
Roeivereniging ’t Diep Steenwijk 
Opgericht  : 21 maart 1986  
Botenhuis  : Hooidijk 2 8334 TP TUK (Steenwijk) 
Website  : www.tdiep.nl 
E-mail   : secretaris@tdiep.nl  
ING-bank  : NL46 INGB 0685 1650 94  

 

 

 

 
Aan alle Marathon- en Toerroeiers.   Januari 2017 

 

 

Op 8 en 9 april 2017 wordt voor de negentiende keer de 

 

WEERRIBBEN-WIEDEN MARATHON EN TOERTOCHT 
 

geroeid door de schitterende natuur van het Nationaal Park “Weerribben-Wieden” in de kop van Overijssel. 

De routes voor beide dagen zijn identiek aan die van vorig jaar. 

Tevens is voor beide dagen een fietsroute uitgezet. 

 

Het evenement is verdeeld over twee dagen. Op zaterdag 8 april de marathon, wedstrijd en prestatie, over 

een afstand van 55 km en op zondag 9 april de toertocht over een afstand van 35 km. 

De marathonroeiers starten vanaf 09.00 uur; de toerroeiers vanaf 09.30 uur. 

Beide dagen verwachten wij u voor 18.00 uur terug. 

 

Er kan gevaren worden in Wherry, C2+, C3+ en C4+. Behalve voor dames- en herennummers kan er ook 

worden ingeschreven voor de mixed-categorie (minimaal de helft dames). 

Er is in beperkte mate een aantal boten te huur. 

 

Omdat er smalle passages en haakse bochten in het parcours zitten, is voor de C4+ goede stuurkunst 

vereist. Twee extra peddels kunnen handig zijn. Voor alle boten geldt trouwens dat goed kunnen kaartlezen 

een belangrijk onderdeel is van de tocht. Het parcours gaat ook over open water; belangrijk is de boot 

hierop aan te passen. Denk aan zaken als taften, afplakken van riggers, pompen en drijfvermogen. 

 

Verder is het volgende van belang: 

 Aanmelden voor de tocht(en) kan uitsluitend via de website www.tdiep.nl. Dit geldt ook voor het 

reserveren van een boot. 

 De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld van € 12,50 per persoon. Dit is 

inclusief koffie/thee voor vertrek, soep bij terugkomst en € 1,-- als bijdrage voor de 

natuurorganisaties.  

 

De inschrijving opent op 1 februari 2016 om 12.00 uur. 

 

Wij vragen u deze informatie breed te verspreiden onder de leden van uw vereniging en de poster op een 

centrale, goed zichtbare plaats op te hangen. 

Wij hopen op 8 en 9 april opnieuw veel enthousiaste roeiers te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Commissie Weerribben-Wieden Marathon en Toertocht, 

Elsa van Willenswaard, coördinator. 

Gerard Goedhard, secretaris. 

 

PS: Als u onze vereniging al eens eerder hebt bezocht dan zult u gezien hebben dat het plafond van  

 onze kantine behangen is met houten roeiriemen met verenigingslogo. Hangt een riem van uw 

vereniging er nog niet bij? Neem er dan 1 mee, dan hangen wij die op! 

 

http://www.tdiep.nl/

