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Zondag 15 maart Snerttocht Earnewald

30 km

‘Maar roert zijn staart. Is dat zo of varen we met zicht op krokussen? We
roeien via Wergea door de Meanewei naar de Princenhof in Earnewald,
waar snert voor ons klaarstaat. Op de terugweg gaan we door de Alden
Feanen (veel zicht door het lage riet) via Warten weer terug naar WW.
Geschikt voor beginners. Estafette is mogelijk.

Zaterdag 11 april

Dauwtraptocht

16 km

Zonsopgang aanschouwen op het water? Voor dag en DAUW roeien we via
de Grote Wielen naar de Ipey-Molen bij de Rypstjerkerpolder. Daar kunnen
we genieten van de ochtendstilte.
Terug bij Wetterwille smaakt het ontbijt met verse broodjes vast goed!
Geschikt voor alle roeiers.

Zaterdag 16 mei

Poptaslot Marsum

Roeiend naar het Poptaslot in Marsum?
Via de Potmarge, het Bisschopsrak,
we naar het Poptaslot. Na een
we een rondleiding van door de
Geschikt voor beginners / Estafette is mogelijk.

25 km
Dat kan op zaterdag 18 april!
Ritsemazijl en Marsum varen
voedzame versnapering, krijgen
kasteelheer- of dame.

Zaterdag 19 september Van Dijk Beker ophalen in Drachten

50 km

Traditiegetrouw pendelt de van Dijk Beker tussen de roeiverenigingen De Dragt en
Wetterwille. Dit jaar hebben wij de eer de beker op te halen!
De route gaat over het Bergumermeer en de Leien naar Drachten. Na de
overhandiging van de beker laten ze ons vast niet met lege magen gaan. Via de
Veenhoop en Earnewald roeien we weer terug)
Geschikt voor gevorderde roeiers. Estafette is mogelijk.

Zaterdag 14 november

‘De Hel van Friesland’

55 km

Wie kent hem nog? De Monstertocht in
het najaar naar Dokkum…. Ervaar het
gevoel van heen en weer zwoegen naar
Dokkum via een verlaten Ee. In
Dokkum worden tijdens de pauze de
reserves aangevuld. Op Wetterwille
staat een gevulde soep voor je klaar.
Na het afzien komen dan vast de
sterke verhalen weer naar boven.
Voor gevorderde roeiers. Er wordt geroeid in C4-en. Estafette is mogelijk. Deze tocht staat op de Friese
Toer-roeikalender en staat dus open voor leden van andere Friese Roeiverenigingen.

Donderdag 10 december

Lichtjestocht

16 km

Tussen Sinterklaas en de kerstdagen roeien we naar het mooi verlichte centrum van
Leeuwarden. De route naar de stad en terug wordt kort vooraf bepaald.
We roeien met verlichte boten door de grachten van Leeuwarden en bij Wetterwille
staan oliebollen, sûkerbolle en warme chocolademelk voor ons klaar.
Geschikt voor alle roeiers.

