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Botenwagens locatie RIC 

Voor de botenwagens die naar RIC gaan: Inrijden vanaf de Sparklerweg direct de Korte 

Ouderkerkerdijk (fietspad) in. Dus gelijk op de hoek bij George Marina. Alle andere wegen door de 

wijk hebben obstakels.  

Verzoek aan alle botenwagens voor RIC zich vooraf te melden bij Arnoud Emke (a.emke@upcmail.nl   

of 0621282633). SVP aangeven wanneer je verwacht aan te komen en met hoeveel boten je komt. 

 

Botenwagens locatie Poseidon, Skoll & Willem III 

Voor de botenwagens die naar Poseidon, Skoll of Willem III gaan: graag een mail sturen naar 

td@roeivierkamp.nl met daarin vermeld hoe laat de botenwagen op vrijdag 11 maart of zaterdag 12 

maart verwacht te arriveren.   Aan alle verenigingen wordt verzocht om daarnaast ook aan hun 

gastvereniging door te geven met hoeveel boten zij komen, wanneer ze verwachten te komen en of zij 

de week na de Heineken Roeivierkamp hun materiaal willen laten liggen. Tevens het verzoek om een 

contact e-mailadres en een telefoonnummer door te geven.   

 

De benodigde informatie kan worden doorgegeven op de volgende e-mailadressen:  

veiligheid@headoftheriver.nl (W3), gebouw@skoll.nl (Skøll), b.p.de.graaff@hccnet.nl (Poseidon) 

 

De Hoop 

• Njord 

• De Maas 

 

Willem III 

• Proteus Eretes 

• DDS 

• Orca 

• Triton 

• Viking 

• Theta 

• Beatrix 

• Vidar 

• De Laak 

• Neusser RV 

• Okeanos 

• Argo  

 

Skoll 

• Skadi 

• Nautilus 

• Laga 

• Asopos de Vliet 

• Leythe 

• Aegir 

• Gyas 

 

 

• Hunze 

• Euros 

• Phocas 

• De Waal 

 

Poseidon 

• Tromp 

 

RIC 

• Amycus 

• Naarden 

• Dordrechtse R&ZV 

• Pelargos 

• Saurus 

• Spaarne 

• Eem 

• Daventria 

• Hemus 

• Zwolsche R&ZV 

• ARGO 

• Alkmaarsche 

R&ZV 

• UR&KV Michiel de 

Ruyter 

 

 

 

• Tilburgse open 

Roeivereniging 

• Pampus 

• Breda 

• Rijnland 

• MWC 

• Hertog 

• Gouda 

• Dudok van Heel 

• Molesey Boat Club 

• DRC Hannover 

• Belvoir RC 

• Munichener RC 

• Favorite Hammonia 

• Seeclub Küsnacht 

• Rudergemeinschaft 

Angaria 

• DRC Hannover 

• Durham ARC 

• Karlsruher 

Ruderverein Wiking 

• Thames Rowing 

Club 
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