
KNRB toerprogramma 2019, 78e jaargang. 

 

 

 

KNRB         Toerschema 2019 Botenwagens 2019 

Mei Dender-Leie,  
 

Spreewald, 
Duitsland 

 
 Juni t/m augustus 

 

Gudenå, 
Denemarken 

 
Juni t/m augustus 

Juni Charente,  Frankrijk 

September Thames, Engeland 

Met Ctrl-klik kunt u in het toerschema direct naar de tochten of naar de botenwagens doorklikken 

 

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 België op de Dender en de Leie, in juni gevolgd door tochten op de 
Charente in zuidwest Frankrijk en aan het eind van de zomer de klassieker op de 
Thames in Engeland. Voor het botenwagenproject worden de boten dit jaar gestald in 
Duitsland (het Spreewald) en in Denemarken aan de Gudenå. 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.  

NB: op veel rivieren en zeker in sluizen is het dragen van een reddingsvest verplicht!  
Voorkeur gaat dan uit naar semi-automatische reddingsvesten. 
 
Inschrijving toertochten 
Schrijf je bij voorkeur in met een complete 
ploeg van vier personen. Individueel 
inschrijven is mogelijk: de toercommissie 
deelt je dan in bij een ploeg waar nog 
plaats is. Per toertocht is het maximale 
aantal deelnemers 32 personen. De 
tochten gaan door wanneer zich voldoende 
deelnemers aanmelden 
 
NB: Wie zich met een ploeg voor het eerst 
inschrijft, krijgt voorrang. Verder geldt voor 
alle tochten en de botenwagens: volgorde 
van inschrijving is geen garantie van 
deelname. Bij inschrijving verklaart men 
zich akkoord met de Algemene 
Voorwaarden. Wanneer een tocht is 
overtekend, zal, als er van een 
roeivereniging meerdere ploegen hebben 
ingeschreven, er slechts één ploeg van die 
vereniging kunnen worden toegelaten.   

 
 

                       
Voor alle toertochten geldt:  
 

Inschrijven voor de toertochten uiterlijk 15 februari 2019 via de website van de 
KNRB.  
 
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 voor welke toertocht (locatie en I of II) de betaling bestemd is, of welke 
botenwagenlocatie met bijbehorende week. Inschrijvingen worden verwerkt ná 
ontvangst van de aanbetaling.  
 

Thames met sluis na Lechlade  

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


De toertochten 2019 

Dender-Leie, België  
 
3-daagse hoteltocht 
 
Dender – Leie  I,              Donderdag 2 mei t/m zondag 5 mei 
Dender – Leie  II,             Zondag 5 mei t/m wo 8 mei  
 
De voorjaarstocht brengt ons dit jaar naar de gezelligste stad van Vlaanderen, Gent, 
waar we drie nachten zullen verblijven. De eerste twee dagen roeien we op de 
Dender. De 65 km lange Dender is de snelst stromende rivier van Vlaanderen. Ze 
ontspringt in het Henegouwse Ath en doorkruist vier ‘denderende’ steden: 
Geraardsbergen, Ninove, Aalst en Dendermonde. Door het verval van de rivier 
zullen we een heel aantal sluizen, sas genaamd in het Vlaams, passeren. De laatste 
dag roeien we op de Leie, van Deinze naar het historische stadscentrum van Gent. 
Vele kunstenaars vonden inspiratie voor hun werk in het Leielandschap. Niet te 
verwonderen, want tussen Gent en Deinze trekt de meanderende rivier een spoor 
van schilderachtige plekjes door het landschap. 
 
 
 
 
 
 

 
Leie 2018  
 



Admiraal Dender – Leie I:  
Barbara Pröpper                              +31657933603 
Email: propp004@planet.nl 
 
Admiraal Dender – Leie II:  
Nick Draper                                      +31617306732 
Email: dagdraper@ziggo.nl 
 
 

Prijsindicatie: € 375,-  waarvan bij inschrijving te voldoen € 125,- met vermelding van 
Dender – Leie I of  Dender – Leie II. 
 

Inbegrepen 

 Vervoer ter plaatse 

 Botenhuur en -vervoer. 

 Overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoons hotelkamers. 

 Eén diner. 

 Verzekering boten, liggelden en fooien. 
 

Niet inbegrepen: 

 Lunches en overige diners 

 Reis- en annuleringsverzekering. 

 Toeslag voor een éénpersoonskamer  € 111,- (indien mogelijk) 
 
 
 

 
Gent bij nacht 2018  

mailto:propp004@planet.nl
mailto:dagdraper@ziggo.nl


Charente,  Frankrijk 
 

 
8-daagse Hoteltocht 
 
Charente I :                       Zaterdag 8 juni   t/m zaterdag 15 juni 2019                                                   
Charente II:                       Zaterdag 15 juni t/m zaterdag 22 juni 2019 
 
De Charente is een rivier in het zuidwesten van Frankrijk met een lengte van 360 km 
waarvan circa één derde goed beroeibaar is. Ten westen van onze startplaats 
Angoulême meandert de rivier door een vriendelijk glooiend landschap met wijn- en 
landbouwgebieden. Wij roeien tot Saint-Savinien waar de Charente een getijderivier 
wordt om vervolgens bij Rochefort uit te monden in de Atlantische Oceaan. 
De eerste drie dagen liggen in het traject diverse goed onderhouden, handbediende  
sluizen. Op de rivier is nauwelijks sprake van stroming en behoudens enige 
huurmotorboten is er weinig scheepvaart. Het water is helder en schoon zodat 
overal gezwommen kan worden. 
Onderweg komen we langs slaperige dorpen evenals een aantal grotere plaatsen 
zoals Cognac en Saintes. De eerste natuurlijk bekend om de gelijknamige drank, de 
tweede ondermeer vanwege de ‘Abbaye des Dames’ uit 1047 waar we enige dagen 
zullen logeren in de prachtige kamers van de nonnen. 
Voor de liefhebbers van het goede Franse leven is dit een ideale tocht. De dag 
trajecten zijn tussen de 20 en 25 km zodat er voldoende tijd is om plaatsjes aan te 
doen en zo te genieten van alles wat deze streek te bieden heeft.   
 

 
 



Admiraal Charente I:  
Gerrit Ruhaak,                         +31650264079  
gerrit.h@ruhaak.nl 
 
Admiraal Charente II:  
Willem Beerman,                      +31610540465  
familiebeerman@kpnmail.nl 
 
Prijsindicatie: € 800,- waarvan bij inschrijving te voldoen € 250,- onder vermelding 
van Charente I of Charente II 
 
Inbegrepen: 

 Vervoer per touringcar 

 Gebruik boten en vervoer boten 

 Overnachten op basis van logies/ontbijt in tweepersoons hotelkamers 

 3 diners 

 Verzekering boten, liggelden en fooien 

Niet inbegrepen: 

 Lunches, overige maaltijden 

 Reis en annuleringsverzekering 

 Toeslag voor een éénpersoonskamer € 220,-  
 

 

 

 
 

 
 

 

mailto:gerrit.h@ruhaak.nl
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Thames, Engeland 
 
9-daagse Hoteltocht 
 
Thames I:  Zaterdag 31 augustus t/m zondag 8 september 
Thames II:  Zaterdag 7 september t/m zondag 15 september 
 
De Thames-tocht is voor de KNRB-tour 
commissie een oude getrouwe. Een 
reis met mooie natuur, veel engelse 
pubs en een formidabele roeicultuur. 
De Thames heeft zijn origine diep in de 
Cotswolds, en meandert door de 
prachtige Thames-valley naar de 
Noordzee. Onze tocht start in het 
plaatsje Lechlade en eindigt na 190 km 
in Londen-Shepperton voordat de rivier 
een getijdestroom wordt. Onderweg 
passeren we 41 sluizen die we meestal  
zelf zullen bedienen. We komen langs 
de steden Oxford, Reading, Henley en Windsor. Bij voldoende interesse kunnen we  
verschillende culturele uitstapjes maken. Een thema-rondleiding in Oxford en een 
bezoek aan het River and Rowing Museum in Henley.  
 
 
 
 

       
 

 

Oxford  

Goring Lock  



 
 

Admiraal Thames I:  
Pieter Kwantes                              +31651557387 / 030 6035773  
email: p.kwantes@ziggo.nl  
 
Admiraal Thames II:  
Betty Goedewaagen                            +31621551574  
email: begoedewaagen@gmail.com  
 
 
Prijsindicatie: € 984,- waarvan bij inschrijving te voldoen € 300,- onder vermelding  
van Thames I of Thames II 
 
Inbegrepen:  

 Ferry naar/van Engeland en vervoer per touringcar in Engeland  

 Botenhuur en -vervoer.  

 Overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoons hotelkamers.  

 4 diners tijdens de tocht.   

 Verzekering boten, liggelden en fooien.  
 
Niet inbegrepen:  

 Overige Lunches en diners. 

 Vervoer van en naar Hoek van Holland  

 Reis- en annuleringsverzekering                             

 Toeslag éénpersoonskamer € 213,- ( indien mogelijk) 
 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:p.kwantes@ziggo.nl
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Botenwagens 2019  

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 ieder twee wherry’s. 

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. 

Botenwagen I: Ry (Gudenå, Denemarken) 
De botenwagen wordt gestationeerd bij de Ry-Roklub.  Er kan worden geroeid in het 
stroomgebied van de Gudenå. De rivier is 176 km lang en loopt door de steden Ry, 
Silkeborg, Bjerringbro, Langå en Randers en eindigt in de Randers Fjord. De rivier 
stroomt door een aantal meren en meertjes en levert zo een afwisselend roeiwater op. 
Ry zelf ligt bijvoorbeeld aan een meer, het Knudsø.  

Gebruiksvergoeding € 650,- per week voor gebruik van beide wherry's van zaterdag 
17.00 uur tot zaterdag 17.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gudenå 2017 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ry_(Denemarken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Silkeborg_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bjerringbro_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lang%C3%A5_(Randers)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Randers_(stad)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Randers_Fjord&action=edit&redlink=1


 
 
 
Botenwagen II: Klein-Köris (Duitsland) 
Het Spreewald is een bosrijk veengebied in het zuidoosten van de Duitse deelstaat 
Brandenburg. Het gebied is gevormd door de vele vertakkingen van de rivier de 
Spree; daarnaast zijn voor de ontwatering van het gebied vele kleine kanalen 
aangelegd. Het gebied is dun bevolkt. 
De botenwagen worden gestationeerd bij de roeivereniging Sparta in Klein-Köris. 

Gebruiksvergoeding € 620,- per week voor gebruik van beide wherry's van zaterdag 
17.00 uur tot zaterdag 17.00 uur. 
 
Extra kosten   
Naast de gebruiksvergoeding moet een waarborgsom van € 100,- worden betaald, 
zodat bij inschrijving een bedrag van in totaal € 750,- of € 720,- dient te worden 
overgemaakt op rekeningnummer NL23 INGB 0000103978 ten name van 
Toercommissie KNRB, onder vermelding van “Botenwagen I  (Denemarken)” of 
“Botenwagen II  (Duitsland)”  en de huurperiode (weeknr).  

Beschikbaarheidskalender 
Wilt u gebruikmaken van het botenwagenproject, 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 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veengebied
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deelstaten_van_Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandenburg_%28deelstaat%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spree
mailto:gbvdriel@gmail.com

