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door Sip Wiebenga (jvi 1965) 
 
Initiatiefnemer Albert Vuil (jvi 1965) heeft een kleinzoon ver-
loren aan kinderkanker. Met zijn achtergrond als roeier van 
de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter 
heeft hij, samen met anderen, ruim 10 jaar geleden een roei-
tocht georganiseerd vanaf Uithoorn naar IJmuiden, vervol-
gens naar Engeland en weer terug via De Hoek en Rotterdam 
naar Uithoorn. Een enorme organisatie, maar wel met een 
prachtige ervaring voor veel roeiers en een mooie opbrengst 
van bijna € 300.000,- ten behoeve van de Stichting KiKa (Kin-
deren Kankervrij). De KNRM heeft toen voor extra begelei-
ding gezorgd. Uiteindelijk is dat een voormalige reddingboot 
geworden, De Zeemanspot. Die was toen in het bezit van oud-
schipper Karel Schoonhoff en hij heeft met een eigen beman-
ning een mooie prestatie geleverd, onder andere bij de wis-
seling van bemanningen (4 roeiers en een ‘stuur’) van de roei-
boot – een yole de mer – genaamd The Vin. 
 
In 2017 is min of meer hetzelfde comité geformeerd om nu 
weer een tocht te organiseren en wel door Nederland langs 
zo veel mogelijk roeiverenigingen, het KikaRoWRondjeNL. 
Weer met The Vin. Het plan is om voormalige kinderkanker-
patiënten als roeier te rekruteren, hen te trainen en ze met 2 
of 3 geoefende roeiers mee te laten roeien. Van april tot au-
gustus wordt dan in de weekenden geroeid. Deze keer onder 
begeleiding van een voormalige reddingboot van de KNRM 
die nu in het bezit is van het Nationaal Reddingmuseum Do-
rus Rijkers, de Tjerck Hiddes. Daar waar de Tjerck Hiddes niet 
kan varen worden de taken overgenomen door een snelle 
KNRM-reddingboot die kan worden getrailerd. De lengte 
van de tocht is ongeveer 1400 km. 
De stand van zaken nu is dat de training van de roeiers is 
gestart, de tocht gaat zeker door en we hopen dat als de roei-
ers in de buurt zijn van Amsterdam dat onze roeiploeg acte 
de présence kan geven. 
 
Het doel van de sponsoring deze keer is geld (€ 500.000,-) te 
genereren voor onderzoek naar de restverschijnselen die pa-
tiënten ondervinden na het proces van chemo en bestraling. 
Dat laatste kan leiden tot onder andere botproblemen, on-
vruchtbaarheid, hartschade en andere lichamelijke onge-
makken. 
Jullie snappen het al, iedere bijdrage is welkom, hoe klein 
ook.  
website: www.kikarow.nl, e-mail: info@kikarow.nl, reke-
ningnummer: NL69 INGB 0004 3968 55 
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