
 

Rotterdam, here we come…..!  Openingstocht 5 & 6 & 7 mei 
 
U kunt nu inschrijven: Inschrijfformulier Openingstocht 
 

Binnendoor & Buitenom 
Per spoor & Over de weg 

Motorboten  & Zeilschepen 
 

Herinnert u zich de openingstocht van 2007 
nog? De tocht ging naar Rotterdam en was een 
daverend succes. Dat succes zullen we evenaren, 
hopelijk zelfs overtreffen, met de tocht die ook 
dit jaar naar de Koninklijke Roei- & 
Zeilvereeniging “De Maas” in Rotterdam zal 
voeren.  

 

MOTOR- & ZEILSCHEPEN       –       
SCHEEPSEIGENAREN EN OPSTAPPERS 

Alle lustrumevenementen zijn erop gericht 
zoveel mogelijk verschillende groepen leden met 
elkaar in contact te brengen. Dus heeft u een 
schip maar geen bemanning? Of heeft u geen 
schip, maar zou u wel eens op willen stappen? 
De lustrumcommissie nodigt ook u uit voor dit 
driedaags nautisch spektakel naar en in 
Rotterdam. Wij zullen proberen een goede 
bemanning voor de scheepseigenaren en en een 
geschikt schip voor de opstappers te vinden. 

 

BINNENDOOR & BUITENOM         –          
JONG & OUD 

Op vrijdag 5 mei wordt er vertrokken voor een 
tocht buitenom, waaraan ook de Pi zal 
deelnemen, en twee route's binnendoor.  

Er worden Gigs naar Rotterdam gebracht, dus u 
kunt ook al roeiend de Veerhaven binnenvaren.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://knzrv.e-captain.nl/?pid=activities&id_item=1057&id_date=1801


 

PER SPOOR & PER AUTO 

Leden die per trein of auto over land naar 
Rotterdam komen, kunnen op 6 mei met de Piet 
Hein een vaartocht maken op de Maas om zo de 
binnenkomende vloot te verwelkomen. Wij 
zullen de Veerhaven tot de nok toe vullen met 
onze gepavoiseerde vloot.  

 

BORREL & DINER & MUZIEK 

Zaterdagavond zal er een borrel en een 
buffetdiner plaatsvinden in de Sociëteit van “De 
Maas”, gevolgd door een groot feest met een 
knallende band waarbij zowel de jeugd als de 
oudere leden zich thuis zullen voelen! 

Voor diegenen die niet op een jacht willen of 
kunnen slapen zijn er hotelhutten gereserveerd 
op de S.S. Rotterdam, die aan de overkant 
afgemeerd ligt en per snelle watertaxi goed 
bereikbaar is. 

Op de vroege zondagmorgen varen we met 
watertaxi’s naar de S.S. Rotterdam, waar we de 
openingstocht afsluiten met een gezamenlijk 
ontbijt. Met z'n allen onder een stralende hemel 
hoog op het dek, zoals in tijden van weleer.  

Na het ontbijt varen we dan met de hele vloot 
weer terug naar huis. Voor de zeevarenden 
hebben we een mooie lopende zuidoostelijke 
wind besteld. 

 

Schrijf in: Inschrijfformulier Openingstocht 

Reserveer een hut op S.S. Rotterdam 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://knzrv.e-captain.nl/?pid=activities&id_item=1057&id_date=1801
http://ssrotterdam.nl/koninklijke-roei-zeilvereniging-muiden/

