
Kinderkanker de wereld uitroeien!
Roei jij ook mee om geld op te halen?
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Roeivereniging Weesp 
Sponsor-roeitocht 
Zondag 14 juli 2019, 10.00 uur

Roeivereniging Weesp - Nijenrode (25 km) 





KIKAROW RONDJE NL
Roeivereniging Weesp wil met haar clubspirit bijdragen aan 
het doel van KiKaRow Rondje NL: Samen met alle Nederlandse 
roeiverenigingen € 500.000,– bijeen brengen voor het LATER-
onderzoek in het Prinses Máxima Centrum, het nationale 
kinderoncologisch centrum in Utrecht. Roeivereniging Weesp 
heeft als doel om € 10.000,- op te halen.

Roeivereniging Weesp Sponsor-roeitocht (25km) 
14 juli 2019, 10.00 - 14.00 uur

KiKa-roeiers roeien 1.400 kilometer 
Om die € 500.000,–  bijeen te brengen, roeit 
roeiend Nederland in voorjaar en zomer 
van 2019 maar liefst 1.400 kilometer door 
Nederland: het KiKaRoW Rondje NL De start 
vindt plaats bij roei- en kanovereniging Michiel 
de Ruyter in Uithoorn. Vanaf daar roeit de 
KikaRow-boot The Vin in veertien weekenden 
van roeivereniging naar roeivereniging. Het 
bijzondere van deze tocht is dat de boot mede 
bemand wordt door ex-kinderkankerpatiënten 
(KiKa-roeiers) en hun familie of vrienden. 

Langs Weesp naar Utrecht
In het laatste weekend op zondagmiddag 
14 juli komt de boot om 10.00 uur langs 
Roeivereniging Weesp. The Vin is dan op 
weg naar Nijenrode en Utrecht waar de 
roei-estafette eindigt. Wij willen de boot 
met zoveel mogelijk gesponsorde roeiers 
van onze vereniging begeleiden.
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HOE DOE JE MEE?

1  STEL EEN ROEIPLOEG SAMEN 
Verzin een ploegnaam en bedenk in welk 
boottype jullie het liefste roeien.

2  KIES EEN UITDAGING
 A  Afwisselend 25 km roeien en fietsen, je 

roeit ongeveer de helft, afhankelijk van 
het boottype. Zorg voor een ploeg met 
voldoende roeiers, zodat je kan wisselen.

 B  25 km roeien (de boot wordt 
overgenomen door Roeivereniging  
Het Galjoen of teruggebracht met  
de botenwagen).

 C Heen en terug roeien. (50 km)

3  AANMELDEN 
 ( Meld je aan via kikarow@rvweesp.nl of 
via deze folder, uitelijk 14 juni. Vermeld: 
de namen van de roeiers met roeicode, 
ploegnaam, boottype, Uitdaging A, B of C.

 ( Maak meteen je eigen bijdrage 
van €12,50 per roeier over via de 
sponsorbijdrageknop:  
www.rvweesp.nl/kikarow 
Doe dit liefst per ploeg, i.v.m. vaste 
kosten per donatie.

4  VIND SPONSORS
Vraag vrienden, familie en collega’s om jouw 
ploeg te sponsoren en te doneren via  
www.rvweesp.nl/kikarow. Via de donatieknop 
komen de donaties meteen bij de KikaROW-
organisatie terecht. Vergeet niet ze te vragen 
om jullie ploegnaam te noemen. De donatie is 
dan zichtbaar in het sponsor-overzicht.

5  LEKKER ROEIEN
Ga lekker trainen om deze tocht relaxed te 
kunnen volhouden. Oefen bijvoorbeeld met 
wisselen tussen roeien en fietsen en natuurlijk 
wisselen op het water tussen stuur en roeier.

6  EEN FANTASTISCH EVENEMENT
We weten nog niet alles, maar één ding weten 
we zeker: dit gaat een geweldig evenement 
worden. Op 14 juli is onze roeivereniging even 
het middelpunt van een sportief spektakel. 
Zorg dat je erbij bent!

OOK ANDERE ACTIES
Als RV Weesp is ons doel om samen  
€ 10.000,- bijeen te brengen via het bedenken 
en uitvoeren van sponsoracties. Denk jij 
mee? Voer je mee uit? Activeer mensen in 
je omgeving, zowel roeiers als niet roeiers. 
Samen staan we sterk tegen kanker.

Er zijn al een paar acties aangemeld:
 Ý Voor elke geroeide kilometer van 

dit jaar € 0,50 doneren.
 Ý Donaties vragen als 

verjaardagscadeau.  
 Ý Een sponsordiner organiseren.
 Ý Zomaar geld overmaken 

via de website.

Deze acties houden we bij op een groot bord 
in het clubhuis. Heb je ook een actie en wil je 
clubleden inspireren? Laat het ons weten en 
wij zorgen dat jouw actie erbij komt.

NIEUWERSLUIS

BREUKELEN

€

NIJENRODE

€ 2 05 0. ,

€ 12 03 0. ,

€ 5 06 0. ,

Deze mensen steunen mij. Jij ook?
Ronald Uljee	 Mooi	initiatief

Weesper jeugdroeiers	 Op	naar	de	10.000!

Collecte Molenwedstrijd	 Dank	aan	alle	wedstrijddeelnemers	
2018	 die	een	bijdrage	leverden

Donatie overzicht op www.rvweesp.nl/kikarow
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