
Dutch Marines Rowing Challenge is een unieke sloeproei vereniging bestaande 
uit oud- en actief dienende mariniers die roeien voor- en met buddy’s in nood. 
In 2015 roeiden wij van Rotterdam via Vlissingen naar Londen. 
Onze nieuwe Challenge 2017 is roeien van Den Helder naar Wilhemshaven (D). Een 
nieuwe, maar nog zwaardere monstertocht, van ruim 300 km: roeien voor- en met 
buddy’s in nood.

WIJ ZOEKEN:
• Oud- of actief dienende mariniers die deze unieke fysieke- en mentale prestatie-
tocht als roeier willen meemaken. Aanmelden via admin@dmrc.nl

• Gemotiveerde en gedreven mensen die als niet-roeiend lid (vrijwilliger) deze 
unieke Challenge logistiek en facilitair willen ondersteunen. Meld je dan nu aan via 
admin@dmrc.nl

• Sponsoren die DMRC een warm hart toedragen en onze nieuwe Challenge en 
buddy’s in nood willen helpen.   Meld je aan via funding@dmrc.nl 

Giften en donaties
Wilt u ons steunen? 
Dat kan via de donatiebutton op onze website WWW.DMRC.NL Alle kleine en grote 
beetjes helpen ons om deze Challenge en de zorg en hulp voor buddy’s te verwe-
zenlijken. 

               @DMRC  @Dutch Marines Rowing Challenge



Den Helder – Wilhelmshaven 2017

Mariniers strijden al meer dan 350 jaar voor onze vrijheid, ons land en beschermen 
onze koopvaardij. Tevens voeren ze, ten behoeve van de gemeenschap  
vredesmissies uit over de hele wereld. Vaak wordt er geopereerd in het hoogste 
geweldsspectrum en daarbij raken sommigen van ons lichamelijk of psychisch 
beschadigd. Zij hebben de rest van hun leven te kampen met ernstige 
geestelijke- en lichamelijke trauma’s.
 
Leave No Man Behind
Binnen deze groep Veteranen is een aantal mensen die extra hulp nodig heeft 
om te kunnen functioneren in de maatschappij én om hun ‘gewone leven’ weer te 
kunnen oppakken. Mariniers zorgen voor elkaar, zowel tijdens als na hun actieve 
diensttijd. We will leave no man behind. 
 
Verbondenheid-Kracht-Toewijding                                                                                             
Je bent zo goed als je laatste prestatie! Na de historische roei Challenge van 2015 
naar Londen, staat de volgende uitdaging op het programma. In juni 2017 gaan 
we ruim 300 kilometer roeien van Den Helder naar Wilhelmshaven in Duitsland. 
Een gevecht tegen de elementen, de getijden en onszelf. Onze kernwaarden 
staan hierbij voorop: verbondenheid-kracht en toewijding. Deze Challenge is een 
fundraiser om de vele buddy’s in nood daadwerkelijk de hulp te kunnen bieden die 
ze nodig hebben. Roeien om geld in te zamelen, roeien om als unieke groep deze 
zware prestatie te volbrengen. Voor velen is het roeien een doel en een uitdaging. 
Maar het is ook helend voor hen die dagelijks een strijd tegen de nog voortdurende 
oorlog in hoofd en lijf moeten leveren.  

Uw steun is daarbij van zeer groot belang! Help ons zodat DMRC in staat is om deze 
oud-mariniers de juiste hulp te bieden.


