moeilijkheidsgraad geven we aan met het aantal sterren. Hierbij nog even een korte uitleg:
 Eén ster (*): Laagdrempelige tocht, hieraan kun je meedoen als je bent afgeroeid en afgestuurd.
 Twee sterren (**): Voor deze tocht moet je vaardigheden beheersen als wisselen in de boot,
slippen en vallen en aanleggen op een zachte oever. Voor leden die na 2010 lid zijn geworden
geldt dat ze in het bezit moeten zijn van een toeraantekening.
 Drie sterren (***): Als 2 sterren, maar bij deze tochten is ook een goede conditie vereist
(minimaal een tocht van 30 km of langer zonder problemen kunnen roeien)
Bij iedere tocht geven we het maximaal aantal deelnemers, Als er voor een tocht meer aanmeldingen
zijn dan beschikbare plaatsen bepaalt de toercommissie wie mee kan doen met de tocht en wie
vooralsnog op de reservelijst komt.
Zaterdag 8 april, openingstocht (*)
In tegenstelling tot eerdere berichten, of tot publicaties in de Dolleklep gaat deze tocht NIET naar
Schiedam. Door de openingstijden van de bruggen in het weekend blijkt het helaas niet mogelijk een
tocht naar het centrum van Schiedam te organiseren.
De tocht gaat nu naar de Rottemeren. Bij café de Roerdomp leggen we de boten aan en is er
gelegenheid voor een consumptie. Dit alles indien het weer het toelaat, bij een harde wind blijft het
beperkt tot een retourtje Oud Verlaat.
Deelname aan de tocht is gratis, eventuele consumpties onderweg zijn voor eigen rekening.
Maximum aantal deelnemers: ongeveer 30. Datum uiterlijk aanmelden: 2 april.
Zaterdag 13 mei, Katwijk tocht (***)
We kunnen 4 wherry’s huren bij RV Rijnland in Voorschoten.
Vanaf de roeivereniging varen we via het centrum van Leiden naar de koffiestop aan één van de
Kager plassen, ’t Joppe. Daarna varen we via het Oegstgeester kanaal naar Katwijk, waar we nabij het
centrum kunnen aanleggen. In Katwijk komen zowel de winkelaars als de strandliefhebbers onder
ons ruimschoots aan hun trekken. Zowel het gezellige centrum als het strand zijn op ongeveer 10
minuten loopafstand van de aanlegplaats. Na de pauze varen we via de Oude Rijn weer terug naar de
roeivereniging in Voorschoten.
De kosten voor deze tocht zijn 10 euro, inclusief botenhuur en vervoer naar R.V. Rijnland v.v.
Eventuele consumpties onderweg zijn voor eigen rekening.
Maximum aantal deelnemers: 16. Datum uiterlijk aanmelden: 1 mei
Zaterdag 1 juli, Oorsprong van de Rotte tocht (gastentocht)
Ongeveer 35 roeiers uit het hele land zijn die dag bij ons te gast om te zien wat voor mooi roeiwater
wij nu eigenlijk hebben. De tocht is dus niet bedoeld voor roeiers van RV Rijnmond.
Mocht het je desondanks wat lijken om betrokken te zijn bij de organisatie van een dergelijk
evenement, meld je dan bij de toercommissie. Wij kunnen dan bekijken of we je een plekje kunnen
geven in de organisatie.
Vrijdag 11 augustus tot met 13 augustus: Fryslân tocht (***)
Ja ja we gaan weer eens roeien in Friesland en we denken zowaar een stuk water te hebben
gevonden waar we als RV Rijnmond nog nooit hebben geroeid!
We hebben 2 wherry’s gehuurd bij de RV de Dragt in Drachten en we nemen zelf 2 wherry’s mee.

Vanuit Drachten varen we over nog onontgonnen roeiwater naar Grou, waar we overnachten in het
Hostel Oer ’t Hout, overigens wel bekend bij veel Rijnmonders. De volgende dag roeien we weer
terug naar Drachten.
Vrijdag vertrekken we in de middag naar Grou, de middag is verder vrij te besteden tot het
avondeten. Vanaf het avondeten op vrijdag is het “volpension” tot en met het avondeten op zondag,
naast ontbijt, koffiepauze en lunch is er dag een iedere avondmaaltijd die we niet zelf klaar hoeven te
maken!
Vervoer naar Friesland v.v. en tijdens de tocht zal weer met twee busjes plaatsvinden .
Het maximum aantal deelnemers is 18, inclusief 2 begeleiders. De kosten voor het weekend
bedragen 160 euro, op basis van volpension, inclusief vervoer en gebruik van de boten. Eventuele
consumpties onderweg zijn voor eigen rekening.
Datum uiterlijk aanmelden: 1 mei
Zaterdag 4 november, Snerttocht(*)
Het is nog ver weg maar we zijn van plan die dag naar Delfshaven te varen. Na afloop is er weer soep
in de kantine. Wat dat zal zijn willen we nog niet helemaal verklappen, maar als we dan toch een
tipje van de sluier oplichten zal het waarschijnlijk geen pompoenensoep zijn.
Deelname aan de tocht is gratis, eventuele consumpties onderweg zijn voor eigen rekening.
Maximum aantal deelnemers: ongeveer 30. Datum uiterlijk aanmelden: 29 oktober.
Aanmelden
Graag aanmelden via toercie@rvrijnmond.nl. Je kunt je nu al aanmelden voor alle tochten, of er nog
even over nadenken, maar hou dan wel de datum in de gaten waarop je je uiterlijk kunt aanmelden
voor een tocht. Betalen hoeft pas als je de bevestiging krijgt dat je mee kunt met de tocht.

