
  
 
 

 
 
PERSBERICHT              Leiden, 17 april 2013 
 
 
Stichting De Leidse Rederij in Kroonvaart 
 
Zaterdag 27 april a.s. halen Amsterdamse ambtenaren de Kroon, als symbool van de 
komende troonswisseling, al sloep roeiend op van Den Haag naar Amsterdam. 
Deze Kroon heeft een ceremoniële functie bij de troonswisseling; een nieuwe vorst of 
vorstin wordt in Nederland niet gekroond, maar ingehuldigd in de hoofdstad van ons land. 
Op vrijdag 26 april zal de burgemeester van den Haag, de heer J. van Aartsen, in het Haagse 
Gemeentehuis ‘de Kroon’ symbolisch overdragen aan het roeiteam. 
 
Heel vroeg in de zaterdagmorgen stapt het eerste roeiteam aan boord van de 'Wildenborch'.  
De drie bemanningen die deze tocht zullen gaan roeien, hebben een gemengde samenstelling 
van enthousiaste en ervaren roeiers. 
Zij zullen de sportieve uitdaging aangaan om de ruim zestig kilometer langs de Vliet, de Zijl, de 
Kagerplassen, de Ringvaart en via de Nieuwe Meersluis Amsterdam binnen te roeien. 
Aan het einde van de middag worden de roeiers verwacht in het Amsterdamse Stadhuis. 
Daar zal wethouder Andrée van Es de teams ontvangen en zal zij namens het College van  
B&W  ‘de Kroon’ in ontvangst nemen.  
 
Stichting De Leidse Rederij is door de Amsterdamse organisatie gevraagd een volgboot ter 
beschikking te stellen. Leiden als Sleutelstad vormt in de route een logische schakel tussen de 
residentie en de hoofdstad en omdat onze aanstaande koning er aan de Universiteit studeerde, 
laat Stichting De Leidse Rederij belangeloos een waterbus meevaren. 
 
Het skûtsje ‘De Cocosmacroon’, feestelijk getooid met een fraaie K(r)oningsvlag, zal de roeiers 
tijdens hun lange Kroonvaart begeleiden en aan boord voorzien van de nodige ontspanning. 
 
 
Voor meer informatie neem contact op met Daaf Sloos, coördinator Stichting De Leidse Rederij 
via boeking@leidserederij.nl of telefonisch: 06-53 122 363 
 
Noot redactie: 
Een fotomoment is mogelijk op zaterdag 27 april 2013 van de varende roeisloep en het skûtsje 
‘De Cocosmacroon’ rond 07.30uur. De boten varen dan over de Zijl op weg naar de 
Kagerplassen. Parkeren en daarbij een actiefoto is mogelijk voor Tijssen Watersport aan de 
Zijlbaan 10 te Leiderdorp. Voor het exacte tijdstip van het passeren van de Zijlbaan is mogelijk 
om met bovenstaand nummer contact op te nemen vanaf 06.00uur.  
Uiteraard is een foto láter op de ochtend mogelijk op de gehele Ringvaart tussen Oude 
Wetering en Amsterdam (bijvoorbeeld bij de Leimuiderbrug rond 10.15uur).  
 
 
* Bijlagen: foto K(r)oningsvlag gevoerd op skûtsje ‘De Cocosmacroon’ 

 



1 uur per etappe 0:15 per wissel
0:30 wissel + sluis

Etappes km mogelijk tijdschema wissel team
1. Stay Okay – Sluis Leidschendam 6,81 04:00 – 05:00 0:30 incl. sluis 1
2. Sluis Leidschendam – Roeivereniging Rijnland (Rietpolderweg) 6,75 05:30 – 06:30 0:15 2
3. Roeivereniging Rijnland – Leiden / Provinciale weg 6,71 06:45 – 07:45 0:15 3
4. Leiden/Provinciale weg – Dieperpoel / Ringvaart Haarlemmermeer 6,76 08:00 – 09:00 0:15 1
5. Dieperpoel/Ringvaart – Leimuiderbrug / -weg 8,27 09:15 – 10:15 0:15 2
6. Leimuiderbrug/ -weg – Aalsmeerderbrug 7,59 10:30 – 11:30 0:15 3
7. Aalsmeerderbrug – Brug A9 (Amsterdamse Bos) 6,47 11:45 – 12:45 0:15 1
8. Brug A9 – Sluis Nieuwe Meer – Olympisch stadion 5,11 13:00 – 14:30 0:30 incl. Sluis 2
9. Olympisch stadion – Stopera 6,51 15:45 – 16:45 3

totale afstand 60,98 extra tijd 1:15

Afstand per team
team 1 20,04
team 2 20,13
team 3 20,81

 Roeitocht "KROONVAART" zaterdag 27 april 2013


