
Get Fit Stay Fit Challenge (GFSF) Aanbod 010 Sports/Rio Molino 
Jachthaven Bleiswijk Rio Molino ligt op een prachtige plek aan de rivier de Rotte. Een prachtige plek om jouw 
sportieve activiteit samen te laten gaan met de ervaring van de schoonheid, de rust en stilte van een echt Hollands 
landschap met water, molens, bos en polders. Een heel mooie plek onder de rook van Rotterdam aan de ene kant en 
Zoetermeer aan de andere kant. 
 
Om jouw minuten te maken voor de Get Fit Stay Fit Challenge Zomereditie kun je bij 010 Sports/Rio Molino terecht 
voor de volgende activiteiten: 
 
Stand-Up-Paddle (SUP) boarden 
Vanuit Rio Molino maak je heel mooie tochten over de Rotte. Bijvoorbeeld, een tocht langs de Molenviergang 
Zevenhuizen naar de oorsprong van Rotte in Moerkapelle of via de Rottemeren stroomafwaarts richting Rotterdam. 
 
Deelnemers aan GFSF betalen 7,50 euro/uur voor de huur van een SUP plank (i.p.v. 10 euro/uur), dezelfde prijs geldt 
voor mensen die je meeneemt op je tocht. 
 
Suppen met een groepje suppen? Doe dat dan samen op de BIG SUP.  
Op deze plank kun je met een groep tot acht personen samen een mooie tocht over de Rotte maken.  
 
Deelnemers aan GFSF betalen 30 euro/uur voor de huur van deze 8-persoons SUP plank. 
Deze activiteit is mogelijk tijdens de openingstijden van Jachthaven Bleiswijk. 
 
Naast de verhuur van SUP planken organiseren we ook SUP avonden waarbij aandacht is voor het leren van de 
techniek, en ook SUP Yoga lessen. Meer informatie hierover volgt. 
 
Kayakken 
Op onze Sit-On-Top kayaks kun je dezelfde mooie tochten maken over de Rotte, richting Moerkapelle of richting 
Rottemeren. 
 
Deelnemers aan GFSF betalen 7,50 euro/uur voor de huur van een kayak (i.p.v. 10 euro/uur), dezelfde prijs geldt voor 
mensen die je meeneemt op je tocht. 
 
Deze activiteit is mogelijk tijdens de openingstijden van Jachthaven Bleiswijk. 
 
Zwemmen 
De Rotte en de Molenviergang Zevenhuizen bieden ook een geweldig decor om jouw zwem km’s te maken. Zo is een 
tocht langs de molens richting de snelweg en weer terug naar Rio Molino een afstand van 2.5 km, een mooie 
prestatie die je ook nog eens kunt combineren met familie, vriend of andere bekende door hem of haar jou te laten 
begeleiden op een SUP plank of kayak. 
 
Wij zorgen dat er een trap is in de jachthaven waar het water in en uit gegaan kan worden, er is een plek waar je jouw 
spullen kunt achterlaten als je gaat zwemmen. 
 
Deze activiteit is mogelijk op de volgende datums en tijdstippen: deze informatie volgt nog. 
Voor de zwemmers die deelnemen aan de GFSF is er van ons een 010 Sports badmuts, neem je een begeleider mee 
dan betaal je 7,50 euro voor de SUP plank of kayak die hij/zij gebruikt. 
 
Hardlopen 
Rio Molino is ook een heel mooie locatie om te starten voor een prachtig stuk hardlopen langs de Rotte, door de 
Bleiswijkse Zoom en een aantal andere richtingen. 
 
Wij zorgen dat er vanaf Rio Molino parcoursen uitgezet zijn over verschillende afstanden, zodat je in een prachtige 
omgeving jouw minuten kunt maken voor de Get Fit Stay Fit Challenge Zomereditie. 
 
Deze activiteit is mogelijk op elk moment van de dag, de route zijn aangegeven met pijlen. 
 
Verzorging 
Rio Molino verkoopt verschillende soorten frisdrank, water, thee, koffie en wat snacks. 


