EEUWTOCHT
zaterdag 29 juni 2019
100 jaar Wetterwille, dus 100 km roeien
4 trajecten van 25 km tussen Friese roeiverenigingen

Wij nodigen hierbij de leden van alle Friese
roeiverenigingen uit!
De tocht
•

We roeien de volgende etappes:
Start: Leeuwarden
o 07.00 - 10.00 uur Leeuwarden - Sneek (koffie).
o 10.00 – 13.00 uur Sneek
- Heerenveen (lunch).
o 13.00 – 16.00 uur Heerenveen - Drachten (drinkpauze).
o 16.00 – 19.00 uur Drachten
- Leeuwarden (finish
Finish: Leeuwarden (warme maaltijd).

•

We roeien de tocht van 100 km in C-vieren.

•

Opgave kan individueel per traject(en) of per hele ploeg van 20
personen/roeiplekken voor de hele tocht.

•

Voor wie? Voor iedereen die 25 km kan roeien met uiteraard een
stuurtraject. Elke etappe kan in ong. 2½ uur worden geroeid.
We hopen op zoveel mogelijk deelnemers!!!

•

Het is een gezamenlijke toertocht en geen wedstrijd!
De boten vertrekken dan ook steeds gelijktijdig van de
roeiverenigingen.

•

Bekijk de route via onderstaande link:
- https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wme8MZkFuRdHlTleKfYHtm3J2HLa2hWJ&us
p=sharing

Opgave
•

Graag bijgevoegd opgaveformulier uiterlijk 15 juni 2019 ingevuld
terugmailen naar toercommissie@lrvwetterwille.nl
Na deze datum is opgave niet meer mogelijk.

•

Als individu geef je aan hoeveel traject(en) je wilt roeien met daarbij
een 1e en 2e keus. De toercommissie doet haar uiterste best je wens
te honoreren. Een ploeg van 20 personen/roeiplekken roeit
vanzelfsprekend de hele tocht van 100 km.

•

Ongeveer een week voor de tocht ontvang je een lijst met de namen
van de deelnemers, de indeling van de boten en de laatste informatie
over de Eeuwtocht.

Vervoer
• Voor de logistiek is er een bus beschikbaar om het bonte gezelschap
roeiers “samen uit - samen thuis” te vervoeren
tussen de etappes. Echter wel met de vrijheid je
ergens eerder op te laten halen of later in te
stappen.
• Indien blijkt dat Wetterwille niet over genoeg
C4-boten beschikt, zal aan één of meerdere roeiverenigingen gevraagd
worden een boot mee te nemen.
De botenwagens kunnen naast het clubgebouw van Wetterwille worden
geparkeerd.
Kosten
• Deelnamekosten zijn € 15,-- per persoon; dit is inclusief alle
consumpties, lunch en maaltijd en het busvervoer is gratis.
•

Betaling uiterlijk 15 juni 2019 op rek.nr. NL 86 INGB 0002773060
t.n.v. A.P. Postma-Rol onder vermelding van Eeuwtocht.

Tenslotte
• Probeer afmelding op het laatste moment te voorkomen.
• Het is geen wedstrijd maar een toertocht.
• Mocht je nog vragen hebben over deze tocht mail of bel:
Pauline Everts pmaroozeneverts@outlook.com mob: 06-41500890
Anke Postma
ankepostma3@upcmail.nl
mob: 06-22588909

