
VAARKALENDER     2023 
 

                               JANUARI: 

 

 

MAART: 
 

 

 

 

APRIL: 

   

Vanaf half mei zijn er ook een aantal grootwatertochten ingepland door Piet en Minko.  

Deze tochten kunnen NIET worden gezien als een verenigingstocht.  Deelname aan deze 

tochten is voor eigen risico.     

MEI: 

 

DATUM: 7 januari 
DAG: Zaterdag 
OMSCHRIJVING: Snert-Vechttocht  |  ± 15 km 

Heen en terug vanaf clubgebouw 
Na afloop lekker soepje (o.a. snert). 

AANMELDEN: t/m 4 januari bij Ina of Minko 

DATUM: 25 maart 
DAG: Zaterdag 
OMSCHRIJVING: Dinkel 

Wildwaterboten. 
AANMELDEN: t/m 22 mrt bij Nicole of Hermen 

DATUM: 15 april 
DAG: Zaterdag 
OMSCHRIJVING: Wiedentocht 
AFSTAND: ± 15 km (eenvoudig aan te 

passen) 
AANMELDEN: t/m 13 april bij Minko of Ina 

DATUM: 22 april 

DAG: Zaterdag 

OMSCHRIJVING: 
OPMERKING: 

Hohen Limburg 
Wildwaterbaan 

AANMELDEN: t/m 19 april bij Hermen of 
Nicole 

DATUM: 6 mei 
DAG: Zaterdag 
OMSCHRIJVING: 
AFSTAND: 

Wieden/weerribben 
±15 km (eenvoudig aan te 
passen) 

AANMELDEN: t/m 3 mei bij Minko of Ina 

DATUM: 20 mei 
DAG: Zaterdag 
OMSCHRIJVING: Lauwersoog-Schiermonnikoog. v.v.            
AFSTAND: 10 km. heen + 12 km. terug 
OPMERKING: Bij wind 5 bf. of meer gaat de tocht 

niet door. GEEN VERENIGINGSTOCHT. 
AANMELDEN: t/m 17 mei bij Piet of Minko 



 VAARKALENDER     2023 

MEI: 

 

 

    

         JUNI:   
  

  

     

       

 JULI: 

  

AUGUSTUS / SEPTEMBER: 

  

DATUM: 27 mei 
DAG: Zaterdag 
OMSCHRIJVING: 
AFSTAND: 

Vecht-Afzaktocht  
Traject of afstand nog niet bepaald 

OPMERKING: Deze tocht wort aangemeld bij het WSV 
AANMELDEN: t/m 20 mei bij Minko of Ina 

DATUM: 3 of 17 juni 
DAG: zaterdag 
OMSCHRIJVING: 
AFSTAND: 
OPMERKING: 

Jeugdactiviteit Giethoorn. 
± 6 km. 
Klein tochtje  +  ??  

AANMELDEN: t/m 29 mei bij Arno of Sander 

DATUM: 1 of 15 juli 
DAG: zaterdag 
OMSCHRIJVING: Holwerd-Nes (Ameland) v.v. 
OPMERKING: Bij wind 5 bf. of meer gaat de 

tocht niet door.  
GEEN VERENIGINGSTOCHT 

AANMELDEN: t/m 28 juni bij Piet, 
of t/m 12juli bij Minko 

DATUM: 22 en 23 juli 
DAG: Zaterdag en zondag 
OMSCHRIJVING: Ergens in Friesland. 
OPMERKING: 2 dagen kamperen en varen vanaf 

vast basispunt of als trektocht (in 
overleg met de deelnemers 

AANMELDEN: t/m 13 juli bij Minko of Ina 

DATUM: Eind augustus of begin september 
DAG: Zaterdag + eventueel zondag 
OMSCHRIJVING: Jeugdactiviteit 
OPMERKING Plan wordt nog uitgewerkt. Uiterlijk eind juli is er meer info 

en wordt de jeugd uitgenodigd. 
AANMELDEN: Zo snel mogelijk nadat de uitnodiging is verstuurd. 

Arno (06-27886750)           arnoblankemeijer@hotmail.com 
Sander (06-18621764)       sander.dommerholt@live.nl 
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                        SEPTEMBER:    

  
   

 

OKTOBER:  

 

 
  

 

Verder info voor en over de tochten: 

• Aanmelden (liefst via email) over algemeen woensdag voor de tocht voor 18.00 uur,  

uitzonderingen:  (kampeer) weekendtochten , wildwaterweekend en brandingvaren 

• tochten staan in principe voor iedereen open en lengte wordt bepaald in overleg met deelnemers en is 

ook afhankelijk  van weersomstandigheden 

• kleding etc. afhankelijk van soort tocht en weersomstandigheden 

• kosten vervoer voor elke deelnemer € 0,07 per gereden kilometer. 

• Er is een groepsapp aangemaakt voor toervaarders, beheerder Minko, app is bedoeld voor alle leden 

die wel eens (buiten de georganiseerde verenigingstochten) met andere leden een tocht willen varen. 

De app kan ook worden gebruikt door tochtleider om tocht extra onder de aandacht te brengen. 

Aanmelden voor de groepsapp kan bij Minko. 

 
 

DATUM: Waarschijnlijk de 1e of 2e week  
DAG: Week 
OMSCHRIJVING: Mecklenburg 
OPMERKING: Trektocht 
AANMELDEN: Tot 12 augustus bij Piet 

DATUM: 14 Oktober 

DAG: Zaterdag 

OMSCHRIJVING: 
AFSTAND: 

Hase 
±20 km  

AANMELDEN: t/m 11 okt bij Minko 

tochtleider mail adres: telefoonnr: 

Minko/Ina minkokerssies@gmail.com 06-46102590 

Nicole nicole@vanduinenotten.nl 06-52897313 

Piet pgblonk@ziggo.nl 06-53187859 

Hermen voorzitter@kvhardenberg-vecht.nl 06-82008500 

Arno arnoblankemeijer@hotmail.com 06-27886750 

Sander sander.dommerholt@live.nl 06-18621764 


