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Alvast in de agenda: HerfstKlusdag 5 nov. - Alg. Ledenverg. 23 nov.

Aftrap Jubileumseizoen: zondag 24 april 2022 - Puzzeltocht 
Aftrap met een ludieke puzzeltocht in de roeiboten middels een “Turfhunt-App” op de 
smartphone van de stuurman-/vrouw. Moderner wordt het niet ;) Wat hebben we een 
plezier gehad om de tocht in elkaar te zetten; veel vragen en opdrachten kwamen voorbij. 
Een 30-tal haalden de uiteindelijke puzzeltocht en werden door Bea vakkundig in haar 

Turfhunt-app verwerkt met bellen en schreeuwende 
meeuwen als alerts! Natuurlijk moesten we de 
puzzeltocht vóórvaren (met een sloep) en dat was heel 
gezellig met de 3 labradoodles van Pien en Bea aan 
boord.

Waterlui(s)
De rubriek waarin (nieuwe) 

leden zich voorstellen.

Dankjewel Astrid voor het doorgeven 
van het stokje. 
In 2018 ben ik begonnen met roeien. 
Als kind heb ik nagenoeg mijn hele 
jeugd doorgebracht op de Nieuwkoopse 
plassen. Menig keer was ik aan het 
zwemmen en dan ging er zo’n lange 
roeiboot aan mij voorbij. Dat intrigeerde 
mij toen al. Mijn ouders hadden een 
boot en we kampeerde dan op de plas. 
Er is dan denk ik ook geen slootje wat 
ik niet ken. In mijn jeugd ging ik al met 
een surfplank al peddelend (variant op 
de sup) of met het bootje van mijn vader 
door de slootjes varen. Dat was toch 
net ff anders dan nu met een C4. Ja die 
riemen he die zijn dan soms best lang en 
de slootjes dan ineens best smal. 

Door een vervelende schouderblessure 
was ik het laatste jaar vaker aan het 
sturen dan aan het roeien. Ik loodste 
dan de roeiers door de meest gekke 
maar wel prachtige slootjes. Soms werd 
er dan met één van de riemen half op 
de kant half in het riet geroeid. Daar 
komt dus het rietroeien vandaan waar 
Astrid het over had. Dit heeft tot menig 
spannende of hilarische momenten 
geleid. 

Toen ik begon met roeien viel het mij 
tegen hoe moeilijk dit was. Wat een 
commando’s: halen, strijken, klippen, 
ronden, slippen, niet diepen, rechtop 
en dat allemaal te gelijk. Tja ik was 
de roeiboot van mijn vader gewend. 
Dat was gewoon een kwestie van aan 
de riemen sleuren. Karin en de andere 
instructeurs hebben dan ook de nodige 
moeite gehad om deze verkeerde 
techniek en houding tot een verleden 
te laten behoren. Houding en techniek 

Wil je roeien ook op 
woensdagmiddag? 

lees verder op pag. 2
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DE MEIJE 50 JAAR JONG! 1972 – 2022
Een terugblik van de Lustrumcommissie

Louise wil graag een groepje voor de 
woensdagmiddag vormen. Ben je geïnter-
esseerd? Stuur dan even een mailtje naar 
louise@famoosterlee.nl

Op 8 oktober 
werd aan het 
bestuur, in het 
kader van Rabo 
ClubSupport, 
een cheque 
van € 250 over-

handigd door John van der Voorn, 
oud-lid, directeur van Omefa en 
lid van de ledenraad van de Ra-
bobank. De € 250 zal worden 
besteed aan de skiff loods. Ieder-
een bedankt voor je stem.

Tot en met 18 oktober loopt nog de Jumbo Sponsoractie en de vouch-
ers kunnen nog t/m 30 oktober worden verzilverd. Dat kun je  
natuurlijk zelf doen, maar als je de vouchers uiterlijk 27 oktober in de 
blauwe brievenbus in de loods doet, zorgt Karin daarvoor. De stand 
per 12 oktober is € 106,40. Allemaal nog even je best doen!

Sponsor Actie Jumbo

RABO Club Support
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blijft een aandachtspunt. Tijdens corona 
roeide ik vaak alleen met een stuur, 
dan voel je eigenlijk pas echt wat de 
boot doet. Bovendien kan je dan ook 
niemand anders de schuld geven als de 
boot scheef gaat. 
Inmiddels heb ik mijn plekje wel 
gevonden bij roeivereniging de Meije. 
Een leuke en zeer actieve vereniging. Ik 
hoop daar nog de nodige tijd te kunnen 
roeien. 
Ik geef het stokje graag door aan Erica 
                             Margret van der Laan

a

De app werkte, de GPS-signalen kwamen door en we konden de 
vragen beantwoorden opdat we het uiteindelijke woord van 14 
letters konden vinden! Wíj wel! 
Want op zondag 24 april waaide het een beetje veel te hard 
en hebben we de tocht bij het Brampjes Gat af moeten 
blazen…. Helaas, helaas, men was tot vraag 9 gekomen 
maar kon natuurlijk het juiste woord niet vinden. Maarrr de 
lustrumcommissie was niet voor één (Brampjes) Gat te vangen 

en de winnaar werd de ploeg 
met het mooiste, origineelste 
gedicht over Nieuwkoop. 
Pien, Margret en Tinie waren 
de gelukkigen die de Meije-
turfjes mee naar huis konden 
nemen! Het was nog lang 

gezellig op ons eiland; want mooi weer en uit de wind!

Zondag 26 juni 2022 – Jubileum tocht op de 
Loosdrechtse Plassen
Weer eens wat anders dan de Nieuwkoopse Plassen: op naar 
Loosdrecht! Bij de Hilversumse roeivereniging konden we 7 
wherries lenen (á € 5,- per bankje!) en zo konden zich dus 28 
personen opgeven voor een tocht van ca 32 km over ‘vreemd 
water’. Het was gelukkig lekker weer en de ontvangst op 
Hilversum was allerhartelijkst met koffie en koek op het terras! 
Binnen no time waren we vertrokken en hadden gekozen om 
niet via de ‘kruip-door-sluip-door-sloot’ naar de Loosdrechtse 
Plassen te varen maar via de Raaisluis. Een doe-het-zelf-sluisje 
in de ’s Gravelandse vaart waar we met alle 7 wherries tegelijk 
in konden, een leuke uitdaging!
Het liep gesmeerd en we roeiden met elkaar naar Oud 
Loosdrecht alwaar we de doorgang moesten vinden naar de 
vaart waar we bij eiland ‘Het Blijltje’ wilden lunchen. Langs 
het privé-eiland van Tiësto kwamen we daar en hoera er lag 
helemaal niemand dus we hadden het eilandje voor ons alleen!

De door Frank en Teun samengestelde en gesmeerde 
lunchpakketten vonden gretig aftrek! Na een uurtje weer in de 
boten en op zoek naar de ‘Kalverstraat’: een lange vaart met 
mooie 1 miljoen€+ huizen langszij! De Grote Plas oversteken 
richting Oud Loosdrecht waar we bij ‘Het Witte Huis’ onder een 
(heel) klein bruggetje door moesten wat nog niet zo eenvoudig 

was en best wel lang roeien 
op open water. Maar 
iedereen hield manmoedig 
stand en uiteindelijk 
waren we wederom via de 
Raaisluis om een uurtje of 
4 terug bij de Hilversumse 
roeivereniging waar net een 

door de Rotary georganiseerde Drakenboot-race was geëindigd! 
Voor ons was een lange tafel onder een zonnescherm 
gereserveerd en met een biertje, fris, of wijntje en heerlijke 
bitterballen was het nog lang gezellig! Wat een leuke dag.

Lustrumfeest zaterdag 17 september
Een hele zomer stralend mooi, zonnig weer en voor dit 
weekend…. Herfstachtig met wind en buien voorspeld. Hoe 
verzin je het!? Dus moeten er party-tenten worden aangesleept 
en opgezet want natuurlijk gaat het door en moeten we droog 
zitten! Ook de loods hebben we gedeeltelijk ontruimd en met een 
achttal lange biertafels binnen en 4 onder de partytenten buiten 
konden er zeker 120 mensen zitten en/of staan aan de statafels! 

De opkomst overtrof onze 
verwachting en uiteindelijk 
hebben zich 130 (oud-
) leden aangemeld 
voor het feest! Voor de 
vlootschouw waren er 
80 roeiers aangemeld 
en konden we bijna alle 
boten het water op laten 
gaan. Wederom was 
de wind ruim aanwezig 
maar niemand liet zich 
hierdoor afschrikken en 
met de acht voorop ging de stoet door de puinsloot richting 
Strand Zomer waar burgemeester Robbert-Jan van Duijn en onze 
voorzitter Jan Willem Meertens de groet in ontvangst namen! 
Een indrukwekkend gezicht al die boten en in het rood/geel 
gehulde Meije-leden! Terug bij de loods was er koffie/thee en 
de bar was open en kon het feest beginnen. Jan Willem maakte 
handig van de gelegenheid gebruik om de burgemeester officieel 
de nieuwste skiff ‘de Tureluur’ te laten dopen.

Jan Willem had nog een verrassing in petto en had een mooi 
Lustrumlied voorbereid waarbij iedereen het refrein uit volle 
borst mee kon zingen! Tonneke Iwema droeg een prachtig 
gedicht voor -van eigen hand- van zeker 25 jaar geleden: toen 
we nog geen stroom hadden en de koffie op moesten gieten ….

De foodtruck ‘de kleine Boeddha’ van de Mandarin was 
inmiddels bemand en de heerlijke borrelhapjes en het 
3-gangenmenu smaakten iedereen voortreffelijk. Aan de geel/
rode bartafels werd iedereen door een enthousiaste Jos, Teun 
en Björn van perfect getapte biertjes, wijn en frisdrank voorzien. 
De drank ging zo hard dat er nog bier bijgehaald moest worden! 
Na een lekker  ijsje uit de IJskar en het aansteken van de 
vuurkorven kon het feest niet meer stuk. Ook niet toen de regen 
met bakken de lucht uitkwam: Meije-leden zijn gewoon heel 
gezellige mensen, die oeverloos kunnen ‘ouwehoeren’…

Hiermee is een einde gekomen aan het Lustrumjaar en zit onze 
missie als Lustrum-commissie erop! Wij hebben het graag 
gedaan, onderling ook veel plezier gehad en… hard gewerkt ;)

De lustrumcommissie ziet terug op een geslaagd lustrumjaar. 
Louise, Leni, Frank,Teun en Sylvia. Met speciale dank aan Karin 
voor het bijstaan met raad en daad!

Vervolg van pag. 1: terugblik Jubileumcommissie
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Refrein

De Acht vaart vele wedstrijden
met mannen en met Mei-heiden
dan volgen zij elkander met techniekja.
Maar één keer waren de vrouwen voor
de mannen baalden dus in koor
BoudzeMeijden waren echt uniekja!

Refrein

Heel soms ligt er ijs langszij
de ijsvereniging is dan blij
schaatstochten zijn er nog maar zelden.
Vorig jaar slechts één weekend pret
Koek en zopie werd er neergezet
de schaatsers voelden zich eindelijk weer helden.

Refrein

Nu zijn wij feestelijk bij elkaar
ter ere van ons vijftig jaar
dit maakt ons ware Meije-maten.
Wij proosten op dit samenzijn
met bier en hapjes en met wijn
tot in het Brampjesgat of Schepegaten!

Refrein:
Vijftig jaren roeit de Meije.
Wij blijven roeien, alsmaar roe-hoe-hoe-hoe-hoe-en!!!

In den beginne was er niets
een boot in ’t moeras, dat was al iets
kijk toch eens wat er nu van is gekomen.
Het kostte een verbouwing of tien
elektra werd als een wonder gezien
een vloot daar kon men vroeger slechts van dromen.

Refrein:
Vijftig jaren roeit de Meije
Wij blijven roeien, alsmaar roe-hoe-hoe-hoe-hoe-en!

Vijftig jaar t’rug zijn wij ontstaan
van een kale kist zijn we groter gegaan
in de loods liggen nu heel veel nieuwe boten.
Alle leden, ’t is echt waar
staan immer voor de Meije klaar
zij klussen, coachen, werken onverdroten.

Refrein

Ons tenue was eerst een saaie boel
nu dragen wij kleuren met gevoel
het rood en geel siert borsten, benen, buiken.
Zo glijden wij over plas en sloot
in Nieuwkoop is de natuur zo groot
je kunt het riet en waterlelies ruiken.

Refrein

Bakboord houden, stuurboord sterk
zit rechtop en doe je werk
pik in, pik uit en pak gelijk dat paaltje.
Zet snel uit en maak slag klaar
luister altijd naar elkaar
trap met die benen uit bij ieder haaltje.

Refrein

Tradities die kwamen en gingen ook weer
Bern Kastel, 11 Steden en wat al niet meer
maar één ding is er altijd wel gebleven.
Wij redden onszelf door samen te zijn 
de Meije is mooi, de Meije is fijn
voor koffie blijven we zeker nog wel even.

Lied ter ere van het 50 jarig bestaan van de 
Meije, op de melodie van Halleluja
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O D E R,   o d e r . . . 
WARTA!!   Want vanwege de massale 
vissterfte was het bevaren van de ODER 
taboe. Dus vanaf het verzamelpunt 
Apeldoorn voldoende gespreksstof in 
de bus. Het weer was de hele week ide-
aal en alleen al dát staat meestal garant 
voor een geslaagde week. 
 
Het stroomgebied van de Warta lijkt wel 
een onontdekt stukje aarde. Dorpjes 
kom je sporadisch tegen en de dorpelin-
gen hebben kennelijk weinig behoefte 
aan een steigertje. Dus pauzeren op ver-
scholen zandstrandjes langs de riviero-
evers.  Maar dan opeens de kreet van je 
teamgenoot WAUW !!  Je denkt aan een 
algemeen vreugdekreetje vanwege de 
schilderachtige omgeving. Fout., fout.  
Want boven ons hoofd cirkelt een RODE 
WOUW; dat je die niet direct herkent 
aan z’n prachtige rode gloed en zwalu-
wstaart levert je meteen een brevet 
van onvermogen op. Gelukkig zijn hele 
kolonies kraanvogels makkelijker te her-
kennen. En langs de oevers volop harige 
wilgenroosjes en teunisbloemen. Geluk-
kig geen appelbomen, want je waant je 
hier –behalve het tenue-  in het aards 
paradijs.   
Behalve als je sluizen moet passeren.  

Want als je al een tijdje met 8 ploegen 
op sluisbediening wacht, en er komt op 
het laatste moment een ruim bemeten 
kruiser waarop een Duitse kapitein die 
met  stemverheffing meldt dat hij als 
eerste de sluis in wil varen,  dan blijken 
32 roeiers toch niet zoveel te verschillen 
van de harde kernen van Ajax en Feye-
noord.  En dat blijkt te werken, want de 
schipper sloot timide achteraan.  
 
Midweeks ook ruimte voor walactiviteit-
en. Zeker vanwege de oorlog in Oekraïne 
maakte een bezoek aan Seelow, het geb-
ied waar de laatste grote slag in WO II  
tussen de Duitsers en de Russen plaats 
vond met aan beide zijden honderddui-
zenden gevallenen, diepe indruk. 
 
En dan de laatste roeidag. Vanwege af-
riggeren en opladen van de boten een 
krap tijdschema en de herbergierster 
had met Duitse punktlichkeit gemeld dat 
we stipt 19.30 uur aan tafel moesten.  
Terwijl onze buschauffeur ons de hele 
week stipt op tijd bracht en haalde, 
voerde hij uitgerekend nu een onjuist 
adres in z’n Tom Tom in. Aankomst 
19.25 uur. De herbergierster kende geen 
mededogen. Bezweet of niet, meteen in 

roeitenue 
eten!!   En 
dóóreten, 
want om 
20.00 uur 
dient de 
eetzaal 
weer leeg 
te worden 
opge-
leverd. Nu 
toonde ze 

zich evenwel flexibel, want het mocht 
20.05 uur worden.  
Enkele autonome Nederlandse roei-
ers dachten dat ze nog wel even in de 
lounge konden napraten, maar die vlieg-
er ging niet op. Het commando luidde: 
direct naar de kamers; om 20.15 uur 
gaat de loungeverlichting uit. 
Onze onvolprezen reisleider Nick dacht: 
eindelijk even rust. Maar kort daarop 

was hij alweer het stralend middelpunt 
van een kluwen opgewonden dames. Ze 
hadden een rokerskamer, of Nick even 
rookvrije kamers wilde regelen. De uit-
komst laat zich raden. 
 
Wat blijft is de herinnering aan een fan-
tastische roeitocht met 31 mederoeiers, 
die kennelijk allemaal maar één doel 
voor ogen hadden: er een geslaagde 
roeiweek van te maken. 
En dat is gelukt, niet in de laatste plaats 
dankzij de bezielende leiding van onze 
eigen Meije Admiraal Nick Draper. Waar-
bij natuurlijk niet vergeten mag worden 
dat hij zich net als Willem Alexander ge-
steund weet door zijn eigen onvervang-
bare Maxima, nl. Bernadette Hoffmans. 
Moraal van dit verhaal: neem volgend 
seizoen zelf deel aan één van de KNRB 
tochten, een geweldige belevenis.  
   Henk Sweers
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Echte collector’s items! Dus wees snel, wie het eerst 
komt, die het eerst maalt.

Na de uitlevering van de bestelde lustrumshirts zijn er 
nog een aantal over.
De volgend maten zijn nog 
beschikbaar:
Dames:     1x M  en 2x XXL
Heren:     2x XXL
 (Ter info: de damesmaat 
XXL is voor Heren L ook 
prima te dragen. Vraag 
het maar aan jullie 
voorzitter).

Wil je nog graag zo’n uniek 
lustrumshirt 
voor slechts EUR 15,00, 
laat het dan spoedig 
weten en app even naar 
jullie secretaris: 
06-51612647.

D
e 

Tu
u

re
lu

u
r Wat 

ruist er 
in het 
struik
gewas? 

M
ar

gr
et

 v
an

 d
er

 L
aa

n

Ik had eigenlijk al 
een ander stukje 
geschreven voor de 
column: ‘Wat ruist er 
door het struikgewas’.
Maar tijdens het 
jubileumfeest 
werd er ineens een 
ongedoopte boot 
gepresenteerd. Al 
snel werd dit recht 
gezet en kreeg deze 
boot de naam: ‘Tuureluur’.

Tja en dan kan ik natuurlijk niet aankomen met een andere foto dan van een Tuureluur. Even zoeken in mijn 
archief en jawel daar was ‘ie: de Tuureluur. De boot in kwestie had even voor de doop al het ruime sop gekozen 
en deelgenomen aan de Vlootschouw. Dat was wel een prachtig gezicht al die boten van de Meije op de kleine 
polder. Eerst verzamelen op een luw plekje om vervolgens langs de burgemeester te varen, halt te houden en Hiep 
Hiep Hoera te roepen. Met dat verzamelen deed de boot zijn naam al eer aan. Er zaten namelijk direct na de vrije 
aanleg op de kleine polder een aantal vissers in verschillende bootjes lekker te genieten. Totdat zij ineens werden 
overvallen door een armada van Meije boten. Ik denk dat ze er helemaal Tuureluurs van werden. En zo is het denk 
ik gekomen dat onze nieuwste boot tot Tuureluur is gedoopt. 

Nog enkele lustrumshirts  
verkrijgbaar!

Zaterdag 5 november word je vanaf 09.00 uur  
verwacht opde jaarlijkse herfstklusdag.

Uiteraard wordt er voor een niet te  
onderschatten catering gezorgd.

Zet alvast in je agenda

We rekenen op je komst. 
Verzoek: neem snoei- en 
tuingereedschap mee!
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Zondagmorgen 26 
juni. Het weer is roei 
gunstig als we elkaar 
op de parkeerplaats en 
op het terras van de 
Roeivereniging Cornelis 
Tromp te Hilversum 
ontmoeten. Alleen 
maar blije gezichten 
onder het genot 
van koffie met koek. 
Die club daar in 
Hilversum heeft het 
goed voor elkaar. Wat 
een accommodatie 
en materialen.

Na 10 uur komen 
we in actie en onder 
leiding van de 
gastvrouw komen uit 
diverse garagedeuren 
de 7 wherry’s, die 
voor ons deze dag 
beschikbaar zijn. 
Soepel schuiven de 
boten in het water, 
waarna we onze reis 
aanvangen. De wherry met de naam ‘liefhebber’ werd al gauw 
geconfisqueerd om het extra comfort voor senioren. 
Met gemak roeien we door de kaarsrechte brede vaart naast 
de N 201 richting Kortenhoef. Maar na een tijdje werd het wel 
even anders. Slippend onder de weg door en vlak daarna ook 
nog onder het fietspad bruggetje belandden we al peddelend 
in het sluisje. We pasten er met alle 7 boten net in. Door de 
zelfbediening van de sluisdeuren duurde het wel even voordat 
we verder konden, maar ach de dag was nog lang.

Weer roeiend door een rechte vaart, waar halverwege een 
rij bereklauwen in het gelid stonden, die als het ware onze 
armada colonne een defilé af stonden te nemen. Na enige tijd 
bereikten we de plas, die we overstaken naar sloten achter 
diverse eilandjes met optrekjes van verschillende smaken. 
Rond het middaguur legden we aan bij een grasveld waar we 
konden genieten van de uitgedeelde lunchpakketten. 
Aangesterkt vervolgden we onze reis richting Kalverstraat, 
waar idyllische optrekjes stonden tussen veel 
hortensiastruiken in diverse kleuren. Helaas voor sommigen 
van ons stonden er geen bordjes te koop.
Aan het eind van deze vaart moesten we de juiste afslag voor 
de jachthaven nemen. Bij te ver doorvaren werd de route een 
doolhof, dus toch maar teruggekeerd. De bezemboot wachtte 
geduldig op de laatste wherry, waarna we de plas overstaken 
naar Breukeleveen. Om op de stille plas te komen had de 
leiding moeite om de smalle doorgang te vinden, die lang 
peddelend afgelegd moest worden.
Ook om van de stille plas weer op het grote meer te komen 
was het even zoeken om de bijna verstopte doorgang te 
vinden. De grote plas overgestoken kwamen we in de vaart 
terug naar het clubhuis in Hilversum.

Onderweg werd er diverse keren van roeipositie geruild. Dit 
hoeft niet altijd via de oever. Een 2e stuur die met de boeg 
wisselt kan ook langs de slag. Alleen moet dit wel gelijktijdig 

gebeuren om de boot 
recht te houden. 
Tenslotte mocht je 
overal in de boot staan 
of kruipen zolang je 
maar gebruik maakte 

van de houten 
onderdelen. 
Omstreeks 4 uur 
in de middag 
kwamen we 
weer aan bij de 
roeiclub. Boten 
schoonmaken 
doet men hier 
niet, dus het 
schoonmaak 
materiaal wat 
we konden 
vinden, kon weer 
opgeborgen 
worden. Na het 
opbergen stond 
er achter het 
clubhuis een 
picknicktafel 
onder de parasols 
voor ons klaar, 

waar we gezellig hebben nagepraat Vooral over de diverse 
routeafwijkingen, de toch wel indrukwekkende 25 kilometers- 
voor sommige eigenwijze ‘beter wetende’ teams best wel iets 
meer. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. 

Na 5 uur namen we afscheid van elkaar, terugkijkend op een 
geslaagde roeidag. Thuisgekomen was de roei-app voor deze 
dag volgelopen met alle foto’s en filmpjes, zodat ook het 
thuisfront een indruk kon krijgen van deze mooie dag. Leiding 
en organisatie: hartelijk dank voor geslaagde expeditie. En 
natuurlijk ook de broodjessmeerders mogen we hierbij niet 
vergeten.   

Wim Oudijk 

Jubileum toertocht 
Loosdrecht
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Onze club is dit jaar 50 geworden en dat jubileum is 
groots gevierd met een Vlootschouw, afgenomen door de 
burgemeester samen met Jan Willem. Elders in deze Kletsmail 
staat vast een mooi verslag met fraaie foto’s.

De jubileumcommissie heeft, in verband 
met dit jubileum, voor alle leden een mooi 
cadeautje geregeld, namelijk een speciale 
‘De Meije 50 jaar jong’ sleutelhanger met 
drijver in onze prachtige clubkleuren rood en 
geel. Heeft u hem al? Zoniet, er zijn er nog 
voldoende in de loods aanwezig! Zet er wel 
even je naam op anders wordt het wel erg 
verwarrend.

Het is nog niet bekend hoeveel sleutels 
eraan bevestigd kunnen worden zonder dat ze met drijver en al 
naar de bodem van de Nieuwkoopse Plassen zinken. Wellicht 
zijn er creatieve leden die dit voor ons kunnen uitzoeken en 
hiervan melding willen maken in de volgende Kletsmail?

Leuk jubileumfeest ook met een zingende voorzitter (a capella!) 
en prachtige samenzang, een dopie door de burgemeester 

met een leuk shirtje voor een toekomstig lid. Verder heerlijk 
eten van de Mandarin hetgeen iets teveel van het goede was 
voor onze elektrische installatie, en veel oud-leden en actieve 
roeiers. Ondanks de regen ‘s avonds deden de vuurtjes het 

prima en bleef de stemming, dankzij de 
continue aanvoer van nieuwe kratten 
bier, opperbest.

Tsja, nu is het feest weer voorbij en 
de herfst is nu toch echt begonnen. 
Inmiddels zijn de eerste roeitochtjes 
alweer geannuleerd in verband met de 
natte weersomstandigheden. Kom op 
mensen, een beetje regen houdt ons toch 
niet tegen. We zijn geen watjes... 

Tenslotte, eindelijk hebben we de plas weer voor onszelf. 
De fluisterboten, kano’s en andere bootjes zijn verdwenen. 
De zomerse recreanten zitten weer thuis onder een wollen 
dekentje en met een dikke trui aan. 
Nee, dan wij, roeiers, wij voelen ons na het roeien door weer 
en wind weer warm en voldaan! 
Veel roeiplezier deze herfst.

De VLOTHOND

Feest,
         feest,
    dan... 
herfst!

Jubileum roeien
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Lustrumfeest                 Wat een prachtig 
lustrumfeest hebben we gehad op 17 
september! Veel regen maar droog op 
de goede momenten. Qua wind ging 
het nét aan met de vlootschouw en 
dat beetje extra spanning maakte het 
evenement eigenlijk nog boeiender 
voor de toeschouwers. Onze 

burgemeester Robert-Jan 
van Duin kreeg een goed 
beeld van onze vloot en 
vereniging. Al die boten op 
het water was een plaatje 
om trots op te zijn. 
De burgemeester en alle 
andere toeschouwers 
waren met name onder 
de indruk van de noeste 
strijdster tegen de 
elementen, Corrie van 

Koert. Houten single wherry met 
kleine bladen, windkracht 5 tegen, en 
dooooor…

Na afloop van de vlootschouw heeft 
de burgemeester voor het eerst in 
zijn leven een boot gedoopt. Onze 
nieuwe wedstrijdskiff de Tureluur. En 
ondanks wat kleine stroomstoringen 
heeft de Mandarin heerlijk eten 
verzorgd. Allemaal top geregeld door de 
lustrumcommissie. 

Wedstrijdroeien     En wat is het toch 
eigenlijk leuk om een wedstrijdje te 

roeien. Op 2 oktober is de Amstel 
Drecht Regatta in Uithoorn gevaren. 
Bijna een thuiswedstrijd voor de 
Meije. De dames 8, een dames C4 
met 2 roeisters die nog geen half jaar 
roeien (en het super goed deden) en 
ondergetekende in de skiff hadden een 
topdag. Weinig wind, lekker zonnetje 
en gezelligheid. De thuisblijvers hadden 
weer eens ongelijk. 
Dit jaar nog de Linge-bokaal en dan 
volgend jaar eens kijken hoe we het 
wedstrijdroeien kunnen bevorderen/
beter kunnen faciliteren. 
Uw voorzitter kreeg trouwens ook nog 
even een lesje in nederigheid van de 
dames 8. Denkende dat hij wel sneller 
zou zijn werd hij op ruim een halve 
minuut geroeid. Nou waren ze ook wel 
erg goed onze dames.

Veiligheid          Tot slot zijn we in het 
bestuur bezig met een veiligheids-
plan voor de vereniging om alle 
veiligheidsaspecten weer eens na te 
lopen en te borgen. Hierover meer 
tijdens de ALV. 
Maar voor deze Kletsmail nu al het 
onderdeel zichtbaarheid op het water.

Veiligheid - zichtbaarheid
Een belangrijk aspect van veiligheid 
op het water is zichtbaarheid. Op een 
mooie zomerdag zal het allemaal wel 
in orde zijn maar nu het herfst is, de 
winter eraan komt en het vaak allemaal 
wat grijzer is, laat de zichtbaarheid wel 
eens te wensen over. 
Ook de KNRB is met dit aspect van 
veiligheid bezig en per 1 november 
2022 moeten verenigingen de richtlijn 
zichtbaarheid van de KNRB (vastgesteld 

tijdens de AV van de KNRB van 
november 2021) geïmplementeerd 
hebben. 
https://storage.knrb 
nl/2022/01/2022/01/89746946-
richtlijn-veiligheid-2021.pdf
We hebben bij De Meije het geluk dat 
onze clubkleuren geel/rood zijn en we 
nagenoeg alleen witte, gele en felgele 
boten hebben.
In aanvulling hierop willen wij alle 
leden adviseren te roeien in opvallende 
kleding. 

Skiffeurs, boeg en stuurlieden (en 
slag indien er geen stuurman is) 
dienen opvallende kleding te dragen 
(dus zeker niet zwart, donkerblauw, 
grijs of groen). Indien je 
onverhoopt toch een 
keer alleen donkere 
kleding hebt zal het 
bestuur gele hesjes 
ter beschikking 
stellen (3 stuks 
ruimvallend voor 
stuurlieden, 3 
stuks strak voor roeiers). 
Indien er alleen donkere kleding is en 
geen hesjes beschikbaar zijn wordt er 
dus niet geroeid.

Bij incidenteel roeien in het donker 
wordt naast verlichting ook het dragen 
van witte kleding boven de taille 
verplicht gesteld
(Zie verder de richtlijn zichtbaarheid van 
de KNRB.) Uiteraard zal dit bericht ook 
in de loods op het prikbord gehangen 
worden 

Jan-Willem

U i t  d e  S t u u rs t o e l

Jubileum roeien
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Zondag 2 oktober, 10.00 uur ’s ochtends. 
Klaar voor vertrek. Op naar onze eerste 
wedstrijd met de Dames C4. Een beetje 
zenuwachtig, maar we hebben er vooral 
heel veel zin in. 
Ik ben op alles voorbereid en heb een 
t-shirt, shirt met lange mouwen, vest en 
een regenjas ingepakt, en vergeet vooral 
die banaan niet. Onderweg begint het 
nog heel hard te regenen, maar gelukkig 
gaat de zon snel daarna schijnen en is 
die de rest van de dag gebleven.  
 
Na een kopje koffie is het tijd voor ver-
trek. We lenen Meije shirts, omdat we 
die zelf nog niet hebben. En ook al roei-
en we nog maar net, we horen er in ied-
er geval helemaal bij in onze rode shirts.  
We leggen de boot in het water en roe-
ien 4 kilometer op.Het moment om nog 
wat techniek te oefenen, foto’s te maken 
en om ons heen te kijken. De boot lenen 
we van de daar, maar wat is dit nou voor 
geks? Hangen we nou meer naar links? 
 
Het wachten bij de start gaat heel snel. 
En nadat de dames 8 vertrokken is, zijn 
wij aan de beurt. We gaan steeds sneller 
en komen in het ritme. Ik hoor het pub-

liek aan de kant enthousiast klappen. Er 
zijn wat fietsers die met ons mee fietsen. 
Ze lijken hard te moeten fietsen om ons 
bij te kunnen houden. Mooi zo, dan gaan 
we dus aardig snel. 
 
Niek vertelt ons dat de Dames 8 nog 
steeds in zicht is, volhouden dus. Tot de 
brug gaat het goed. We zitten alle vier 
lekker in het ritme. En hoe leuk dat er 
op de brug ook publiek ons staat aan te 
moedigen.  
Bij de brug zijn we op de helft maar 
daar maken we helaas een snoek. Geen 
paniek, rustig blijven, en de draad weer 
oppakken. Zodra we Niek horen zeggen 
dat we aan de laatste meters begonnen 
zijn gaan we toch weer wat harder. We 
zullen die skifjes eens ruim achter ons 
laten en het publiek laten zien wat we 
kunnen.  
Met rode hoofden komen we over de 
finish. 
Maar hoe leuk was dit! ‘’12 november 
volgende wedstrijd!” wordt er meteen 
geroepen.

Groeten, Judith, Marjolein, Mariandree 

Vuurdoop
bij de 

Amstel-
Drecht 
Regatta
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Vier volle fluitketels staan stomend te dampen 
gevulde filterzakjes en nergens nog lampen. 
De snelfiltermailing loopt tergend langzaam 
de waterdampdruppels maken waas op het raam. 
 
Je vingers verbranden, want de fluitknop is heet 
en je schenkt naast de filter voor je het weet. 
Al stuur je nog zo voorzichtig, nimmer is er koffie gezet 
zonder dweilen en vegen, zonder waterballet. 
 
Vijf of zes scheppen koffie, of zijn het er zeven 
zijn het “bolle” of “vlakke”, ’t is mij om het even. 
Al doe ik nog zo mijn best, het is aldoor te slap 
ik lig er nu nog van wakker en dat is geen grap. 
 
“Je kijkt er doorheen, het lijkt wel thee” 
de Meije-smaak maken valt om den donder niet mee. 
Sta je met al die ketels, al die filters te knoeien 
met die potten en pitten, het gas staat te loeien 
 
Komt de Meije-meute, moe geroeid van de plas 
leeg zijn al die kannen, of het niks was! 
Hoeveel handbewegingen moest je niet maken 
om al die thermossen vol koffie te laten geraken. 
 
’t Is ware topsport, je staat onder stoom 
en je denkt moe geschonken….”was er maar stroom”! 
Dan vul ik één keer, één ketel tot aan de rand 
en met één druk op de knop van één hand 

 
Ontstaat er dan koffie, zonder schenken en zeuren. 
Jeetje, met stroom zou dat zomaar gebeuren 
dan zou er ook licht zijn en een “warm-water-kraan” 
er zou een koelkast, of verwarming kunnen staan 
 
Misschien een magnetron, of een vette frituur 
roeien én bar open tot het nachtelijk uur. 
Terwijl ik mijmerend schenk en de filtertjes vul 
valt op het bar-blad een regen van zaag-sul. 
 
Een “stroom-kabel” komt door een gat in de wand 
van schrik schiet ik uit en giet over de rand. 
Mijn dagdromerij was geen Borsato-bedrog 
als je maar heel intens wenst, gebeuren wonderen toch. 
 

 
Weg met die filters, die zakjes, die zooi 
nooit meer water koken, dat kliedergeklooi. 
Ik dump de drab van het laatste filterzakje…… 
..maar hoeveel schepjes gaan er nu stráks in zo’n bakje…? 
 
      Tonneke

Vijfentwintig jaar gaat de Meije op eigen kracht 
en nu wordt er energie door een draadje gebracht! 
Ik besef dat ik als laatste de ketels laat fluiten 
nog één keer gedruppel en damp op de ruiten.

Mijmeringen over de laatste ‘Hand-gezette-koffie-bardienst-beurt’.  
Vijf en twintig jaar geleden!

             Bardienstrooster t/m 16 jan. 23 

De bardienst op een rijtje: 
*  koffie/thee zetten   * kantine aanvegen  *  vensterbanken uitnemen *ramen zemen  *  WC schoonmaken   *  Afwassen  

*  keuken netjes achterlaten    * Vuilniszak verwisselen  en volle zak meenemen!

                       Week                        Captain 
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De laatste week van augustus en de 
eerste week van september kon dit jaar 
dan eindelijk de KNRB toertocht over 
de Oder en het Finow-kanaal worden 
geroeid. Nog een hele prestatie, want 
ook na twee jaar wachten vanwege 
Corona leek er op het laatste moment 
nog een streep door te gaan. Op de 
Oder had zich kort voor aanvang een 
milieuramp voltrokken en varen op 
de rivier was ten strengste verboden. 
Toch is mede dankzij onze clubgenoot 
Nick Draper binnen enkele weken een 
mooi alternatief bedacht. Een hele 
prestatie aangezien de nieuwe route 
in combinatie met de al gereserveerde 
hotelaccommodaties moest worden 
gevonden. 

Het begin van reis was daarvoor 
verplaatst naar de Warta, op het 
punt waar in 2018 de tocht op die 
rivier eindigde. Onder het toeziend 
oog van enkele lokale vissers en met 
socialistische heilstaatarchitectuur 
als decor werden in Skwierzyna met 
vereende krachten de boten te water 
gelaten. Dat was op zich al een sportieve 
prestatie aangezien de acht dubbele 
houten wherries van de botenwagen 
moesten worden getild en een stuk 
naar de rivier gedragen. Maar vele 
handen maken het werk licht totdat er 
meer boten in het water liggen dan op 
de kant. Gelukkig waren de aanwezige 
vissers niet te beroerd om bij de laatste 
boten te helpen. Vervolgens voerde 
een tocht van zesendertig kilometer 
door een leeg en uitgestrekte gebied 
dat grotendeels schuil ging achter 
met riet begroeide oevers. Alleen de 

hiertussen verscholen 
vissers wezen er op dat 
ergens nog mensen 
woonden. Vanaf de 
kanovereniging van 
Gorzow Wielkopolski, 
waar de boten de 
vorige dag op het 
strand waren achter 
gelaten, ging het ook 
de volgende dag door 
oneindig laagland en 
voelde het op de traag 
stromende rivier een 
beetje als thuis.

De derde dag in 
het alternatieve 
programma was aan wal. In Frankfurt 
am Oder, waar in eerste instantie 
alleen zou worden overnacht, was in de 
ochtend een rondleiding georganiseerd 
en de middag vrij te besteden. Door 
een goed ingevoerde lokale gids 
werd al wandelend vanaf het hotel 
de geschiedenis en betekenis van de 
voormalige Hanzestad uit de doeken 
gedaan. Die had bijvoorbeeld al in 
1506 een universiteit gekregen. Met 
een bezoek aan de dertiende-eeuwse 
Marienkirch en verschillende historische 
locaties eindigde de rondleiding aan de 
Poolse zijde van de stad waar kappers 
en drankhandelaren goede zaken doen. 
In de middag gingen sommigen meer 
cultuur bekijken en andere fietsen in de 
omgeving. 

Het tweede deel van de tocht over 
de Alte Oder en het Finow kanaal had 
een heel ander karakter dan het stuk 

over de Warta. In plaats van door een 
open landschap ging het hier door 
een lommerrijk gebied met bomen 
en bosjes en verrassende doorkijkjes. 
De Alte Oder was oorspronkelijke de 
hoofdstroom van de Oder met aan 
weerszijden uitgestrekte moerassen 
die regelmatig overstroomden. In het 

midden van de achttiende eeuw werd 
besloten de huidige rivier aan te passen 
tot hoofdrivier en het moeras in te 
polderen. De oude rivier ging vervolgens 
als wetering dienst doen. 

Om de vijfde dag van de Alte Oder 
op het Finow kanaal te komen, 
moest een stuk over het Oder-Havel 
kanaal worden geroeid. Een serieuze 
aangelegenheid aangezien hier forse 
binnenvaartschepen varen. Vlak voor 
de ingang van het Finow kanaal kon nog 
even een blik worden geworpen op de 
oudste nog werkende scheepslift van 
Duitsland. Dit 36 meter hoge kunstwerk 
werd rond 1930 gebouwd om het 
hoogteverschil te overbruggen waar 
wij in het Finow kanaal tegenop gingen 
varen. Maar ook het Finow kanaal kan 
meedoen in het rijtje superlatieven. 
Het is aan het begin van de zeventiende 
eeuw aangelegd en daarmee het oudste 
scheepvaartkanaal van Duitsland. 

Roeien op de grens van Duitsland en Polen
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Anders dan je zou verwachten heeft het 
geen strak recht verloop maar slingert 
het tweeëndertig kilometer gemoedelijk 
door het landschap. En met de bomen 
aan weerszijden krijg je soms het idee 
door een laan te varen. Daarbij roei je 
het ene moment hoog boven de velden 
en vervolgens tussen de heuvels en 
wordt de natuur regelmatig afgewisseld 
met imposant industrieel erfgoed.   

De twintig sluizen die oorspronkelijk in 
het kanaal lagen zijn in de achttiende 
eeuw teruggebracht tot tien. Dit bleek 
iets te overmoedig waarna er weer vijf 
werden toegevoegd. In de loop van de 
negentiende eeuw zijn deze vervangen 
door de huidige twaalf die recent zijn 
gerestaureerd. Voor sommige roeiers 
was de afstand tussen de sluizen in 

verhouding tot het er in wachten 
misschien niet helemaal evenredig. Het 
bood wel de mogelijkheid om kleine 
wedstrijdjes te houden van de ene naar 
de andere sluis en een hoop plezier om 
met acht boten in een kolkende sluis 
omhoog te gaan.

De tocht eindigde uiteindelijk op de 

Werbellinsee, waar naar bleek ook 
Erich Honecker graag kwam. Het doel 
was hier nog een rondje te varen van 
zo’n twintig kilometer, maar de wind en 
golven werkten helaas niet mee. Het 
mocht de pret niet drukken van een zeer 
afwisselende en geslaagde tocht. 

  Maarten Enderman

Van de Materiaalcommissaris

 

Als materiaalcommissaris ligt de focus op het goed in conditie 
houden van de vloot en wil je ook graag dat de boten zo vaak 
mogelijk op de juiste wijze gebruikt worden. Gebruikersschade 
hoort erbij, maar dat willen we natuurlijk tot een minimum 
beperken. 
De meeste schade ontstaat bij het in en uit de loods tillen van 
de boot en bij het in- en uitstappen. Nieuwe leden hebben 
het misschien nog niet helemaal scherp en kennen de gevaren 
niet van het verkeerd plaatsen van je voet bij het instappen 
en oude leden worden soms wat makkelijker en slordiger, of 
kunnen fysiek de instapbeweging niet goed meer maken. 
Op verzoek daarom een stukje van de MC over hoe het 
instappen hoort. Uitstappen licht ik verder niet toe, dat is 
immers exact hetzelfde alleen in omgekeerde volgorde. 

Instappen
Instappen is voor skiffjes tot en met de acht voor elke boot 
hetzelfde. Een prachtige voorbeeldinstructie leen ik even van 

Tubantia. 
Allereerst is het belangrijk dat het instappen begeleid wordt 
door een stuur bij meermansboten. Op de commando’s 1, 2 
en 3 stappen de roeiers in drie fases in. 
Wat gebeurt er precies bij elke stap?

De boot mag bij 
het aanleggen, 
wegvaren uit- 
en instappen de 
kant niet raken. 
Dit voorkomt 
schade en 
strepen aan 
de huid. 

Schuif daarom de boot iets van het vlot af. Houdt 
met de vlothand het vlot en de rigger vast. Zet het rolbankje 
halverwege de slidings. Het instapcommando is: ‘instappen 
gelijk; 1, 2, 3!’.

Bij ‘instappen gelijk’ pakt de roeister de riem aan de waterkant 
vast, legt die goed in de dol en pakt de andere riem in dezelfde 
hand erbij. Bij ‘1’ zet ze daarna de voet aan de waterkant 

Stap 1

Instappen: hoe hoort 
het eigenlijk?
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op het instapplankje. Elke andere plek is 
verboden. De constructie van de boten, 
ook de stijve polyester of carbon boten 
kunnen daar niet tegen en lopen schade 
op als er naast het instapplankje wordt 
gestaan.  
Ze brengt daarna haar gewicht over 
van de wal naar de boot. Er mag hierbij 
niet met de hand op het vlot geleund 
worden.  

Op ‘2’ zet ze haar 
andere voet op het 
voetenbord en op ‘3’ 
gaat ze op het bankje 
zitten. Je hoort op 
één been jezelf flu-
weel zachten te laten 
landen alsof je op 
een doos eieren gaat 
zitten. Het jezelf naar 
beneden laten vallen 
is slecht voor je lijf en 
het materiaal.  
 
Bij een skiff blijf je 
hierbij steeds de rand 
van het vlot vasthoud-
en. Met de riemen 
tussen de boven-
benen en de romp 
kunnen de overslagen 
nu dicht gedraaid 
worden, terwijl het 
vlot nog steeds wordt 
vastgehouden.  
De overslagen kunnen 
ook vóór het instap-
pen gesloten worden.  
 
Bij de Meije is het 
een regel dat de over-
slagen vooraf goed 
gesloten worden.  
 
Uitstappen gebeurt in 

omgekeerde volgorde. 
Bij gestuurde boten stapt de stuurman 
als laatste in en als eerste weer uit. 
 
Veilig boord maken. 
Je maakt veilig boord met een riem door 
deze met het handvat op je bovenbeen 
te drukken en er licht op te steunen, 
het blad moet hierbij plat op het water 
blijven liggen. Op deze manier maak je 
gebruik van het drijfvermogen van de 
riem. 
 
Voetenbord stellen 
Roeiers in de uitpikhouding zetten: 
•  Scullen: handen moeten net niet langs  
    het lichaam getrokken kunnen worden 
•  Boordroeien: het uiteinde van de riem  
    komt gelijk of iets naast de zijkant van  

    het lichaam. De handen komen dan  
     symmetrisch voor het lichaam. 
•   Een ander goede methode is goed  
     recht in de boot gaan zitten, rug haaks  
     op de benen borst vooruit kin om 
     hoog, benen uitgetrapt en armen  
     gestrekt. Het voetenbankje moet dan  
     op de plek gesteld worden waarbij de  
     riemen precies haaks op de boot staan.  
 
Hoogte afstellen 
Alle boten bij de Meije zijn op een  
gemiddelde roeier afgesteld. In 95% van 
de gevallen kan hier goed mee geroeid 
worden.  
•    In de inpikhouding zijn de handen net  
      iets onder schouderhoogte; 
•    In de uitpikhouding met de bladen  
      onder water zijn de handen ter hoogte  
      van het middenrif; bij scullen is altijd  
      de linkerhand boven de rechterhand. 
•    Voor gevorderde roeiers in gladde  
      boten (wedstrijdmateriaal): gebruik  
      eventueel klik-afstelringen om de riem  
      op de juiste hoogte brengen;  
•    Deel de roeiers in op lengte en ge 
      wicht of op leeftijd of geslacht 
 
Senioreninstap 
Voor wie niet meer in staat is op één 
been zichzelf fluweelzacht op het bankje 
te laten landen zijn er haken met een 
handgreep op de loods. Deze kunnen aan 
het voetenboord (dat moet goed vastzit-
ten, check dat even!) worden gehaakt 
waardoor je veel meer controle krijgt op 
het langzaam laten zakken van jezelf en 
ook een fluweelzachte landing mogelijk 
is.  
Mocht dat ook lastig worden dan is 
er ook nog een in- uitstapplank op de 
vereniging beschikbaar. Deze kan op 
verzoek en onder begeleiding worden 
gebruikt. 

Video’s die het bekijken waard zijn 
Op youtube zijn er duidelijke instruc-
tievideo’s te vinden van de KNRB. De 
introductie leren roeien bevat een serie 
trainingen die heel precies de basisstap-
pen uitleggen. 
 
Training 1 Instappen en gaan! Geeft 
het samenspel tussen Stuur, roeiers, 
instapinstructies en techniek glashelder 
weer. Precies zoals we het op de Meije 
ook doen  
 
Skiff naar buiten brengen en instappen 
SkØll heeft een prachtig filmpje ge-
maakt hoe je een skiff naar buiten 
moeten brengen 

stap 1

stap 2

stap 3

Jubileum roeien

Jubileum roeien
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Jubileum foto’s
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Jubileum foto’s


