
Toerprogramma 2022 
 
Voorwaarden om mee te gaan met een toertocht: een goede conditie en in het bezit zijn van 
een stuurdiploma en het tweede scull-examen. 
 
Als je belangstelling voor een tocht hebt en je wilt inschrijven, ga naar de website en log dan 
eerst in op de website, ga vervolgens naar Vereniging (verschijnt na inloggen boven in 
beeld). Klik op Vereniging en kies Agenda. Zoek vervolgens de gewenste tocht in de kalender. 
Altijd inschrijven als een tocht je mooi lijkt, ook als er misschien te veel inschrijvingen zijn, er 
kan altijd iemand uitvallen en dan sta je op de reservelijst. 
 
Zondag 3 april. Weerribbentocht in Giethoorn. Deze tocht is al geroeid. 
 
Woensdag 27 april. Koningsdag Paaltje 0. Een tocht van ongeveer 25 km voor alle roeiers van 
Beatrix, dus veel deelnemers, veel boten en veel plezier. Voor soep, koffie /thee bij de 
kanoclub in Helmond aan de Zuid-Willemsvaart wordt gezorgd. Neem wel je eigen 
lunchpakket mee. Als we terug zijn, staat er een oranjebittertje klaar in ’t Spantje. 
Inschrijven voor dit evenement kan uitsluitend via de lijst in het clubhuis, individueel of per 
ploeg. Inschrijfgeld € 5,00. Nuttige informatie: 9.30 uur word je in het clubhuis verwacht en 
krijg je een kopje koffie/thee met een koekje, inschrijfgeld betalen en vervolgens worden de 
boten naar buiten gebracht. Vertrek om 10.00 uur.  Inschrijven voor 23 april. Inlichtingen bij 
Anke Deij.  
 
Zondag 22 mei. Brielse Watergeuzentocht. Deze tocht is ongeveer 25 km lang en gaat over 
het Brielse meer naar Brielle en naar het prachtige natuurgebied de Bernisse (bevers en 
ijsvogels spotten). Ontvangst met koffie en iets lekkers en na afloop een maaltijd. Zelf voor 
een lunchpakket zorgen. De kosten zijn € 20,00 pp. Hierbij komen nog de vervoerskosten van 
€ 15,00 pp bij. We hebben een optie op een wherry en eenC2x+. Inschrijven voor 20 april. 
Inlichtingen bij Willemijn Nieuwenhuis. 
 
Donderdag 26 mei. Loosdrechtse plassen. Beatrix heeft een optie voor een wherry. We 
worden ontvangen met koffie/thee. We roeien over het mooiste stukje van de Vecht langs 
diverse buitenplaatsen. Voorbij Breukelen gaan we via een sluis naar de Loosdrechtse 
Plassen. Daar lunchen we ook bij restaurant De Strook. De tocht is ongeveer 25 km. Kosten 
€15,00 boothuur en lunch + de vervoerskosten. Inschrijven voor 1 mei. Inlichtingen bij Anke 
Deij.  
 
Donderdag 16 en vrijdag 17 juni Friesland roeien in de kerkeboot. Deze 2 dagen kunnen 15 
Beatrixers aan de riemen in de machtige Finse kerkeboot over het Sneekermeer palen. De 
boot is van RV de Geeuw. Het is een rank gevaarte van ruim 12 meter lang en 2 meter breed 
met 14 vaste dollen en een spanwijdte van ruim 7 meter. De boot en de overnachting (op 
een binnenvaartschip) en het vervoer zijn geregeld, reken op 110 euro ex avondeten. Verder 
komen er nog vervoerskosten bij. Inschrijven voor 19 mei. Inlichtingen bij Peter Bremmer . 
en Pieter van der Marel. 
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Roeien op de Maas in Roermond.  In juli staat een toertocht op de Maas en Maasplassen op 
de agenda.  De datum staat nog niet vast. Latere mededelingen volgen nog. Houd de Beatrix 
website in de gaten. Inlichtingen bij Anke Deij.  
 
Zaterdag 20 augustus. Oorsprong van de Rotte tocht. Vanuit het clubgebouw van de 
Rotterdamse roeivereniging Rijnmond roeien we via de Rottemeren en het prachtige Zuid 
Hollandse polderlandschap naar Moerkapelle waar zich de oorsprong van het riviertje de 
Rotte bevindt. Onderweg kinnen we nog even een blik werpen op de Prins Willem Alexander 
roeibaan. Bij de “Oorsprong” van de Rotte lunchen we (zelf meenemen) in de tuin van een 
van de vele tot woonhuis omgebouwde (voormalige) watermolens. Daarna roeien we 
dezelfde route weer terug. Na afloop is er een zeer gezellig gezamenlijk diner. De lengte van 
de tocht is 32 km!! Een goede conditie is dus belangrijk. Kosten € 22 voor boothuur en diner 
en € 17,- voor het vervoer. Inschrijven voor 1 augustus. Inlichtingen bij Pieter van der Marel. 
 
Vrijdag 2 september ’s Hertogenbosch. Lekker roeien in Noord-Brabant, dicht in de buurt. 
We roeien door de grachten van Den Bosch en via de Dommel naar Sint-Michielsgestel in C- 
vieren. We moeten de boten via een stuwdam naar de Dommel dragen. In Sint-
Michielsgestel lunchen (zelf meenemen) we en roeien vervolgens dezelfde route terug. We 
worden ontvangen met koffie/thee en een Bossche chocolade bol. Inschrijven voor 1 
augustus. Onkosten € 15,00 + vervoerskosten. Inlichtingen bij Anke Deij, 
anke.heerens@gmail.com 
 
 
 
 


