
 

 

The Vin over Brabantse wateren voor KiKaRoW  
 
Rondje NL over 1400 kilometer heeft er drie weekends KiKaRow op zitten en is al 
goed voor zo'n 120.000 euro om kinderkanker de wereld uit te roeien. Het bedrag 
zal nog veel meer worden wanneer The Vin over de Brabantse wateren vaart op 4 
en 5 mei. 

Op Koningsdag trotseerden de roeiers tijdens de etappe van Middelburg naar 
Bergen op Zoom barre omstandigheden. Bij Kortgene kon er op het ruwe koude 
water niet meer geroeid worden en moest de bemanning uitstappen. The Vin ging 
per botenwagen naar het eindpunt in Bergen op Zoom, waar door tientallen bij RV 
Aquarius werd aangezeten aan een benefiet-diner dat een groot bedrag voor 
KiKaRow opleverde. Daags na Koningsdag voerde de roeitocht naar Roosendaal. 
Daar haalde een fanfare de roeiers in The Vin en de begeleidende boten feestelijk 
in met vrolijke muziek.  
Heel roeiend Nederland heeft zich intussen middels KiKaRow op de strijd tegen 
kinderkanker gestort. De roeiverenigingen in Breda en Tilburg zamelden al veel 
geld met allerlei acties en zullen op 4 en 5 mei cheques met grote bedragen 
overhandigen. Zaterdag 4 mei is de start in Roosendaal en de finish in Breda. 
Zondag 5 mei start in Breda, passage in Tilburg rond het middaguur en eindpunt in 
Den Bosch. De kampioen worstenbroodjesbakken van Noord-Brabant behoort tot 
de vele deelnemers aan de acties van de roeiclubs op de route van Rondje NL.  
 
KiKaRow wil minimaal een half miljoen euro bijeen roeien voor de LATER-studie 
van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Daar worden de langetermijneffecten 
onderzocht van de behandelingen van kinderen met kanker.  
 
Rondje NL van KiKaRow gaat over veertien weekenden. Op 11 mei gaat de tocht 
van Den Bosch naar Eindhoven en op 12 mei duikt The Vin Limburg in met de 
etappe naar Roermond.  
 
Persbericht namens KiKaRoW door MediaRuit voor Journalistieke Producties. 
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