De Alkmaarsche organiseert dit jaar alweer voor de 19e keer:

De Noordhollandtocht op zaterdag 6 juni 2015
Een aantrekkelijke tocht van 70 km door het mooie
Noordhollandse landschap. Breed en smal vaarwater wisselen
elkaar af; we varen langs polderlandschappen, steden en
schilderachtige dorpjes.
De route in het kort: vanuit Alkmaar door de stad over het
Noordhollands Kanaal langs het Alkmaardermeer over de
Markervaart richting Zaanstad. Over de Zaan langs Krommenie,
Wormerveer en de Zaanse Schans. Via de Wormerringvaart naar
Purmerend, dan de Beemsterringvaart tot Avenhorn. Via
Schermerhorn Over de Ursemmervaart en de Huigenvaart terug
naar Alkmaar.
Er kan geroeid worden in C4x+ of C2x+ of in Werries (alleen
voor ervaren roeiers).
Je kunt de tocht roeien als wedstrijd, prestatie, (dus de hele
afstand met dezelfde bemanning) of estafette (maximaal een
dubbele bemanning). De route is goed mee te fietsen en er zijn
onderweg voldoende plaatsen om van bemanning te wisselen.
De wedstrijdploeg die de Noordhollandtocht wint, komt in
aanmerking voor de “Bram Swart” wisseltrofee.
De Noordhollandtocht telt mee voor het KNRB Nationaal Marathon
Wedstrijd Klassement 2015 en voor de titel “Beste marathonroeier van het jaar”.
Zoals bekend is de NH-tocht ook een onderdeel van de Nationale
Marathon Wedstrijd Bokaal.
De start is om 8.00 uur; de finish tussen 14.30 en 17.00 uur.
Kosten van de tocht, inclusief roeiersmaaltijd na afloop,
bedragen €20,- per persoon. Zonder maaltijd € 10,- p.p
Aanmeldingen:
Tot uiterlijk 28 mei 2015 via de site nhtocht.arzv.nl
De definitieve inschrijving is geldig na het ontvangen van de totale kosten
per aangemelde ploeg. Het totale bedrag moet overgemaakt worden op het
bankrekening nummer NL15 INGB 0002 7107 06 t.n.v. C. Brockhus te Alkmaar,
onder vermelding van: “NHTOCHT” naam captain en deelnemende vereniging.

Alle deelnemers kunnen op de website nhtocht.arzv.nl de
gedetailleerde informatie over deze roeimarathon en de
routebeschrijvingen downloaden.
Nog specifieke vragen: stuur ze naar: nhtocht@arzv.nl
Graag tot ziens op zaterdag 6 juni 2015.
Namens de A.R.Z.V. : Cees Brockhus en Loes Staal

