
ROOSENDAALSE  

2016 

OPEN DAGEN  

ZATERDAG 9 EN 

ZONDAG 10 APRIL  

10.00 – 17.00 UUR  

VLIETWEG 60 
oostzijde van de Vliet tussen Borchwerf-2 en Oud Gastel  

ROEIVERENIGING 

p r o g r a m m a   O p e n   D a g e n    

 

 rondleiding langs onze faciliteiten  

 kennismaking met onze vloot 

 demonstraties door ervaren roeiers 

 informatie over de vereniging en ons instructie-

programma 

 proefvaart voor de liefhebbers (wel makkelijk 

zittende kleding aantrekken met platte sportieve 
schoenen) 

 voor catering wordt gezorgd 
 
 
 

Je kunt je tijdens de Open Dagen aanmelden voor ons 
instructieprogramma. 

 wekelijks tweemaal roeien met instructeur 

 tijden en dagen in overleg met je instructeur 

 periode: mei tot en met juni 

 cursusgeld: € 100 
 

Na afloop van de eerste twee maanden instructie kun 
je besluiten definitief lid te worden van de vereniging. 
In dat geval wordt het cursusgeld verrekend met de 
contributie voor de rest van het kalenderjaar. 
 

Vervolgtraject na twee maanden 

 voortgezette instructie 

 afleggen van een proeve van bekwaamheid 
(afroeien) 

 na het afroeien, zelfstandig verder 
 

De meeste beginnende roeiers zijn in staat om in de 
herfst met succes hun eerste afroeicertificaat te beha-
len. We helpen je daarna met het vinden van ploegge-
noten om zelfstandig verder te gaan. We organiseren 
ook altijd een gezellige toertocht voor nieuwe leden. 
 

Ben je niet in staat om in te schrijven tijdens de Open 
Dagen, dan kan dat ook via onze website 

w w w . r o o s e n d a a l s e r v . n l  
via het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier.  
Inschrijving tot uiterlijk 17 april 2016. 
 

Roeiers met ervaring 
 

Heb je eerder geroeid? Afhankelijk van je ervaring en 

je huidige vaardigheid kijken we of je zelfstandig met 

een boot op pad kunt gaan of dat je eerst aanvullende 

instructie nodig hebt. We helpen je ook graag met het 

vinden van roeiploegen waarbij je zou kunnen worden 

ingepast. Neem hiervoor contact op met de commissa-

ris roeien, roeien@roosendaalserv.nl. 

http://www.roosendaalserv.nl
mailto:roeien@roosendaalserv.nl

