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NIEUWSBRIEF (2) MIDWEEKROEIEN 
We mogen weer…. 

De midweek Vroege Voorjaarstochten welke inmiddels afgelopen maart geroeid  zijn  hebben 
heel veel deelnemers getrokken, zowel bij de URV Viking als bij de Isala toertocht  rondje Zwolle 
vanuit de Zwolsche, zie de onderstaande foto’s. 

In deze Nieuwsbrief bieden wij het gehele jaarprogramma aan, met zowel  2 aparte Friesland 
tochten vanuit de RV de Dragt/Drachten,  de landelijke midweek roeidagen , de landelijke 
vergadering in september en nog een extra rondje Utrecht  op 1 september vanuit de URV 
Viking, vanwege de grote belangstelling, Gerda bedankt! 

 

Vanuit onze Roeiverenigingen…. 

Er is momenteel veel animo voor een nieuwe Roeivereniging in Amsterdam –Noord. 
NoordRoeit ! , reeds 45 leden. De vereniging beschikt al over een aantal boten, maar kan nog 
niet te water, omdat er nog intensief overleg gaande is  met het Dagelijks Bestuur van 
Stadsdeel Noord over het vinden van een roei-locatie. Inmiddels hebben wij  de voorzitter van 
NoordRoeit, Riet Ursem, op de hoogte gebracht  van onze commissie en onze contactpersonen, 
zodat voor het komende seizoen  afspraken kunnen worden gemaakt  door de leden van 
NoordRoeit  om toch te kunnen roeien…samen sterk ! 

Goed nieuws vanuit de  Apeldoornse Roeivereniging de Grift. Gelegen aan het Apeldoornse 
Kanaal heeft de Gemeente Apeldoorn recent vergunning verleend voor de bouw van een eigen 
botenhuis, op de plek waar men inmiddels 15 jaar gehuisvest is in enkele zeecontainers. Men is 
derhalve in het komend seizoen niet in staat om gast roeiers te ontvangen aan het prachtige 
en lommerrijke Apeldoorns kanaal. De opening van het nieuwe  botenhuis  wordt verwacht eind 
december. 

Jaarprogramma 

• Friesland tochten, donderdag  30 juni en donderdag 7 juli 
• Landelijke midweek roeidagen, woensdag 17 aug.en donderdag 18 aug. 
• het extra  “rondje Utrecht “ bij de URV Viking , donderdag 1 sept. 

 

 

 

 
Voorzitter, Pieter Arkesteijn 

Namens de Commissie Midweekroeien 
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De wherrys in de stadsgracht van Zwolle, aan de geitenpin, de roeiers zijn op stap. 
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De Isala roeiers zijn op stap in Zwolle. 
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1. MIDWEEK ROEIDAGEN IN FRIESLAND 

 

Midweekroeidagen De Dragt 

We organiseren dit jaar twee midweekroeitochten: 

• Op donderdag 30 juni en donderdag 7 juli roeien we met 21 gasten en 7 eigen roeiers de 
Princenhoftocht. 

• De tocht voert ons via de Hooidamsloot naar de Alde Feanen. In dit prachtige 
laagveengebied broedt al een aantal jaren achter elkaar de zeearend.We roeien 
ongeveer 25 km. 

• Als je de roei- en stuurproef bezit en al eens een wat langere afstand geroeid hebt, kun 
je je voor deze prachtige dag bij mij opgeven. We maken een stop bij een hoge steiger 
en op sommige plaatsen is het in- en uitstappen bij de wal lastig. Graag aangeven als je 
hier moeite mee hebt. We roeien in C-boten en er zijn twee wherry’s beschikbaar. 

• Voor de gasten zijn 5 roeiers per vereniging per dag welkom. Deze limiet is bedoeld om 
zoveel mogelijk verenigingen een kans te geven. De kosten zijn 7.50 pp. 

• We beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie en om 10.00 uur is iedereen op het 
water. 

• Je neemt zelf een lunch mee voor de picknick op de Princendyk. 
• Rond 15.00 uur zijn we weer bij het vlot. Na afloop eten we soep met stokbrood. 

 

Met vriendelijke groet,  

Andrea Sengers 

awsengers49@gmail.com 

  

mailto:awsengers49@gmail.com
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2. LANDELIJKE MIDWEEK ROEIDAGEN 2022 
 

Beste  midweekroeiers, 

Onze jaarlijkse landelijke roeidag zal dit jaar op 2 verschillende dagen gehouden worden, t.w. 
woensdag 17 en donderdag 18 augustus 2022.  

Naast het recreatieve aspect heeft de roeidag tot doel contacten te leggen met 
midweekroeiers  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 2022. 

Wij zijn heel blij dat dit jaar 5 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: 

 

Op woensdag 17 augustus: 

 

KDR&ZV Dordrecht. 

• Adres: Wantijpark 2, 3312 AV Dordrecht, tel. 078-6148550 
• Website: www.kdrzv.nl voor verdere info en routebeschrijving. 
• Er zijn voldoende parkeermogelijkheden. 
• 20 plaatsen beschikbaar, er wordt geroeid in wherry’s en C4-en. 
• Wij roeien in wherry's, Cvieren en waarschijnlijk afhankelijk van de animo in een 

boordwherry voor 4 personen met stuurman/vrouw. 
• Wij roeien in de Biesbosch, afhankelijk van het weer, de sluizen en de animo kunnen we 

de rivier oversteken naar de Brabantse Biesbosch. 
• Contactpersoon: Hanneke Jansen, 06-23036336 
• Graag opgave per e-mail: roeivrouwen@kdrzv.nl (via contactpersoon van uw eigen 

vereniging). 
• Betaling overmaken op bankrek.nr. NL91 RABO 0315 341 440 t.n.v. C.Gilhuis-van der 

Steenhoven o.v.v landelijke roeitocht 17 augustus 2022, het aantal personen en naam 
vereniging. 

 

 

http://www.kdrzv.nl/
mailto:roeivrouwen@kdrzv.nl
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Op donderdag 18 augustus: 

 
Roeivereniging De Drie Provinciën 

• Adres: Keersluisweg 7,  5433  NM  Katwijk (NB) 
• Website: www. rv-ddp.nl  voor verdere info en routebeschrijving. 
• Ruime parkeergelegenheid, niet bereikbaar met OV. 
• 20 plaatsen beschikbaar, er wordt in wherry's en C4-en geroeid, totaal 25 km. 
• Ontvangst vanaf 9.30 uur met koffie/thee, aanvang roeitocht 10 uur. 
• Kosten € 12,50 p.p., inclusief alle drankjes, hapje en soep, te voldoen aan de 

contactpersoon van uw eigen vereniging. 
• DDP contactpersoon: Roeland van Meerten 024-3233189 (niet op de dag zelf). 
• Op de dag zelf  tel.nr DDP   06-44102896  (Francien). 
• 's Morgens roeien we over de Maas richting de Mookse Plas. In de verte zien we de 

kerktorens van Cuijk, naar de andere kant de heuvels van Groesbeek en het Duitse 
Reichswald. Al roeiend overschrijden we de grens van de voormalige hertogdommen 
Gelre en Kleef. Dit stukje Pruisen ging in 1815 tot de Nederlanden behoren. Na 7,5 km is 
er een pauzemoment. We keren terug naar het boten huis van DDP, opnieuw 7,5 km. 

• Tussen de middag staat in het botenhuis voor u klaar: koffie, thee, melk en soep. Neem 
wel uw eigen lunchpakket mee. 

• 's Middags gaan we de Kraaijenbergse Plassen op, een traject van 10 km langs en door 
een mooi natuurgebied. Bij terugkomst op het botenhuis sluiten we af met een hapje en 
een drankje. 

 
Uitsluitend ten behoeve van de contactpersonen van de verenigingen: 
 

• DDP contactpersoon: Roeland van Meerten, tel 024-3233189 
• Graag opgave per e-mail: roeland@vanmeerten.net (via contactpersoon van uw eigen 

vereniging). 
• Betaling overmaken op bankrek.nr.  NL 41 ABNA 045 35 01 400  t.n.v. R.van Meerten 
• betaling (12,50 pp) o.v.v. landelijke roeitocht 18 augustus 2022, het aantal personen en 

naam vereniging.  
 
 
Roeivereniging De Laak. 

• Adres: Binkhorstlaan 285, 2516 BC Den Haag, tel. 070-3859667 
• Website: www.rvdelaak.nl voor verdere informatie en routebeschrijving.  
• De roeivereniging is goed te bereiken met openbaar vervoer. Bus 46 rijdt vanaf Den 

Haag CS ieder half uur en dan is het nog 5 minuten lopen naar de roeivereniging. 
• Rondom de roeivereniging wordt volop gebouwd, de situatie verandert steeds. 

Ongetwijfeld zijn er parkeerplaatsen, maar nu is niet bekend hoe de situatie in augustus 
is. 

• 20 plaatsen beschikbaar. 
• We varen het Rondje Den Haag in wherry’s. De tocht is 15 km, we varen rond het 

centrum van Den Haag. De tocht is weliswaar kort, maar het vraagt wel wat 
behendigheid van de roeiers bij het in- en uitstappen bij kades en het bukken en liggen 
onder de vele bruggen en overkluizingen. 

• Contactpersoon: Mies van der Putte, 06-44120812 
• Graag opgave per e-mail: miesvanderputte@planet.nl, (via contactpersoon van uw 

eigen vereniging). 

mailto:roeland@vanmeerten.net
http://www.rvdelaak.nl/
mailto:miesvanderputte@planet.nl
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• Betaling overmaken op bankrek.nr. NL 30 INGB 0003 3909 88 t.n.v. M.van der Putte o.v.v. 
landelijke roeitocht 18 augustus 2022, het aantal personen en naam vereniging. 

 

Roeivereniging Isala. 

• Adres: Tichelaarstraat 11a, 7202 BC Zutphen, tel 0575 543259. 
• Website: www.zrzv-isala.nl voor verdere informatie en routebeschrijving. 
• Parkeergelegenheid aanwezig. 
• 24 plaatsen beschikbaar, er wordt in C4-en geroeid. 
• De tocht is een gecombineerde  roei-fietstocht. Terwijl er met 12 gastroeiers geroeid 

wordt naar ons  aanland strandje  bij het fietsveer Gorssel<>Wilp, fietsen via een mooie 
oostelijke omwegroute 12 gastroeiers naar het strandje bij het fietsveer aan de Wilp 
kant. Na de gemeenschappelijke lunch roeien de fietsers terug en gaan de roeiers via 
de westelijke IJsseldijk, langs ruïne kasteel Nijenbeek terug naar Isala. Er roeit steeds 
een Isala stuurman/vrouw mee met onze gasten op de stromende IJssel. Na 
terugkomst van al de gasten bij Isala, dat dit jaar 110 jaar bestaat, wordt er voor alle 
gasten soep en brood geserveerd in het nieuwe drijvende botenhuis. 

• Contactpersoon: Pieter Arkesteijn, 06-47158776 
• Graag opgave per e-mail: pieter.arkesteijn@dutch.nl (via contactpersoon van uw eigen 

vereniging). 
• Betaling overmaken op bankrek.nr. NL 67 ABNA 0433 0309 25 t.n.v. P.T. Arkesteijn o.v.v. 

landelijke roeitocht 18 augustus 2022, het aantal personen en naam vereniging. 
 

Roeivereniging De Helling. 

• Adres: De Helling 2, 4101 AE Culemborg, tel. 0345-518352. 
• Website: www.wvdehelling.nl voor verdere informatie en routebeschrijving. 
• 15 plaatsen beschikbaar, er wordt in C 4-en geroeid met een stuur van de vereniging. 
• Het programma van de dag is als volgt: 
• Verzamelen 10:00 uur in het Clubschip van WV De Helling, koffie/thee 
• Vertrek 10:30 -11:00 uur vanaf het vlot.  
• Aankomst Wijk bij Duurstede circa 12:30 uur, afstand 12 kilometer stroomopwaarts.  
• Eigen lunch meenemen. Even koffie/thee/gebak in Wijk bij Duurstede is leuk.  
• Vertrek Wijk bij Duurstede circa 14:00 uur stroomafwaarts. 
• Aankomst Culemborg circa 15:30 uur. Koffie/thee in het Clubschip. 
• Contactpersoon: Jan Willem van Donkelaar, 06-82967424 
• Graag opgave per e-mail: jw@vandonkelaar.com (via contactpersoon van uw eigen 

vereniging). 
• Betaling overmaken op bankrek.nr. NL 05 ABNA 0476 6818 47 t.n.v. J.W. Donkelaar o.v.v. 

landelijke roeidag 18 augustus 2022, 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. 

 

http://www.zrzv-isala.nl/
mailto:pieter.arkesteijn@dutch.nl
http://www.wvdehelling.nl/
mailto:jw@vandonkelaar.com
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3. AAN ALLE CONTACTPERSONEN VAN HET 
MIDWEEKROEIEN 

 

Verzoek de midweekroeiers van uw vereniging op de landelijke roeidag van donderdag 18 
en vrijdag 19 augustus 2022 te attenderen. 

 

Donderdag 15 september 2022 wordt bij URV Viking de jaarlijkse vergadering 
gehouden voor contactpersonen midweek roeien vanuit het hele land. 

Adres: Verlengde Hoogravensweg 13, 3525 BB Utrecht, 030-2890870. 

Een routebeschrijving vindt u op www.urvviking.nl   

Aanvang 10.00 uur. 

Uw aanwezigheid stellen wij natuurlijk zeer op prijs. 

 

Wij houden ons adressen- en e-mailbestand graag actueel. 

Mocht een en ander niet (meer) juist zijn, wilt u dan de mutatie per e-mail doorgeven naar 
midweekroeien@knrb.nl 

S.v.p. met volledige (roep-)naam, adres en eventueel telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Commissie Midweekroeien, 

Pieter Arkesteijn (ZRZV Isala) voorzitter 

Ria Kortleve-Mook (RV Alphen) secretaris 

Femmy Lieben (RV de Dragt) administratie/databases 

e-mail: midweekroeien@knrb.nl  

 

  

mailto:midweekroeien@knrb.nl
mailto:midweekroeien@knrb.nl
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4. EXTRA ROEITOCHT RONDOM UTRECHT MET 
URV VIKING OP DONDERDAG 1 SEPTEMBER 
 

Beste mensen, 

Wegens groot succes en overweldigende belangstelling gaat URV Viking nog een keer de 
roeitocht over de Kromme Rijn en door het centrum van Utrecht organiseren, en wel op 1 
september 2022. 

Inschrijven kan per 1 augustus bij gerdakruithof@icloud.com met voorrang van de groepjes die 
de tocht van 24 maart jl. niet konden meemaken. 

De route van de roeitocht is: 

• eerst de Kromme Rijn route naar Theehuis Rhijnauwen (ong 1 a 1,5  uur) door Landgoed 
Amelisweerd, daar een stop voor lunch. 

• dan terug roeien over de Kromme Rijn naar Utrecht stad (stroom mee!), en rondje stad 
doen (minimaal 1,5 uur), over de singels. Sinds kort kan op de hele singel rond geroeid 
worden, namelijk onder Hoog Catharijne door, hetgeen een leuke belevenis is. Op een 
paar plekken kan worden aangelegd voor een versnapering. Halverwege kan ook de 
Oude Gracht in de route worden meegenomen, maar dat vergt wel goede 
stuurvaardigheden vanwege de smalle bruggetjes, de grillige vorm van de gracht en 
mogelijke tegenliggers, zoals rondvaartboten. Onze ervaring is dat dat het best te doen 
is in een wherry, maar met een ervaren stuur kan een C4 ook. Onder de smalle 
bruggetjes roeien we vaak Pieterburen, dwz dat we met een boord roeien en de andere 
riem intrekken. Moet door de stuur wel duidelijk worden aangegeven en die moet ook 
goed bijsturen. Uiteraard krijgen jullie een peddel mee, dus kan er niet zo heel veel mis 
gaan. 

• Als jullie om 10 a 10.30 weggaan, kunnen jullie tussen 4 en 5 terug zijn op Viking. 
Midweek leden zullen jullie opvangen bij binnenkomst met koffie en thee en een 
versnapering. Bij terugkomst staan er ook koffie en thee klaar, ook is er eventueel 
frisdrank of een biertje beschikbaar. Ook dan hopen we een versnapering te 
presenteren. De lunch bij Theehuis Rhijnauwen is voor eigen rekening. Mochten jullie 
willen picknicken met meegenomen brood, dan kan er aangelegd worden een paar 
honderd meter voor het Theehuis bij een grasveld. Er is een tussenin gelegen 
mogelijkheid van restaurant de Veldkeuken, maar de ervaring leert dat de bestellingen 
daar langer duren. 

• We rekenen Euro 7,50 per persoon, voor ons de gangbare prijs voor het gast-roeien. In 
de volgende berichtgeving zal worden aangegeven hoe het geld (van te voren) betaald 
moet worden.  

• We hopen dat het weer meewerkt. Mocht de tocht door veranderde omstandigheden 
(corona outbreak, onroeibaar weer) niet door kunnen gaan, wordt het geld uiteraard 
teruggestort.  

• Ongeveer twee weken van te voren zal de brief worden opgestuurd met alle zakelijke 
gegevens erin. Er komen twee bijlagen bij, namelijk de routebeschrijving en 
aandachtspunten voor het roeien met Viking boten op het Utrechts  roeiwater. 

We kijken uit naar jullie komst, hartelijke groet van  

Nelke van der Lans en Gerda Kruithof 

mailto:gerdakruithof@icloud.com
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