
 
 

Toeragenda 2023    Van de Toercommissie 
 
LET OP: Voor alle tochten geldt minimaal examen Sc2.  
 

Zondag 19 maart     Voorjaarstocht naar Oudkerk                 27 km  
Het is voorjaar! Tijd voor de 1e toertocht. ’Via het Ouddeel  
en de kronkelige Murk varen we naar Oudkerk.  
We leggen aan voor de lunch bij Café Moarkswâl.   
De terugweg gaat via Bartlehiem en de Dokkumer Ee naar Wetterwille.  

 
 

Vrijdag 7 april   Vollemaantocht                19 km  
‘Roeien met het stralende licht van de volle maan heeft iets magisch.’     
We vertrekken stipt om 20.23 (zonsondergang). Via het Ouddeel en 
de nauwe Miedumervaart komen we uit op het brede water van de 
Dokkumer Ee. Dan zetten we koers naar de Prinsentuin en vervolgen 
onze route door de stad. Op WW sluiten we af met een hapje en een 
drankje.  
 
 

Zaterdag 6 mei           Rondom de Noord!                  28 km  
In Stiens is geen horeca, daarom varen we naar Britsum. Via het Ouddeel, de 
Miedumervaart en de Dokkumer Ee, komen we aan in de haven van Britsum 
(de Klompskippers). Hier staat een lekkere picknick klaar. We roeien over de 
Dokkumer Ee terug naar Wetterwille.   
 

 

Zondag 25 juni   De Kleiroute Tocht          36 km 
Retourtje Berlikum! Over de Harlingertrekvaart roeien we naar Ritsmasyl, 
dan via de Ballens naar Menaldum. We houden halt bij de 
zelfbedieningssluis Wierstersyl (2 km. ná Berlikum) voor de picknick. Bij 
opgave in tweetallen is dit een ideale plek om te wisselen.  
 
 

Zaterdag 23 september  It Lege ( = lage) Midden         37 km 

Leeg, laag en nat. Deze streek behoort al jaren tot het dunbevolkste gebied 
van Nederland. We roeien via Warga, Grou en de modderige Bol naar  
De Veenhoop. Hier is de lunch bij Restaurant Ie-Sicht. Met nieuwe energie en  
“mooi” weer varen we via Earnewoude/Wartena  terug naar Wetterwille.  

 
 

Zaterdag 4 november  Greidhoeke Tocht          48 km 
Dit jaar geen hel, maar een prachtige route langs de historische Slachtedyk. 
Over de Zwette roeien we naar Easterwierum. Na Boazum en Britswert gaan  
we lunchen in Easterlittens. Na de lunch is het nog 18 km tot aan Wetterwille, 
dit moet voor de gevorderde roeier een makkie zijn.      
NB: Deze tocht staat open voor leden van alle Friese roeiverenigingen.  
 

Donderdag 14 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. 


