
Roeien in 2018 

Fun makes it run … 
     

 
              



Roeien in 2018 

280 roeiers, 47 teams,  
rond de 60 roeibewegingen per 
week … 

Doel is wel om alles met beschikbare  
vrijwilligers op een verantwoorde en plezierige 
manier te blijven doen 

Groei is geen doel op zich … 



Roeien in 2018 

Dus tijdens de ‘fun’ dit jaar extra aandacht voor 
     
 
              

Kwaliteit  Veiligheid 



Roeien in 2018 

En dat hoeft echt niet saai te zijn 

 

     

 
              



Roeien in 2018 

We doen dat in de vorm van 
o proefroeien - inschrijven via de website voor meer 

overzicht 

o gevolgd door 4 inroei-momenten voor nieuwe roeiers 

o invoering KWVL Roeibrevet voor nieuwe roeiers 

o roeien op open water -> kennis en ervaring delen 

o toertocht commissie -> kennis over toertochten delen 

o meer coaches opleiden 

o aandacht voor respecteren van regels en afspraken, zoals 
o Niet roeien op gereserveerd moment? -> uiterlijk  

24 uur voor roeimoment annuleren boot in E-captain -> zodat 
beschikbaar voor andere teams 



Roeien in 2018 
N I E U W 
 
Toertochtcommissie 
 
Jan van Doorn 
Annette Wierper 
Hans Richert 
 
Bereikbaar via 
toerroeien@kwvl.nl 
 
 
* Ontsluiten toertochtervaringen 
 
* Organiseren KWVL toertocht 2018 
   op zondag 27 mei aanstaande 

mailto:toerroeien@kwvl.nl


Toertochten in 2018 
D A T A 
 
Do 10 mei – Dauwroeien KWVL – 6 uur  
 
Pinksteren – Vogalonga – 3 teams gaan 
 
Zo 27 mei - KWVL Toertocht – inschrijven 
vanaf 6 mei a.s. 
 
Do 21 juni – Midsummernight tocht vanaf 
KWVL 
 
Zo 24 juni - Annual Yole tocht samen met 
Muiden, Naarden, Rijnland, dit jaar 
georganiseerd door De Dortsche 
 
Zo 2 september – Rondom Dorth – voor 
gevorderde roeiers met ervaring met 
roeien en sturen op open water – 53 km  



Aangepast in 2018 
Aanvragen toertochten 
 
Actuele procedure en aanvraagformulier op 
KWVL/Toertochten/Informatie 
 
Aanvragen sturen naar roeimaster@kwvl.nl 
 
Doe het op tijd! 
 
 
Verzoeken inzake wijzigingen in 
team(samenstelling) in E-captain 
 
administratie@kwvl.nl  
met kopie aan roeien@kwvl.nl 
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Roeien in 2018 
N I E U W 
 
Materiaalcommissie 
 
Hans Polak (yoles) 
Hans vd Voort (yoles) 
Roel Kahmann (gigs) 
Carel Muller (gigs) 
 
Bereikbaar via button 
‘schade melden’ in E-captain 
of via roeimaster@kwvl.nl 



Wedstrijdroeien in 2018 

Impuls voor wedstrijdroeien Gig 

- 4 teams naar WK Scillies in april 

- meer coördinatie wedstrijddames 

- 14e KICK (alleen gigs) 

- in NK komen 3 heren- en dames-teams uit 

- oriëntatie aanschaf 3e houten gig gaande (2019) 

 
 



Wedstrijdroeien in 2018 

Coastal roeien in yole zet door 

– Eigen wedstrijd Coastal Loosdrecht = 1 in klassement van 5 

– Doel uitkomen met 2 teams per wedstrijd 

– Beweging richting KNRB lidmaatschap 

– Versterking Wedstrijdcommissie met Gert Jan van der Vossen 

– Continuëring Filippi wedstrijdyole 

 



Laten we er met elkaar weer een mooi 
seizoen van maken 

met – heel belangrijk - voor iedere roeier wat wils  


