
  

ROEIVERENIGING BREDA 

Toercommissie 

 
 
 

LAST MINUTE  informatie voor gastroeiers   
 

Roeiers van gastverenigingen ontvangen we graag voor een toertocht op het water rond onze 
vereniging. Om je toertocht met onze roeiboten tot een succes te maken hebben we een aantal tips  
voor je, hiermee hopen we je goed voorbereid op weg te helpen.   

                  
.   

Voorafgaand aan de toertocht:  

• De contactpersoon in de aanloop naar jouw toertocht is onze 
Coördinator Gastroeien, deze functie wordt vervuld door Wouter 
van Hengel, telefoon 0636301954, e-mail: toer@rvbreda.nl 

• Ruim voor je tocht ontvang je per e-mail de naam en de 
contactgegevens van je walkapitein. De walkapitein is roeier en 
vrijwilliger van RV Breda, weet goed de weg in het botenhuis en 
kent jouw gekozen roeiroute. Zij/hij is je gastvrouw/-heer en is de 
hele dag beschikbaar om met raad en daad te helpen. 

• We adviseren de roeiers, als voorbereiding op en verkenning 
van hun toertocht, zelf de gekozen route thuis voor te bereiden, 
zo voorkom je verrassingen. Op de dag van je toertocht krijg je 
een waterdicht gelamineerde routekaart mee in de boot. Deze 
kaarten kun je vooraf al bekijken op onze website rvbreda.nl 
onder de knop TOER. 

• Deel tijdens je tocht je locatie met de walkapitein, zo maak je bij 
pech hulp mogelijk. Je locatie delen via WhatsApp doe je zo. 

• Speciaal voor de toertochten naar de Biesbosch en naar 
Geertruidenberg is het belangrijk om voor vertrek de actuele 
schuttijden en eventuele stremmingen te controleren van de 
Marksluis in het Markkanaal bij Oosterhout. Link:  
https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/geo/detail/LOCK/52689  
Telefoonnummer Centrale Sluisbediening Tilburg: 088-7974825 

• In onze kleedkamers zijn kleine kluisjes beschikbaar, wil je daar 
gebruik van maken breng dan je eigen hangslotje mee. 

Foto: Nieuwe Haven Breda 

Foto: Overzicht terrein RV Breda 
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Op de dag van de toertocht: 

• Schuin tegenover de ingang van onze roeivereniging 
zijn twee gratis parkeerterreinen, zie het kaartje. 

• Op de dag van je toertocht verwelkomen onze 
walkapiteins je met koffie, thee en een versnapering.  

• Er komen vaak meerdere roeiverenigingen op een 
gastendag, niet alle roeien dezelfde route. Om 
iedereen te kunnen informeren over de te roeien tocht 
en goed op weg te helpen met onze boten ontvangt 
de walkapitein onze gasten graag op de tijden zoals 
die in de uitnodiging aan de gasten wordt gestuurd. 

• De walkapitein organiseert de kapiteinsvergadering, 
details over je toertocht kunt je dan bespreken. 

• Noteer het adres van het botenhuis van RV Breda:  Bredaseweg 30 in Terheijden, telefoon 076 5331800.  

• Wissel telefoonnummers van de bootkapiteins uit met de walkapitein. 

• De walkapitein wijst de gereserveerde boten aan en legt de benodigde toebehoren zoals peddels, pikhaken, 
fenders, landvasten en eventuele sluislijnen klaar. De leiding van de gastploeg, noteert deze op de door de 
walkapitein afgegeven materiaallijst en ondertekent deze lijst voor ontvangst van de materialen.  

• Bij de toebehoren zit per boot een reddingtonnetje met daarin gereedschap, bootreparatiemateriaal, 
kompas, EHBO set, pen en papier, zaklamp e.d. Dit tonnetje is verzegeld en mag alleen in geval van nood 
geopend worden. Je telefoon kun je er dus niet in stoppen. Borg het tonnetje met een lijntje aan je boot. 

• De meeste C-boten liggen in het botenhuis op een kar. De boten op karren met grote fietswielen mogen met 
de kar tot op het vlot gereden worden. Boten op een kar met kleine zwenkwieltjes mogen tot de drempel 
van het botenhuis gereden worden, daarna dienen deze gedragen te worden naar het vlot. Eenmaal op het 
vlot worden de boten over de zwarte rol aan het eind van het vlot op het water gebracht. 

• Onthoud de ligplaats van je boot in het botenhuis, na afloop willen we je boot graag weer op dezelfde plaats 
en op dezelfde kar terug zien. 

• Voor wherry’s is een elektrische botenkraan beschikbaar; deze wordt bediend door een van onze 
walkapiteins, de roeiers helpen daarbij.  

• In de Nieuwe Haven in Breda kun je de boot aanleggen, maar daar is een steiger, geen vlot. Gebruik de 
fenders en let er bij het instappen op dat je boot en de riggers vrij liggen van de steiger. 

• Al onze toerboten hebben gewone voetenborden met Concept 2 Flexfeet, klikschoenen zijn niet nodig. 

• Op het water rond onze roeivereniging is weinig scheepvaart, maar het is toch wel verstandig om opvallend 
gekleurde kleding te dragen, dat geldt met name voor de boegroeier. 

• Tips van de sluiswachter: (alleen van toepassing voor de tocht naar de Amer, Geertruidenberg en de 
Biesbosch): Wachten bij rood en rood/groen licht, dan is invaart en uitvaart verboden. Lichten op 
rood/groen: de sluis gaat spoedig open, het laatste schip komt de sluis uit. Maak je alvast startklaar: 
losmaken en langzaam richting sluis varen. Dat scheelt wachten voor iedereen. 

Na afloop van de toertocht: 

• De leiding van de gastroeiers belt minstens een half 
uur vóór de terugkomst bij RV Breda de walkapitein op 
en geeft de geschatte aankomsttijd door, zodat de 
walkapitein klaar kan staan als je terug komt. 

• De roeiers maken de boten schoon, volg daarbij de 
aanwijzingen van de walkapitein op. Daarna brengen 
de roeiers de boten weer terug in het botenhuis. 

• Alle verstrekte toebehoren worden ingeleverd, de 
walkapitein controleert of deze allemaal compleet zijn 
en tekent de materiaallijst af. 

• Bij missende of beschadigde materialen is de op deze 
lijst aangegeven vervangingswaarde verschuldigd. 

• Controleer samen met de walkapitein de boot op schade. Als de boot onverhoopt beschadigd is dan dient 
een schadeformulier ingevuld te worden en ontvangen we graag foto’s van het voorval. 

• Als alle boten en materialen weer opgeborgen zijn kun je voor een gezellige nazit in onze sociëteit of op het 
balkon met uitzicht over het water terecht, hier zijn aan de bar drankjes verkrijgbaar. We hanteren geen 
contant geld, barconsumpties graag afrekenen met PIN.  

• Dinersuggestie: bijna naast onze roeivereniging ligt een eenvoudig maar wel aardig restaurant:  
Texas Bar & Grill. Adres: Bredaseweg 20 in Terheijden telefoon 076-2067222. 

 

De toercommissie van RV Breda wenst je  
een sportieve en plezierige toertocht ! 
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