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Periode Vaargebied Tocht 1 Tocht 2 

Mei Groninger maren en diepen 29 april t/m 2 mei 2 mei t/m 5 mei 

Juni De Maas (L) 7 juni t/m 10 juni 10 juni t/m 13 juni 

Sept. Groene Hart 4 sept. t/m 7 sept. 7 sept. t/m 10 sept. 

 Locatie BOWA BOWA Periode 

BOWA1 Goengahuizen (Fr) 5 juni t/m 28 augustus 

BOWA2 Blokzijl (Ov) 19  juni t/m 21 augustus 



Algemene informatie 
 

De toercommissie van de KNRB organiseert jaarlijks meerdaagse roeitochten voor haar leden. 
In het voorjaar roeien we in Groningen op de Maren en Diepen, in juni op de Limburgse Maas 
en aan het eind van de zomer, in september roeien we in het Groene Hart. Er wordt overnacht 
in hotels en het vervoer van en naar de boten geschiedt per bus. Voor het botenwagenproject 
worden de boten dit jaar gestald in Goengahuizen (Fr), en in Blokzijl (Ov). Hieronder kunt u 
lezen wat de vereisten zijn, en hoe in te schrijven.  
 
Corona-risico’s 
In verband met corona-risico’s hebben we dit jaar besloten drie korte Nederlandse tochten te 
organiseren, en de 9 – 10-daagse buitenlandse tochten te laten vervallen. We nemen aan dat 
het roeien in meermansboten weer mogelijk zal zijn, en dat het stuurbankje door twee mensen 
kan worden bezet. Indien dat van overheidswege nog niet mogelijk is, worden de tochten 
geannuleerd, voordat er sprake is van annuleringskosten bij hotel of transportonderneming. In 
dat geval worden er ook geen administratiekosten berekend.  
 

Botenvervoer toertochten 
De boten worden vervoerd met de eigen botenwagen van de toercommissie. In principe 
worden wherries 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 tocht op de Maas 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-automatisch of automatisch 
reddingsvest. 

 
Inschrijving toertochten 
Inschrijving met een volledige ploeg heeft de voorkeur. Iedere deelnemer dient apart 

ingeschreven te worden. 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. Om de tochten doorgang te laten hebben, dienen zich voldoende 

deelnemers aangemeld te hebben.  

 

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.  
 
Inschrijven voor de toertochten uiterlijk 30 februari 2021 via de KNRB-website toertochten. 
Bij inschrijving verklaart men akkoord met de Algemene Voorwaarden die ook via deze link te 
lezen zijn.  
 

Inschrijving en beschikbaarheid botenwagens 
Het inschrijfformulier en de beschikbaarheidskalender van de botenwagens zijn ook via 
bovenstaande KNRB-website te vinden. Het inschrijfformulier kunt u downloaden en ingevuld 

verzenden aan  gbvdriel@gmail.com. 
 

https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/toerroeien/knrb-toertochten/
mailto: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.  

 

Groninger maren en diepen 
 

3-daagse hoteltocht 
 

Groninger maren en diepen I              Donderdag 29 april t/m zondag 2 mei 
Groninger maren en diepen II             Zondag 2 mei t/m woensdag 5 mei  
 

In de herhaling:  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 . 
 

Admiraal Maren en Diepen I: Betty Goedewaagen 
Email: begoedewaagen@gmail.com 
Viceadmiraal: Nick Draper 
 

Admiraal Maren en Diepen II: Barbara Pröpper 
Email: bcpropper@gmail.com 
Viceadmiraal: Femmy Lieben. 
 

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.  

 Hotel op basis van logies/ontbijt in tweepersoonskamers.  

 2 diners.  

 Verzekering boten, liggelden en fooien.  
 

Niet inbegrepen:  

 Lunches 

 Diner in Groningen 

Westerwijtwerdermaar, sluis Oosterdijkshorn 

file:///C:/Users/bgoed/Desktop/knrb/2020/website/begoedewaagen@gmail.com


 Reis en annuleringsverzekering 

 Toeslag (indien mogelijk)  éénpersoonskamer, €147,-. 
 

 

Aduarderzijl (maart 2019) 



De Maas (L) 
 

3-daagse hoteltocht.  
 

Maas tocht I:                   Maandag 7 juni t/m donderdag 10 juni 
Maas tocht II:                  Donderdag 10 juni t/m zondag 13 juni 
 

Het Maas-gebied in Limburg wordt beschouwd als één van de mooiste nieuwe 
natuurgebieden van Nederland. We starten in Ohé en Laak bij de Schroevendaalseplas en 
varen via een kronkelende Maas door het prachtige Limburgse landschap naar de Asseltse 
Plassen.  De volgende dag varen we naar Arcen langs vele oude grindgaten. Vanuit de 
passantenhaven wandelen we naar ons hotel in Arcen. De laatste dag roeien we vanuit Arcen 
naar onze eindbestemming de Plaesplas in Heijen. Gedurende de tocht passeren we de aan 
de Maas gelegen steden Maasbracht, Roermond en Venlo.   
De tocht is 96 km lang en er zijn 4 sluizen te passeren. De Maas is een redelijk druk bevaren 
rivier. Dit betekent dat van de bemanningen verwacht mag worden dat zij ervaring heeft met 
het varen op grote rivieren 
 
 

 
 

Grenspaal Limburg-Noord-Brabant 



Admiraal Maas I:    Nick Draper 
Email: dagdraper@ziggo.nl 
Vice-admiraal: Femmy Lieben 
 
Admiraal Maas II:    Pieter Kwantes 
Email: p.kwantes@ziggo.nl 
Vice-admiraal:  Marysia Olszanowski 
 
 

Prijsindicatie: ca. € 325,-  waarvan bij inschrijving te voldoen € 125,- met vermelding van 
Maas I of Maas II. 

 
 
 
 

Inbegrepen 
• Vervoer per touringcar. 
• Botenhuur en -vervoer.  
• Hotel op basis van logies/ontbijt in tweepersoonskamer.              
• 1 diner.  
• Verzekering boten, liggelden en fooien.  
Niet inbegrepen:  
• Lunches. 
• Reis- en annuleringsverzekering.  
• Toeslag (indien mogelijk) éénpersoonskamer, tegen kostprijs: € 45,-. 

 
 

 
Overstroming van de Maas bij Roermond 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dagdraper@ziggo.nl


 
 

Het Groene Hart 
 

3-daagse hoteltocht 
 

Groene Hart tocht I:       Zaterdag 4 t/m dinsdag 7 september 
Groene Hart tocht II:      Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 september 
 
 

 

Lange Linschoten 

Een tocht van ca 90 km over de mooiste kanalen, rivieren en plassen en langs de leukste 
plaatsen van het groene hart. We beginnen deze tocht in Oudewater en roeien over de 
kronkelende Lange Linschoten via Linschoten naar Woerden. Na een klein stukje op de Oude 
Rijn vervolgen we onze tocht op de wetering 'Grecht' naar Woerdense Verlaat. De 
Heinoomse Vaart brengt ons vervolgens naar Wilnis om tenslotte de dag te eindigen in 
Vinkeveen.  
De tweede dag roeien we over de Vinkeveense plassen naar Loenersloot om vervolgens via 
de Angstel en het Gein via Abcoude naar Weesp te roeien. Het begin van een mooie tocht 
over de 'zegepralende Vecht'. Deze dag eindigt in Nigtevecht. Op de derde dag roeien we op 
het mooiste stuk van de Vecht, via Vreeland, Loenen en Breukelen om vervolgens naar de 
Loosdrechtse plassen te gaan en via de trekgaten en de plas naar Oud Loosdrecht te roeien, 
het einde van de tocht. We logeren gedurende deze tocht drie nachten in een hotel in Oud 
Loosdrecht. 
  

 

Admiraal Groene Hart tocht I: Willem Beerman 
Email: familiebeerman@kpnmail.nl 
Viceadmiraal:  Jan van der Sprong 



 

Admiraal Groene Hart tocht II: Nick 
Draper 
Email: dagdraper@ziggo.nl 
Vice-admiraal: Betty Goedewaagen 
 

Prijsindicatie: ca. € 350,-  waarvan bij 
inschrijving te voldoen € 145,- met 
vermelding van Groene Hart tocht I 
of Groene Hart tocht II. 
 

Inbegrepen: 

 Vervoer per touringcar. 

 Botenhuur en -vervoer.  

 Hotel op basis van  logies/ontbijt 
in tweepersoonskamer.  

 1 diner.  

 Verzekering boten, liggelden en 
fooien.  
Niet inbegrepen:  

 Lunches 

 Reis- en annuleringsverzekering 
 Toeslag (indien mogelijk) 
éénpersoonskamer, tegen kostprijs: 
eerste periode €120,-; tweede 
periode €144,- 

 

 

 

Botenwagens 2021  

Voor degenen die niet met een georganiseerde tocht mee willen, maar meer op eigen 
gelegenheid willen roeien, staan er dit jaar in Nederland in de maanden juni, juli en augustus 
twee botenwagens met elk twee wherries. U kunt zich inschrijven voor het gebruik van een 
BOWA met wherries, waarbij u een week lang de vrijheid hebt om zelf een roei-route uit te 
zoeken in het gebied waar de botenwagen staat. 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. 

De Vecht 



 
 
 
 
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. 
 

Beschikbaarheid en inschrijven 
Download de beschikbaarheidskalender en het inschrijfformulier via de KNRB-toerpagina.  

BOWA 1 Goengahuizen  

5 juni t/m 28 augustus. 
De 2 boten liggen bij een piepklein haventje op de camping ‘t Lege Midden in Goengahuizen 
(campingitlegemidden.nl). Van daar uit zijn er verschillende tochten te maken o.a. naar 
Leeuwarden, Grou, Drachten, Heerenveen en het prachtige Princenhof.  
De camping heeft 2 caravans te huur, 1 met 4 slaapplaatsen en 1 met 2. Na het roeien is er de 
mogelijkheid om te douchen. In de buurt zijn zowel een supermarkt als uitstekende 
restaurants.  
Informatie over de tochten femmylieben@gmail.com. 
 

https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/toerroeien/knrb-toertochten/
http://campingitlegemidden.nl/
mailto:femmylieben@gmail.com


 
 
 

BOWA 2 Weerribben/Wieden  

19 juni t/m 21 augustus 
De Weerribben en de Wieden behoren tot de mooiste natuurgebieden van Nederland. Beide 
veengebieden lopen in elkaar over maar onderscheiden zich in natuur. De Wieden zijn 
afgegraven over grote oppervlakten waardoor meren zijn ontstaan terwijl in de Weerribben het 
turf werd gewonnen in lange sloten waardoor het turf ter plekke kon worden gedroogd.  
Ook in de zomermaanden heerst hier rust.  Kortom, een uniek gebied waar mooie tochten 
gemaakt kunnen worden met wherries en kano’s. Steden als Blokzijl, Zwolle en Zwartsluis en 
natuurlijk Giethoorn en andere plaatsen zijn de moeite waard. Hier kun je ook cultureel en 
culinair aan je trekken komen. In het gebied zijn campings, hotels en B&B ’s beschikbaar. De 
startplaats van de wherries wordt nog definitief vastgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Toertocht 2019 
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