Kanovereniging
De Biesbosch Bevers

winterkalender 2018/ 2019
nr
1
2

datum

11 nov 2018

dag

zo vertrek 8.00 uur

locatie

Delft en omgeving

omschrijving

activiteit

Delft plus omgeving

17/18 nov2018

za verzamelen 7.30 uur

Drimmelen

Bikkeltocht Maas en Merwede

25 nov 2018

zo vertrek 8.00 uur

Nieuwkoop

Nieuwkoopse plassen

15 dec 2018

za vertrek 14.30 uur

Amsterdam

Grachtentocht Amsterdam

bij normale omstandigheden geschikt voor iedere vaarder met goede
winteruitrusting
Twaadaagse lange tocht met overnachting voor ervaren vaarder met goede
conditie en campingspullen
Dagtocht geschikt voor alle vaarders met winteruitrusting
Kerstverliichting grachtengordel. Voor ervaren vaarders met
winteruitrusting en verlichting.

organisatie

afstand

Menno

20

Menno

+- 75

Michel
Menno

25

…..

n.v.t.

Hans

n.v.t.

Menno

n.v.t.

Menno

n.v.t.

Hans

n.v.t.

3

6 jan 2019

zo aanwezig om 13.00 uur nog onbekend

nog onbekend

Voor vaarders met eventueel partners. Verdere informatie volgt nog.

4

13 jan 2019

zo aanwezig om 8.30 uur

Moerdijk

Zwembadtraining **

Onder begeleiding werken aan je techniek, reddingen etc.

5

2/3feb 2019

za vertrek om 15.00 uur

Drimmelen

Winterbivak met kampvuur en snert ***

6

13 feb 2019

woensdag om 19.30 inloop Clubgebouw Drimmelen

Lezing- presentatie- avond

Programma volgt nog

7

17feb 2019

zo aanwezig om 8.30 uur

Zwembadtraining **

Onder begeleiding werken aan je techniek, reddingen etc.

13 mrt 2019

woensdag om 19.30 inloop Clubgebouw Drimmelen

ALV

Algemene ledenvergadering

Corrie

n.v.t.

9

16 mrt 2019

za aanwezig om 8.30 uur

Drimmelen

Beverklusdag

schoon schip maken voor het komende zomerseizoen

Michel

n.v.t.

8

17 mrt 2019

zo aanwezig om 8.30 uur

Moerdijk

Zwembadtraining **

Onder begeleiding werken aan je techniek, reddingen etc.

Hans

n.v.t.

11

3 april 2019

wo vertrek 19.00 uur

Drimmelen

woensdagavondtocht

Eerste woensdagavond tocht van het nieuwe seizoen

n.v.t.

10

7 april 2019

zo vertrek 9.00 uur

Drimmelen

Openingstocht nieuwe seizoen

Openingstocht met aankomst Drimmelen en gezamelijke borrel

Menno

Moerdijk

Wintertocht met tent overnachting. Geschikt voor ervaren vaarders met
winteruitrusting.

15 tot 20
km
20 km

* Alle tochten behoudens de groot watertochten zijn recreatief bedoeld, zodat iedereen mee kan varen, de
tochten kunnen aangepast naar niveau.
Voor grootwater tochten is de uitrustingseis als voor zeetochten gesteld door NKB/Peddelpraat en een
goede conditie vereist.
Let zelf op dat je de afstanden en/of (weers)omstandigheden aan kunt.** Kosten zwembadtraining €30,- of €10,- per keer. Afrekenen bij Hans Joosen.

