
RV Salland naar Donau in 2017, ook ter voorbereiding van een Draaiboek 2018. 
Feuilleton Deel 1: de Voorbereidingen 

7 RV Salland Roei(st)ers en een Botenwagen chauffeur zijn sinds januari jl bezig om zich voor te bereiden op een 
Roeitocht op de Donau van 24 juli – 3 augustus a.s. van Linz tot Wenen, langs welk traject we inmiddels met 
diverse RV-en onderweg nuttige contacten  hebben.  

 

 

                 LINZ    naar WENEN  

                 ca 210 km in    5 dagen  

 

 

Behalve dat het een mooie, leuke en interessante onderneming is, zien wij deze tocht ook als een proefreis 
waarvan we een bruikbaar draaiboek zullen maken zodat deze reis volgend jaar door meer Sallanders kan 
worden gedaan met de vereiste diploma’s en roei-ervaring (Scull 2+ Stuur 2 en roei-ervaring op snelstromend 
water). 

Want er komt erg veel bij kijken, de voorbereidingen 

Donau een snelstromende rivier en stuurbevoegdheid 

Varen op de snelstromende rivier Donau (tot 9 km/uur) met zijn vele sluizen vereist een goede voorbereiding. De 
rivier kan na regenval behoorlijk hard stromen en dat vergt voor afvaren, sturen en aanleggen specifieke 
behendigheden. Ook het omgaan met hoge golven door scheepvaart vraagt om de nodige stuurkunst. Daarom 
zijn we met elkaar naar Deventer geweest voor een ochtend sturen op snelstromend water. Enkele Sallanders 
hebben een vereist brevet ‘sturen op snelstromend water’. 

De botenwagen hersteld en straks ook verhuurbaar: een race tegen de klok 

De botenwagen Andrina was veel te zwaar, gammel, onhandig te rijden en mocht de weg niet meer op. Bert-Jan 
de Herder heeft een verrassende modificatie uitgedokterd. De dissel van de Andrina is anderhalve meter 
ingekort met hulp van de Gerrie Doldersum (vader Idwer) bij Boma-staalbouw. Thuis heeft BJ de bovenbouw en 
de verlichting vernieuwd. Bij Jonkeren en Vos Coevorden zijn de wiellagers, de oploopremstang, de 

trommelremmen en de banden vernieuwd. Bovendien is een nieuwe trekhaak-koppeling gesponsord. 



Het wordt een race tegen de klok of de Andrina voor 3 juli as klaar is omdat dan RV Deventer deze van ons huurt 
voor hun trip op de Donau. 

Willem Boeke en Hendrik Veen zijn nu druk bezig de roestplakken weg te slijpen. Het gronden van de blanke 
delen en als laatste de Andrina zoveel mogelijk van een nieuwe laklaag te voorzien. Als de tijd het toelaat wordt 
nieuwe zijverlichting aangebracht. 

Het transport en het verzamelen van relevante voorkennis 

RV Deventer gaat begin juli a.s. met 2 C4-en op de Donau varen naar Wenen en Boedapest. En onze 
botenwagenchauffeur verzorgt voor hen het transport; dat geeft ons straks goede informatie over 
aanlegmogelijkheden langs de oever van de Donau, het passeren van de sluizen en roeien met zwemvest (welke 
dan precies?).  

De RV Salland ploeg 

We gaan met 1 ploeg Salland roeiers in de Haandrik: Aart en Anne-Marie, Aad, Lon, Hendrik, Wouter en Niki. 
Willem rijdt de botenwagen en Joke V gaat mee als bij rijdster. Het Bestuur is geïnformeerd, de botenwagen en 
Haandrik zijn gereserveerd. Het vervoer (keuze juiste bus) is geregeld, de 5 Roei etappen zijn vastgesteld (aantal 
km) en de hotels onderweg besproken.  Het sight-seeing programma onderweg is nog in de maak. 

De Haandrik 

Deze C4x+ is fantastisch opgeknapt en moet nu aangepast worden op voorkomen waterinlaat bij hoge golven. 

 

Wordt vervolgd…… 


