
 

Beste roeifietsers, 
  
Hierbij nodig ik jullie graag uit voor de Roeifiets toertocht 2020 door het zuidwesten van 
Nederland. De twee routes gaan over dijken en door polders van de West Brabantse 
kleigronden, maar ook langs de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. De te rijden afstanden 
zullen  60 km en 103 km zijn. Het is zeker aan te bevelen te trainen voor de langste afstand. 
Onderweg pauzeren wij in het pittoreske vestingstadje Willemstad bij Anno 1610, en genieten 
daar van een heerlijke versnapering (eigen rekening) en het mooie uitzicht. Na afloop wordt er 
na een verfrissende douche door de campingeigenaar een heerlijke pastamaaltijd geserveerd. 
Ook met de vegetariërs wordt natuurlijk rekening gehouden.  

Voor de Roeifietsers 
die er een lang 
weekend van willen 
maken is er de 
mogelijkheid om te 
kamperen op 
Camping ‘Markdal’. 
Speciaal voor ons is 
er een gezellig 
veldje gereserveerd 
direct aan de oevers 
van rivier de Mark.  

Om het nog gezelliger te maken mag er ’s avonds een kampvuurtje worden gemaakt. De 
overnachtingen moet men wel zelf Reserveren. Er is ook een mogelijkheid te overnachten bij 
B&B in Zevenbergen. Dit gaat via dezelfde reservering als de camping. 

Op het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar een “In Case of Emergency” (ICE) 
telefoonnummer. Dit telefoonnummer moet het nummer zijn van iemand die gewaarschuwd 
moet worden in geval van calamiteit(en), en moet dus een ander nummer zijn dan je eigen 
telefoonnummer. Dit is niet verplicht, maar wel handig in geval van. De GPS-rijders kunnen de 
route downloaden via de link naast het routekaartje. Meld je dus snel aan voor deze gezellige en 
sportieve dag. 

Schrijf je in via: 

info: edwinmatthee@gmail.com  06 14486289

Roeifiets Toertocht “West Brabant” 20 juni 2020

AANMELDEN Roeifiets Toertocht

mailto:emailedwinmatthee@gmail.com
https://www.anno1610.nl
https://www.campingmarkdal.nl/reserveren/
https://forms.gle/RpCZGPi8dycYay5k9
https://forms.gle/RpCZGPi8dycYay5k9


Startpunt:  
Camping ‘Markdal’ 
Molendijk 2 
4758 SB Standdaarbuiten 

Programma 
  9.00u. Aankomst  Camping ‘Markdal’ (Koffie/Thee/Koek) 
12.00u. Vertrek 100 km 
13.30u. Vertrek 60 km 
15.00u. Pauze   (bij Anno 1610, Willemstad) 
17.00u. Aankomst/uitdampen/douchen 
18.30u. Pasta/lasagne/vega-lasagne/salade  

Kosten 
Complete dagprogramma   : € 25,-   (Toertocht/Pastamaaltijd/3 consumpties) 
Toertocht   : € 7,50 (met koffie/thee en koek) 
Pastamaaltijd               : € 20,-  (Pastamaaltijd/3 consumpties) 
Vers ontbijt za./zo.  : € 6,-/ontbijt   (op camping) 
Camping/B&B  : Reserveren  (Camping € 11,25 per nacht incl. toeristenbelasting) 

 
  

 

 

info: edwinmatthee@gmail.com  06 14486289

ONDERWEG     Pauze bij “Anno 1610”  in Willemstad  

Praktische info & Programma

https://www.campingmarkdal.nl/reserveren/
mailto:emailedwinmatthee@gmail.com
https://www.anno1610.nl
https://www.anno1610.nl


info: edwinmatthee@gmail.com  06 14486289

Route  2: GPS   “De Drie Provincies “     100 km 

Route  1: GPS    “West-Brabant”         60 km

Pauze

Pauze

Start

Start

Routewijzigingen mogelijk tot een week voor toertocht. 

Routewijzigingen mogelijk tot een week voor toertocht.

mailto:emailedwinmatthee@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/qzir5fje4qmkyf7/Roeifiets%20toertocht%2060%20km.GPX?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a8538q2drb4qhwg/Roeifiets%20toertocht%20100%20km.GPX?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a8538q2drb4qhwg/Roeifiets%20toertocht%20100%20km.GPX?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzir5fje4qmkyf7/Roeifiets%20toertocht%2060%20km.GPX?dl=0

