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datum dag tocht lengte inschrijven deeln.kosten vertrek organisatie kaart 

in map

km-

botenw.

postcode 

Start

8-apr-18 zondag kv Flevo openingstocht div. nvt geen 10.00 uur kv Flevo & nvt 1622 KZ

15-apr-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

22-apr-18 zondag A-Dam Grachtentocht 25 verplicht vervoerk. kv Zeeburg & 90 1019 DD

29-apr-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

6-mei-18 zondag Bangert Oosterpolder - Blokker - 

Kersenboogeart

20 verplicht vervoerk. 10.00 uur kv Flevo & 16 de Strip bij 

Deen

10 t/m 13 

mei 

donderd. 

Zondag

Hemelvaart weekend              

camping Spijkerboor            
Voor alle kampeer- en ligplaatsreserveringen 

voor het Hemelvaartweekeinde worden kosten 

berekent voor verblijf van minimaal 4 nachten 

div. verplicht kampeerkosten  

voor 4 dagen

dagelijks 

10.00 uur

kv Flevo & 143 2374 BN

18 t/m 21 

mei

vrijdag 

/maandag

Pinksterwknd met o.a. de Jeugd     

op camp. Kurenpolder in Hank

div. verplicht kampeerkosten  

voor 3 dagen

dagelijks 

10.00 uur

kv Flevo       

& kv Breda

256 4273 LA

20-mei-18 zondag Pinkstertocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

27-mei-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

3-jun-18 zondag Haarlem 20 verplicht vervoerk. 9.00 uur kv Haarlem & 124 2034 JA

10-jun-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

15 t/m 17 

juni

vrijdag 

zondag

 weekend in Landsmeer camping 

het Rietveen

div. verplicht kampeerk. dagelijks 

10.00 uur

kv Flevo & 60 1121 AL

24-jun-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

1-jul-18 zondag Eilandspolder v.a. Schermerh. 25 verplicht vervoerk. 9.30 uur kv Flevo & 28 schermerh

8-jul-18 zondag tocht v.a. de loods nvt 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

15-jul-18 zondag Oudorp - Alkmaar 22 verplicht vervoerk. 9.30 uur kv Flevo & 54 1823 DL

21-jul-18 zaterdag begeleiden zwemwedstrijden in 

de havens van Hoorn

div. verplicht eigen ? Ter Rede van 

Hoorn

? ? haven Hrn
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22-jul-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

29-jul-18 zondag Grootebroek JD tocht 20 verplicht vervoerk. 9.30 uur kv Flevo & 36 tolweg

5-aug-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

12-aug-18 zondag Dirkshorn - Waarland 16 km verplicht vervoerk. 9.30 uur kv Flevo & 48 1738 JW

19-aug-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

26-aug-18 zondag Almere - Haven 25 verplicht vervoerk. 9.00 uur kv Flevo & 136 1324 ZZ

2-sep-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

9-sep-18 zondag Oostwoud - Medemblik 25 verplicht vervoerk. 9.30 uur kv Flevo & 30 Broerdijk

14 t/m 16 

sept

weekend Biesbosch Kano Experience 

www.biesboschkanoexperience.nl 

camping het Lozevissertje

div. verplicht kampeerk. zie div. 

info 

organisatie

kv Breda,     

kv Dajaks,  

Biesb.Bevers

280 3315 LB

21-sep-18 vrijdag Schemer-Nachtt. Wormerveer 12 verplicht vervoerk. 19.00 uur kv De 

Zwetplass.

70 1331 VN

30-sep-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

3-okt-18 woensdag kv Flevo lichtjestocht nvt geen 19.00 uur kv Flevo nvt 1622 KZ

7-okt-18 zondag Kortenhoefse plassen 20 verplicht vervoerk. 9.00 uur kv Flevo & 142 z. routek.

14-okt-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

21-okt-18 zondag  1000 Eilandenrijk 20 verplicht vervoerk. 9.30 uur kv Flevo kanowaard

4-nov-18 zondag kv Flevo Snerttocht div. nvt geen 10.00 uur kv Flevo & nvt 1622 KZ

11-nov-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ

18-nov-18 zondag Mijzenpolder 16 verplicht vervoerk. 9.30 uur kv Flevo & 22 z.routek.

25-nov-18 zondag tocht v.a. de loods nvt geen 9.30 uur club lid nvt 1622 KZ


