
Midweektochten Jaaragenda RZV “de Amstel” 2022: 

Om een prettig verloop van de tochten mogelijk te maken, graag jullie aandacht voor het volgende:

- Let op de afstand, zwaarte en (technische) bijzonderheden van de tocht: kun je dat (nog)? Neem bij twijfel 

contact op met de Midweekcommissie (een indicatie is: kun je gedurende de hele tocht minimaal + 6 km/uur 
roeien? 6 km is ongeveer vanaf de Sociëteit naar het Kleine Kalfje). Uiteraard wordt er gewisseld tussen roeien en 
sturen onderweg, maar aan het eind van de dag treedt er toch vermoeidheid op.


- De krachten moeten eerlijk verdeeld worden over de boten. Zowel de snelheid van de boten moet redelijk 
gelijk zijn (niet op elkaar hoeven wachten bij bruggen en sluizen) als ook de krachtverdeling binnen een boot (het 
is niet de bedoeling dat alles op de krachtigere roeier aankomt). Dit betekent dus dat je niet altijd helemaal zelf 
kunt bepalen met wie je in de boot gaat. De Midweekcommissie zal zonodig roeiers herindelen (ook tijdens de 
tocht) en verwacht van de deelnemers dat ze daaraan mee willen werken.


- We hanteren het samen uit/samen thuis principe. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat je met je eigen boot 
eerder naar huis gaat of een kortere weg neemt o.i.d. Bij problemen onderweg helpen we elkaar; 


- Een exacte eindtijd is niet goed te geven, want er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn. Plan dus niets 
meteen aansluitend aan de tocht (uit eten, theater e.d.).


Aanmelden: 

- via een mailtje aan: midweekroeien.amstel@gmail.com; inschrijving is pas definitief na bevestiging.

- minimaal 48 uur van tevoren aanmelden, in verband met het afschrijven van de boten.

Datum Dag Tijd Naam tocht Bijzonderheden KM

09-03 Woensdag 14.00-18.00 Westelijke Eilanden Prinseneiland, Realeneiland, Bickerseiland; theepauze bij een 
geschikte aanlegplaats

20

16-03 Woensdag 14.00-18.00 Wittenburg Oostelijke eilanden Wittenburg, Kattenburg en Oostenburg; 
theepauze bij Hannekes Boom

18

22-03 Dinsdag 10.00-19.00 Landje van Geijsel Vogeluitkijkpost, verrekijker mee; picknick 26

03-04 Zondag 12.00-18.00 Ouderkerk Bezoek Joodse begraafplaats; gepaste kleding mee (lange broek); 
theepauze in Ouderkerk

19

12-04 Dinsdag 13.00-18.00 Beelden en bruggen Centrum, theepauze bij Hannekes Boom 17

22-04 Vrijdag 10.00-18.00 Westlandgracht Sluizentocht; lunch bij horeca Sloterplas 18

03-05 Dinsdag 11.00-18.00 Ceuvel Culturele broedpaats in Noord; IJ oversteken; lunch bij horeca 
Ceuvel

21

17-05 Dinsdag 10.00-19.00 Gein Via Ouderkerk en Abcoude naar het Gein; picknick in Abcoude 33

31-05 Dinsdag 10.00-19.00 Ilperveld IJ oversteken en Willemsluis; via Landgraaf en Den Ilp naar 
natuurgebied Ilperveld; picknick

34

12-06 Zondag 14.00-18.00 Oostelijk Havengebied Java-, Borneo- en KNSM-eiland, theepauze bij Kanis en Meiland 20

28-06 Dinsdag 09.00-19.00 Broek in Waterland via 
Zunderdorp en Holysloot

IJ oversteken en Willemsluis; picknick of lunch in het kerkje in 
Broek 

40

05-07 Dinsdag 10.00-19.00 Loenersloot via Abcoude en 
Baambrugge

Theepauze in de tuin van kasteel Loenersloot; picknick 40

13-07 Woensdag 14.00-18.00 Nieuwe Meer Met zwemmen (dus badkleding mee) en picknick 12

20-07 Woensdag 14.00-18.00 Grachtentocht Keizersgracht, Prinsengracht, Jordaan; theepauze bij een 
geschikte aanlegplaats

16

02-08 Dinsdag 09.00-19.00 Broek in Waterland en terug 
via Watergang

IJ oversteken en Willemsluis, pickick of lunch in het kerkje in 
Broek; veel lage bruggetjes (liggen en slippen)

42

16-08 Dinsdag 09.00-19.00 Vinkeveen (via de Winkel) Veel lage bruggetjes (liggen en slippen); contant geld voor de sluis 
mee; picknick en zwemmen (zwemspullen mee)

40

01-09 Donderdag 09.00-19.00 Weesp Via de Weespertrekvaart, Gaasp en Vecht; picknick 40

13-09 Dinsdag 09.00-19.00 Zaanse Schans Carpoolen of OV naar RV “de Zaan” in Wormerveer; kosten p.p. 
voor huur van boten; picknick

35

25-09 Zondag 10.00-19.00 Waver Via Ouderkerk en Nes a/d Amstel; zelf bruggetjes openen en 
sluiten; picknick

35

05-10 Woensdag 14.00-18.00 Rondje grachten en Artis Theepauze bij Hannekes Boom 20
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