TOERTOCHTEN 2019
Wil je ook graag een brug verder roeien?
Geef je dan op voor de TOERTOCHTEN 2019
Inschrijvingen en meer informatie via www.ctromp.nl

20 km

ZONDAG

7

APRIL
Inschrijven tot 30 maart

55 km

ZON.

7
JULI

Inschrijven tot 22 juni

30 km

ZONDAG

6

OKTOBER

Openingstocht

Pannenkoekentocht

Deze tocht is zeker voor nog niet zo ervaren roeiers
een geweldige gelegenheid om kennis te maken met
ons mooie roeiwater. Anders dan anders: we starten nu
met een uitgebreid ontbijtbuffet in de soos.

Altijd een zeer geliefde tocht met een pannenkoek
bij restaurant Noord-Brabant in Loenen.
Buitenverenigingen doen ook mee dus snel inschrijven.
Voor ongeoefende roeiers alleen in wherry.

08.00 Ontvangst met ontbijtbuffet
10.00 Captainsberaad
13.30 Terug op Tromp

08.30 Ontvangst met koffie/thee
09.00 Captainsberaad
16.00 Terug op Tromp

Kosten: € 12,50 p.d. (incl. ontbijtbuffet)

Kosten: € 22,50 p.d. (incl. pannenkoek en 1 consumptie)

Prestatietocht

Avondtocht

Een tocht voor een sportieve uitdaging*.
De toercommissie zorgt voor een evenwichtige
indeling van de deelnemende roeiers.

Dit jaar weer een mooie zomeravondtocht, genieten
van de zonsondergang. In het donker varen we weer
terug naar Tromp. We nemen verlichting mee, dus een
bijzonder avontuur om mee te maken.

Ontvangst met koffie/thee
Captainsberaad
Afvaart
Terug op Tromp

€ 17,50

Kosten: € 17,50 p.d. *Alleen voor geoefende roeiers

DONDERDAG

30
MEI

€ 22,50

€ 12,50

08.00
08.30
09.00
17.00

35 km

18.30
18.45
19.00
22.30

Ontvangst
Captainsberaad
Afvaart
Terug op Tromp

Kosten: € 7,50 p.d.

Inschrijven tot 18 mei

25 km

€ 7,50

ZATERDAG

14

SEPTEMBER
Inschrijven tot 7 september

Sluitingstocht
Dit jaar gaan we wederom op bezoek bij een andere vereniging. Vanuit deze vereniging gaan we de Amstel af richting Ouderkerk om het rondje Ronde
Hoep te varen. Onderweg zullen we stoppen voor een picknick. Weer aangekomen bij Willem III gaan we terug naar Hilversum om de maaltijd in onze
eigen soos te gebruiken. Deze tocht is duurder dan u van ons gewend bent omdat we boten moeten huren bij Willem III.

Voorlopig tijdschema:
8.30 Verzamelen op Tromp en vertrek naar roeivereniging Willem III te Amsterdam
9.45 Captainsoverleg
10.00 Afvaart

16.00 Verwachte aankomst terug bij Willem III
17.30 Borrel op Tromp
18.00 Gezamenlijke afsluitende maaltijd

Kosten: € 30,00 p.d. incl. koffie of thee met koek bij de start, snack onderweg, 1 consumptie na afloop en de maaltijd.

Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp www.ctromp.nl
i.s.m. RV Naarden

€ 30,00

