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TOERTOCHTEN GIG
Wat is er leuk aan een toertocht?
Elke week varen de wedstrijd- en sportroeiers hun
rondje, de recreatieroeiers doen dat ook maar die
hebben meer tijd voor het beleven van de omgeving.
Voor beide groepen is echter Teamvorming van
belang. De Gastronauten verlaten enkele keren per
jaar de plas. Dat heeft een uitdaging, je maakt andere
manoeuvres, je hebt te maken met scheepvaart en je
komt op onbekend terrein.
Maar niet in de laatste plaats, het versterkt je Team
door samen voor een project te gaan, samen te
lunchen en soms samen naar een hotel en een diner.
Wedstrijdteams zullen dat zeker herkennen.
Maar waar begin je?
Als de stuurman al enige ervaring heeft met het maken van toertochten met een motor of een
zeilboot, dan is dat zeker een voordeel. Het nemen van sluizen en bruggen vraagt toch wel enige
ervaring.
Daarom eerst een paar hoofdpunten:
a. Neem 2-4 peddels mee voor het passeren van bruggen, sluizen en plaatselijk smalle slootjes.
Denk hierbij aan de Nieuwe brug en het smalle water daar ter plaatse in de Oostelijke Drecht.
b. Als er aan stuurboord wordt aangelegd, houden alleen de mensen aan stuurboord af.
Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen kant. In het voorbeeld zijn dat dus de bakboordroeiers.
Het is goed klein te beginnen, in moeilijkheidsgraad opklimmend, hierbij enkele suggesties:
In een dag te doen
1. Tocht naar de Vuntus, goed om het samenwerken
van peddelen en roeien in de smalle vaart te oefenen.
Met het verkennen van de Vuntus erbij, ongeveer 6 km.
2. Stille Plas, tocht naar de Stille Plas via de Weerbrug
in Breukelenveen en dan weer via de Kostverlorenbrug
terug. Dat kan niet binnen een uur, het is al naar gelang
je ook de Plas wilt verkennen 9 -10 km.
Mooie tocht om het wisselen van riemen en peddels te
oefenen.
3. Als je klein wilt beginnen, maar wel een sluis nemen,
kan je natuurlijk ook van de Vrijbuiter over de Vecht
naar Maarssen roeien, heerlijk voor een redelijke prijs lunchen bij Geesbergen en dan weer terug.
Dat is wel 25 km.
4. Ook de GIG naar de Spiegelplas brengen of ophalen voor de wedstrijden is een mooie trip.
Bedenk dat er halverwege een heel goede Italiaan zit. Deze vaart is 21 km.
5. De drie sluizen tocht
Je vaart via de s’Gravelandse Vaart en de Kraaiennestersluis naar het Hilversums Kanaal richting
Vecht.
Vlak voor de Vecht en de Zanderijsluis is er een
aanlegplaats met picknicktafel en toilet van
Natuurmonumenten, zeer geschikt voor een lunch en
middagpauze, daarna via de Vecht en de Mijndense sluis
weer naar de Vrijbuiter. Dit tochtje is 23 km. Mooi om
te wennen aan sluizen en de bruggen op de Vecht.

2

TOERTOCHTEN GIG
Tochten met overnachting
Voor tochten met overnachting komt wel wat meer kijken.
Het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken is zonder begeleiding niet veilig, dus moet je voor alle leuke
routes aan de westkant van Utrecht op transport.
Dat vraagt meer planning en inspanning, je moet vervoer met de trailer regelen, ruimte in de planner
afspreken, een plaats regelen waar de GIG het water in kan met takel of helling en een hotel voor het
overnachten van de bemanning.
Heen en terug varen is minder leuk, dus moet je ook een plaats vinden waar de GIG er aan het eind
van de tocht weer uit kan.
Dat is best wat geregel, maar de Gastronauten hebben er al ervaring mee en hebben draaiboeken
gemaakt.
Ze voeren de tochten: 2018 Vreeswijk - Gouda (Hollandse IJssel)
41km
2019 Amsterdam - Woerden (Amstel en Gregt) 42km
2021 Woerden - Leiden (Oude Rijn)
40km
Programma juni: 2022 Leerdam - Geldermalsen (Linge)
32km
Verder weg zijn er ook prachtige wateren, denk aan de Oude IJssel bij Doesburg en de Overijsselse
Vecht bij Ommen.
Aan het varen van zo’n tocht zitten ook wat praktische punten, denk bijvoorbeeld aan regelen van
een nachtelijke ligplaats voor de Gig waarbij ook de riemen en kussens veilig geborgen moeten
worden.
Vorig jaar stalden we die in een kantoor van het hotel
Avifauna.
Maar ook de plaatsen voor toilet verdienen aandacht. Er is
nu eenmaal niet overal voldoende begroeiing.
Aan de warme douche bij aankomst en vooral de diners aan
het eind van de eerste dag bewaren wij als Gastronauten
goede herinneringen.
Reken globaal op 5 km/h inclusief rust.
Al naar gelang de bemanning is 20 – 25 km een afstand
waarbij je inspanning en plezier goed kan combineren.
Een goede gewoonte is een glas champagne tot besluit.
Besluit
Als je nu zin hebt gekregen om ook een tocht te doen,
wij vertellen graag over valkuilen en weetjes
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