
 

  
Wie hebben we uitgenodigd?  
Heel de St Ayles community van 
Nederland 
De afstand: 
Ongeveer 24 km met halverwege 
een korte stop voor een energy 
boost. 
Kosten: 
Dag programma €25,00 
Alleen roeien €5,00 
Alleen eten €20,00  
 
 
 
 
 

Het programma: 
11:00   Boten te water. 
11:30   Vertrek richting “Gat van de Kerksloot”. Tijdens de 

roeitocht kunnen we genieten van de prachtige 
Biesbosch in de winterperiode.  

13:00   Korte tussenstop aan de steiger 
13:30  Vertrek 2e deel  
15:00  Aankomst Selevia Hoeve, boten gezamenlijk uit het 

water halen  
16:00  Avondeten met een korte presentatie over een 

mooi project in Spanje: “Rowing & growing 
together”  

17:30  Einde Snerttocht 2023  
 

2023 Snerttocht in de Brabantse Biesbosch  

Locatie: 
De Selevia Hoeve is een Hypisch Centrum naast het 
Steurgat in de Brabantse Biesbosch. Het adres is Kooike 
2, Werkendam 
Er is ruime parkeergelegenheid om de auto met 
boottrailer te parkeren tussen de bomen met de trailer 
richting het water. De boten worden met de hand in en 
uit het water gehaald 

Locatie: 
 



 
 
 
  

De roeiroute 
We vetrekken vanaf de Selevia Hoeve via het Steurgat, Spijkerboor. Inmiddels warm geroeid zullen 
de stuurlieden ons door het smalle water van de Sloot van Sint Jan naar de Middelste gat van de 
Plomp sturen. We roeien verder via Zijkgat, Stroomgat naar de Noordergat van de Plomp om aldaar 
een stukje van de Amer te trotseren.  
We roeien het Gat van de Kerksloot op om daar een korte energy boost tot ons te nemen.  
Dan gaat het 2e deel van onze Snerttocht in. We roeien naar het Gat van de Vloeien en via Gat van 
de Slek naar Gat van Honderd en Dertig. Via het dan nog bredere water van Buiten Kooigat 
vervolgen we het smalle water richting De Ruigt. De stuurlieden mogen de roeiers in het brede 
vaarwater van de Ruigt via het gat van Paulus en het Steurgat naar de finish sturen.  
 

Selevia Hoeve 

DISCLAIMER 
We organiseren de 2023 Biesbosch 
Snerttocht in januari. Uiteraard gaan we 
uit van een strakblauwe lucht met een 
winters zonnetje en goede roeicondities. 
Indien er ijsgang op het water aanwezig 
is en of slecht weer voorspeld wordt 
zullen we ± 5 dagen van tevoren de 
tocht annuleren en dus ook geen 
betaalverzoek tikkies sturen naar de 
boot coördinatoren.  
 

Veiligheid & kleding 
Het water zal behoorlijk koud zijn en tevens 
verwachten we ook winterse temparturen. De 
Biesbosch is juist in dit jaargetijde bijzonder mooi. Wel 
vragen we iedereen extra voorzichtig te zijn in de boot 
en ook voldoende rekening te houden met de koude 
temperaturen. Neem je zwemvest mee. Zorg voor 
ademende warme onder kleding, goede trui of vest 
met winddicht jack en natuurlijk handschoenen. We 
nodigen iedereen uit een te gekke muts te dragen, dit 
zal een mooie foto serie opleveren.   
 

Een detail route kaart zal bij aanvang van de tocht uitgedeeld worden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijven: 
Deze keer vragen we bootcoördinatoren teams in te schrijven. Deze coördinatoren worden dan in 
de “2023 Biesbosch Snerttocht” WhatsApp toegevoegd en medebeheerder gemaakt. De 
coördinatoren kunnen dan de roeiers zelf toevoegen wat de communicatie eenvoudiger maakt: 
bijvoorbeeld of de tocht wel of niet doorgaat i.v.m. de weercondities en uitwisseling van gemaakte 
foto’s. 
  
 
 

Boten op de trailers plaatsen en de maaltijd 
De boten moeten weer met de hand uit het water gehaald worden. Dus “alle hens aan dek” om met 
elkaar het grote aantal skiffs weer op de trailers te plaatsen.  
Na deze klus gaan we naar de zaal waar de verschillende soorten soep met broodjes en drinken 
klaar staan. Maaltijd en drink wensen kunnen uiteraard doorgegeven worden aan de Kasteleins.  
Tijdens de maaltijd zal Rodrigo Arbones een korte inspirerende presentatie geven over een st Ayles 
Skiff bouwproject in San Simon Island, Spanje. In augustus en september wil men 2 skiffs bouwen 
met vrijwilligers om daarna met de roeivloot de Camino te roeien. Zie de bijlagen voor extra 
informatie.  
 
  
 
 

Status ingeschreven teams met hun boten per 4 januari 2023: 
1. Team Zeeland-Altena Nexu 
2. Oudendijk-Groesplaat 
3. Willemstad-Flying Dutchman 
4. Kasteleins-De Kus 
5. Giessen/Rijswijk-De Vijf Zalmen 
6. WV de Merwede-Zwaan 
7. Uitwijk/Waardhuizen-RUW (onder voorbehoud)  
8. Sleeuwijk-De Bijtelskil 
9. Batavieren-GROOT Grut-Geel  
10. Trident-Willem van Oranje 
11. Nijkerk-De Passie 
12. WSV Woudrichem-? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je mee wil doen meld je aan: jelle.nije@gmail.com of een WhatsApp bericht via 06 5331 9999 
 
  
 
 


