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Vertegenwoordigers van alle Friese roeiverenigingen hebben gezocht naar mogelijkheid om 
gezamenlijke toertochten te organiseren. De Friese roeiverenigingen organiseren toertochten 
en wijzen daarbij aan welke tocht ook opengesteld wordt voor de leden van de andere 
verenigingen. Zo wordt het voor onze leden mogelijk om eens op ander water van Friesland te 
roeien. Samen willen de roeiverenigingen de inschrijving zo ruim mogelijk maken. Als er dan te 
weinig boten zijn, kunnen de gasten zelf boten meenemen of we kunnen “poolen”. Het kan ook 
betekenen dat op de dag dat de ontvangende vereniging een tocht organiseert, er minder 
boten beschikbaar zijn voor de eigen leden. Daar staat tegenover dat de eigen leden op een 
ander moment bij een andere vereniging een tocht mee kunnen roeien.  
 

De roeiverenging zorgen over en weer tijdig voor detail informatie van de door haar 
opengestelde toertochten en geven aan hoe er ingeschreven kan worden. 
 

Deze kalender geeft alle data en korte informatie voor het “samen roeien”. 
 
 

 
Bij alle tochten is er gelegenheid voor een donatie aan Kika-Row. 

 



Datum:  zaterdag 11 mei 2019  
Tocht:  de “Van Dijk beker” halen 
Organisatie: RV De Dragt Drachten     
Vertrek:  10.00 uur 
Afstand:  22 km heen en 22 of 30 km terug 
Niveau:  Sc2 / St 2 
Boottype: Cx+  
Lunch:  zelf meebrengen 
 
Bijzonderheden: 
Een goede conditie is vereist. 

Het is al jaren een traditie dat De Dragt en Wetterwille om het jaar de “Van Dijk beker” bij 
elkaar op halen.  
Het is een mooie tocht van Drachten, langs Earnewoude en door Warten naar Leeuwarden.  
Als het goed weer is gaan we op de (langere) terugweg over het Burgumermeer en de Leien.  
 

      

 

 



Datum:  vrijdag 21 juni 2019  
Tocht:  Midzomernachttocht 
Organisatie: RV Aengwirden Heerenveen     
Vertrek:  heenreis 18.00 uur, terugreis 21.00 uur            
Afstand:  15 km heen en 15 km terug 
Niveau:  Sc2 / St 2 
Boottype: Cx+  
 

Bijzonderheden: 
Goede conditie vereist. 
De reisbestemming is “Het Meer van Lenten” nabij Terherne. 
Op het keerpunt van de tocht even pauzeren onder de stralen van de avondzon en met uitzicht 
over het meer. 

                                                                                                           

 



Datum:  zaterdag 29 juni 2019  
Tocht:  Eeuwtocht 
Organisatie: RV Wetterwille Leeuwarden 
Vertrek:  start etappe 1 in de vroege uurtjes 
Afstand:  100 km in etappes van ± 25 km 
Niveau:  Sc2 / St 2 
Boottype: C4x+  
 

Bijzonderheden: 
100 jaar Wetterwille dus 100 km. roeien. 
De tocht wordt verdeeld in vier trajecten met start en finish op het eigen vlot van Wetterwille. 
De route gaat langs de roeiverenigingen in Sneek, Heerenveen en Drachten en vervolgens weer 
naar Leeuwarden. Je kunt kiezen welk traject en hoeveel trajecten je wilt gaan roeien.  

 

 

 



Datum:  donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2019  
Tocht:  Sneek – Drachten v.v.;  tocht voor Bikkels 
Organisatie: RV De Dragt Drachten  
Vertrek:  beide dagen 10.00 uur vanaf het vlot 
Afstand:  ± 35 km per dag 
Niveau:  Sc1 
Boottype: Kerkboot van RV De Geeuw 
Lunch:  beide dagen zelf meebrengen 
 

Bijzonderheden: 
De Dragt organiseert een roeitocht van Sneek naar Drachten visa verse. Op de 1ste dag is de 
start in Sneek en op de 2de dag is de start in Drachten. Zij huren daarvoor de befaamde 
Kerkboot van rv De Geeuw. Leden van De Dragt mogen eerst inschrijven. Op enkele plaatsen 
overlapt de heen de terugreis maar er is veel route variatie.  Er kan ook voor 1 roei dag 
ingeschreven worden. Als er te weinig deelnemers zijn, worden de andere verenigingen 
gevraagd mee te roeien. Er is geen “externe” overnachting gepland.  
 

                                                                                                                           

 



Datum:  zaterdag 7 en zondag 8 september 2019  
Tocht:  Zonnetocht 
Organisatie: RV De Geeuw Sneek 
Vertrek:  beide dagen 10.00 uur vanaf het vlot     
Afstand:  ± 35 km per dag 
Niveau:  Sc1 
Boottype: Kerkboot van RV De Geeuw 
Lunch:  beide dagen zelf meebrengen 
 

Bijzonderheden: 
De Geeuw gaat met de Kerkboot varen in de richting van het IJsselmeer. We nemen niet de 
kortste maar wel via de mooiste route. Leden van De Geeuw mogen eerst inschrijven. Als er te 
weinig deelnemers zijn, worden de andere verenigingen gevraagd mee te roeien. Voor de 
overnachting zoeken we een etablissement in de Zuidwesthoek van Friesland. 
 

                                                                

 



Datum:    Zaterdag 12-10-2019 
Tocht:                        Poptaslot tocht 
Organisatie:              RV Epsilon Leeuwarden 
Vertrek:                     10.00 uur  
Afstand:                    15 km heen en 10 km terug 
Niveau:                      Sc1 / St 1 
Boottype:                  Cx4+ en Cx2+ 
Kosten:                      € 10.- voor rondleiding*. 

*Betreft entree in het Poptaslot, het Gasthuis en de Mauritiuskerk van Marsum 

Lunch:                        Zelf lunch meenemen. Voor soep, karnemelk, melk wordt gezorgd.  
Aantal deelnemers:  16 roeiers (fietsers mogen ook deelnemen tot max. 25 mensen)  
 

Bijzonderheden: 
We roeien onder andere over de Potmarge; de stadsrivier van Leeuwarden. Op het Poptaslot 
worden we ontvangen door ex-roeier en kasteelheer Bert Prins. Hij verzorgt de rondleiding van 
± 2 uren voor maximaal 25 personen. We denken om ongeveer 17.00 uur terug te zijn. 
 

                                                                 



Datum:  zaterdag 12 oktober 2019  
Tocht:  Warme Boerenkersentocht 
Organisatie: RV Aengwirden Heerenveen 
Vertrek:  10.00 uur 
Afstand:  13 km heen en 13 km terug 
Niveau:  Sc1 / St 1 
Boottype: Cx+ en / of Wherry 
 
Bijzonderheden: 
Het is een langjarige gewoonte bij RV Aengwirden om in Mildam een maaltijd te genieten. 
We eten Boerenkool met eventueel warme wafel met kersen en ijs toe.  
Vandaar de mooie naam van de tocht. 
 
 
 

                                                                 


