
  

 

Informatie voor gastroeiers van RV Breda  
 

Om je toertocht met de roeiboten van Roeivereniging Breda tot een succes te maken  
hebben we een aantal tip voor je, hiermee hopen we je goed voorbereid op weg te helpen.      
             .   

Voorafgaand aan de toertocht: 

• Je contactpersoon in de aanloop naar je toertocht is onze Coördinator Gastroeien, deze functie wordt 
vervuld door Wouter van Hengel, telefoon 0636301954, e-mail: toer@rvbreda.nl 

• Je boeking/reservering voor een toertocht en de daarvoor benodigde boot of boten bij RV Breda wordt 
definitief door de Overeenkomst van Bruikleen in te vullen en ondertekend terugsturen naar e-mail adres:  
toer@rvbreda.nl 

• Zodra je boeking/reservering definitief is zal de Coördinator 
Gastroeien een walkapitein voor je tocht aanstellen en haar/zijn 
contactgegevens doorgeven.  

• De gebruiksvergoeding voor de boten bedraagt € 10,00 per 
deelnemer per dag (aantal deelnemers = roeiers + stuurlieden + 
passagiers). Dit bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor je tocht 
overgemaakt te worden naar de penningmeester van RV Breda. 
Onze bankgegevens vind je in de gebruiksovereenkomst. 

• Geef je aankomsttijd bij RV Breda uiterlijk een week voor de tocht op aan je walkapitein, zo kunnen we 
zorgen dat je op tijd met de boten kunt vertrekken. 

• We adviseren roeiers zelf, als voorbereiding op en verkenning van hun toertocht, een vaarplan te maken. 
Zo voorkom je verrassingen. Speciaal voor de tocht naar Geertruidenberg is het belangrijk om voor vertrek 
de actuele schuttijden en eventuele stremmingen te controleren van de Marksluis bij Oosterhout.  
Link:  https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/geo/detail/LOCK/52689  
Telefoonnummer Centrale Sluisbediening Oosterhout: 088-7974959.  
Reserve telefoonnummers: 088-7974825 of 013-5811881  

 
Op de dag van je toertocht bij RV Breda: 

• Op de dag van je toertocht verwelkomt de walkapitein je met koffie, thee en een versnapering.  

• De walkapitein houdt een kapiteinsvergadering, details over je toertocht kunt je dan bespreken. 

• Noteer het adres van het botenhuis van RV Breda:  Bredaseweg 30 in Terheijden, telefoon 076 5331800.  

• Wissel telefoonnummers van de bootkapiteins uit met de walkapitein. 

• Je walkapitein wijst de voor jou gereserveerde boten aan. 

• De benodigde toebehoren bij de boten worden klaar gezet en de leiding van de gastploeg 
(admiraal/kapitein) noteert deze op de door de walkapitein afgegeven lijst: “Registratie hulpmateriaal voor 
toertochten” en zorgt dat deze wordt ondertekend. 

• De C-boten mogen naar het vlot gedragen worden en over de rol in het water gebracht worden; voor 
wherry’s is een elektrische botenkraan beschikbaar; deze wordt bediend door de walkapitein, de roeiers 
helpen daarbij. 

Na afloop van de toertocht: 

• De leiding van de gastvereniging belt minstens een half uur vóór de terugkomst bij RV Breda de walkapitein 
op en geeft de geschatte aankomsttijd door, zodat de walkapitein klaar staat als je bij ons vlot terug komt. 

• De roeiers maken de boten schoon en brengen deze weer terug in het botenhuis. 

• Alle verstrekte toebehoren worden ingeleverd, de walkapitein controleert of deze allemaal compleet zijn en 
tekent de lijst: “Registratie hulpmateriaal voor toertochten” af. 

• Bij missende of beschadigde materialen is de op deze lijst aangegeven Vervangingswaarde verschuldigd. 

• Controleer samen met de walkapitein de boot op schade. Als de boot onverhoopt beschadigd is dan dient 
een schadeformulier ingevuld te worden. 

• Als alle boten en materialen weer opgeborgen zijn kun je voor een gezellige nazit in onze sociëteit of op het 
balkon met uitzicht over het water terecht, hier zijn aan de bar drankjes verkrijgbaar. We hanteren geen 
contant geld, barconsumpties graag afrekenen met PIN.  
 

 

De toercommissie van RV Breda wenst je  
een sportieve en plezierige toertocht ! 

De walkapitein is vrijwilliger en  
roeier van RV Breda, weet goed de 
weg in het botenhuis en kent je 
roeiroute. Zij/hij is je gastvrouw/-
heer en is de hele dag beschikbaar 
om met raad en daad te helpen.  
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