
Procedure aanvraag toertochten roeien KWVL  

Voor het organiseren van toertochten door teams bij de KWVL geldt onderstaande procedure.  

 

Ten aanzien van de beschikbaarheid van boten en trailers geldt dat officiële wedstrijden en door de 

Vereeniging georganiseerde tochten voorrang hebben. 

Er zijn twee soorten toertochten: 

1. Op de Loosdrechtse plassen (1 dag) 

2. Buiten Loosdrecht (1 of meerdere dagen), waarbij ook trailer nodig voor vervoer boot. 

 

1 Toertocht op de Loosdrechtse plassen (1 dag) 

Dit gaat om tochten die op of in de zeer nabije omgeving (bijv. Vecht) van de Loosdrechtse Plassen 

worden geroeid, roeiend vanaf de KWVL.  

Indienen verzoek (zo snel mogelijk en bij voorkeur 4 weken van tevoren) via het 

aanvraagformulier bij roeimaster@kwvl.nl. 

Mocht blijken dat op de gekozen dag voor de boot al reserveringen staan voor andere teams dan 

moet het organiserende team zelf met de teams die gereserveerd hebben regelen dat zij de boot 

kunnen gebruiken. Wanneer dat geregeld is moet een reservering in de agenda gemaakt worden 

voor de tocht. 

 

2 Toertochten buiten de Loosdrechtse plassen (1 of meerdere dagen) incl. trailer 

Indienen verzoeken bij de roeicommissie via roeimaster@kwvl.nl 

Stap 1 

Zodra het plan ontstaat doch minimaal 4 weken voor vertrek de data doorgeven via 

roeimaster@kwvl.nl. De commissaris materiaal checkt of er een boot beschikbaar gesteld kan 

worden. Er wordt dan een voorlopige reservering in het systeem gemaakt.  

Als het al direct lukt om het aanvraagformulier incl. gegevens over de tocht in te vullen, is dat wel 

zo handig. Dan vallen stap 1 en 2 samen. 

N.B. Voor deze categorie toertochten zal over het algemeen ook een trailer gebruikt worden. Voor 

het rijden met een trailer geldt dat de chauffeur een BE rijbewijs moet bezitten. Gezien de lengte 

van de boot-trailer combinatie is ervaring vereist. Onervaren chauffeurs kunnen met trailer 

proefrijden op het terrein van de Vereeniging en wordt aangeraden een korte cursus rijden met 

aanhanger te volgen. Zie tevens het ‘Reglement gebruik trailers’ op de website. 

Stap 2 

Na goedkeuring van de datum, stelt het team 4 weken voor vertrek een plan voor de toertocht op, 

vult het  aanvraagformulier in en stuurt dat dat ter beoordeling aan de roeicommissie via 

roeimaster@kwvl.nl. 

- Als dit plan 2,5 week voor de gereserveerde datum niet is ontvangen, ontvangt de 

organisator een waarschuwing dat de voorlopige reservering na 3 dagen komt te vervallen. 

Als het plan binnen deze 3 dagen nog niet binnenkomt, kan de tocht alleen doorgaan als 

deze geheel geen vragen oproept. De reservering wordt dan definitief. 

Steven is dus om 2 weken voor vertrek een definitief ja of nee te geven. 

- Gelegenheidsverzoeken die binnenkomen op een termijn van 2 weken voor vertrek kunnen 

alleen gehonoreerd worden als een boot (en trailer) beschikbaar is, geen andere roeiers 

gedupeerd worden en het team de nodige roeikwalificaties heeft.  

Stap 3 de roeicommissie beoordeelt het plan en geeft aan organisator aan of er akkoord is. 

Stap 4  Detailafspraken worden gemaakt en aan havenmeester doorgegeven. 
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