
 
 

Toeragenda 2022            Van de Toercommissie
      

Zondag 20 maart   Poptaslot Marsum      25 km  
Via de Potmarge, het Bisschopsrak, Ritsemazijl met onderweg een sluis. 
Zo varen we naar Marssum en het Poptaslot. Indien mogelijk bekijken 
we het slot. Na een lunch varen we terug via Ballens, het van 
Harinxmakanaal, het Deinemerrak en de Emmakade naar Wetterwille. 
Geschikt voor alle roeiers met Sc2-examen. De halve afstand roeien is 
mogelijk.  
 
 Zaterdag 23 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 met Sc2-examen.  
 

 
 Zaterdag 7 mei   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 met Sc2-examen. De halve afstand roeien is mogelijk.  
 
 Zondag 12 juni   Middelseeroute          35 km  

De Middelsee reikte vroeger tot aan Leeuwarden. We roeien via de Zwette – het 
laatste overblijfsel van de Middelsee - en het Ald Swin – een oude afwaterings-
rivier naar de Middelsee - naar Grou. Hier wordt gelunchd. Terug varen we via 
het Eagumerdjip en Warga.  
Deze tocht is geschikt voor gevorderde roeiers met Sc2-examen. De halve 
afstand roeien is mogelijk.  

 
 Zondag 2 oktober   Bûtenfjildtocht      40 km  
We roeien naar Ryptsjerk en komen daarna in het natuurgebied de Bûtenfjild. 
Onderweg passeren we mooie wateren met prachtige namen zoals Waldster-
muzeriet en Lodde Hel. Met het passeren van 2 sluizen eindigen we in 
Zwaagwesteinde voor de lunch. De terugreis is de route omgekeerde volgorde.  
Geschikt voor gevorderde roeiers met Sc2-examen en uithoudingsvermogen. De 
halve afstand roeien is mogelijk.   
 
 Zaterdag 5 november  ‘De Hel van Friesland’        55 km  

Wegens succes geprolongeerd...  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 met uithoudingsvermogen! Estafette is mogelijk. Deze tocht staat op de Friese 
Toer-roeikalender en staat dus open voor leden van andere Friese Roeiverenigingen.  
 
 

Donderdag 15 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 met Sc2-examen. 


