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Waterlui(s)
De rubriek waarin (nieuwe)
leden zich voorstellen.

Tja, wat te doen
als nieuwkomer in
Nieuwkoop? Ik ben
een buitenmens
en de prachtige
omgeving is
natuurlijk niet te
negeren, dus hup, de natuur in. Maar
ik ben ook graag onder de mensen. Dus
een sport met een clubhuis graag.

Geslaagd!

Jaarlijkse

Zaterdag 14 mei was het dan zover. Voor 7 nieuwe leden stond het roei- en stuurexamen
op het programma. Deze leden zijn in 2021 begin juni begonnen. Normaal beginnen we
altijd in april en is het examen eind september. Maar met de naweeën van Corona is dat
vertraagd.
Deze ploeg heeft langer door kunnen trainen. Maar oef, oef, oef. De afgelopen winter was
het weer niet zo geweldig. Ze heeft heel veel wind en kou te verduren gekregen en weinig
zon. Dat is als je begint met roeien toch niet zo prettig.
lees verder op pag. 3
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26 juni: Jubileum
Gedichten in deze KletsMail
de Jubileumtocht kreeg elk team
ToerTocht Hilversum Tijdens
de opdracht een gedicht te maken op de
Op zondag 26 juni organiseert de
Jubileumcommissie ter gelegenheid
van het 50 jarig bestaan van onze
roeivereniging een avontuurlijke toertocht
van ongeveer 23 kilometer op en rond de
Loosdrechtse plassen.

vereniging. Die gedichten staan allemaal in
deze KletsMail.
Gedicht uit de Dubbele Roe met Marijke,
Cocky en Anna

Het parcours van deze tocht is zeer
wisselend: een sluisje, smalle slootjes,
een aantal bruggen, mooie vaarten en ook
open stukken op de plas maken deze tocht
zeer aantrekkelijk.
Aanvang van de tocht is rond 9.30
uur in Hilversum bij de Hilversumse
roeivereniging Cornelis Tromp.
De lunch wordt verzorgd door de
Jubileumcommissie. De tocht eindigt
tussen 15 en 16 uur en na het opruimen
van de boten is er nog ruimte voor een
lees verder op pag. 2
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In Nieuwkoop is het fijn roeien,
Tijdens wedstrijden om de boeien
Er is hier prachtige natuur,
Vooral in het hele vroege of hele late uur.
We zien de zon dan op of onder gaan,
We gaan dan op huis aan, voldaan.
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Ik ben lang lid geweest van de
Roadrunners Zoetermeer, maar
hardlopen had ik wel een beetje gezien
en hardloopgroepjes in de buurt hebben
geen eigen honk. Dus op zoek naar een
alternatief. Als bewoner van Zuidhoek
viel mijn oog al snel op het botenhuis
van De Meije. Om de hoek, dus beter
kan niet.
In de hoop de slag weer snel te pakken
te krijgen ben ik in 2018 met een
kennismakingscursus gestart. Ik had
45 jaar geleden geroeid bij Asopos de
Vliet in Leiden dus dacht het nog wel te
kunnen. Nou, dat viel bar tegen, er was
weinig blijven hangen. Helaas. Roeien
is leuk maar is uiteindelijk toch vooral
een hele technische sport. Eindeloos
oefenen op de juiste timing, de juiste
houding, niet te veel diepen, ontwijken
van veenbonken, slippen in de smalle
slootjes en leren ronden. Er is zeker
sprake van progressie maar aan de
puntjes op de i moet nog hard gewerkt
worden.
Daarnaast blijkt De Meije een hele
gezellige club met veel pensionado’s.
Dat schept een band, zeg maar. Komt
bij dat ik geland ben in een prima team.
Een betere boost voor het opbouwen
van contacten in Nieuwkoop had ik me
niet kunnen wensen. Dus ik blijf nog
even.
Aan wie het stokje door te geven?
Dat is niet moeilijk: Margret van der
Laan, teamgenoot en uitvinder van het
rietroeien. Ze zal zelf uitleggen hoe deze
techniek in zijn werk gaat. Misschien dat
de technische commissie hier wat van
gaat vinden ….. maar effectief is het wel.
Astrid Bakker

Alvast in de agenda: Klusdag 18 juni; 26 juni Jubileum Toertocht

Vervolg van pag. 1: Jubileum ToerTocht 26 juni
hapje en een drankje in de kantine of op het terras van de
roeivereniging.

gewisseld worden. Er is dus plaats voor 28 Meije roeiers. Geef
je daarom snel op via de lijst in de kantine van onze club.
Uiterste inschrijfdatum is 21 juni!

We mogen gebruik maken van de 7 wherries van Tromp.
Per boot is plaats voor 4 personen: twee roeiers en twee
personen op de stuurstoel. Onderweg kan er regelmatig

Aan dit Meije evenement zijn geen kosten verbonden. Nadere
informatie volgt medio juni.

Er gaat niets boven Groningen
Een slogan die al meer dan 30 jaar bestaat. De hoogste tijd om dit te verifiëren

beeldentuin en museum, en naar Zoutkamp, een aardig
vissersdorp aan het Reitdiep onder het Lauwersmeer. Op dag
3 volgden we het Reitdiep tot aan de stad Groningen, met als
afsluiting een tocht door het centrum. De Meijeroeiers plakten
er nog een dagje aan vast om de stad Groningen te verkennen:
het Gronings museum; een grafzerk uit 1500 in de Martinikerk
van Nick zijn voorvader; maar zeker ook het nieuwe Forum.
Allemaal een bezoek meer dan waard.

Na uitstel van 2 jaar kon de KNRB voorjaarstocht eindelijk
doorgaan. Vanuit de Meije schreven Marian,Teun, Nick en
Bernadette in. De 3daagse tocht werd 3 maal achter elkaar
geroeid door 120 roeiers.
Als uitvalbasis overnachtten we in de voormalige borg
Ekenstein, een landhuis uit 1648 (een aanrader!). Vandaaruit
maakten we 3 dagtochten. De 1e dag naar het mooie
Appingedam met hangende keukens en langs andere leuke
dorpjes over de oude maren. Een ‘maar’ is een waterloop
die het midden houdt tussen een rivier en een sloot. De 2e
dag stond meer in het teken van de natuur en voerden ons
via smalle maren langs borg Verhildersum, een kasteel met

Roeivereniging de Hunze is prachtig gelegen midden in de stad.
De uitnodiging om daar koffie te komen drinken namen we dan
ook graag aan. Voor ons was Groningen en de Ommelanden
een openbaring en zeker de moeite waard om nog eens naar
terug te gaan. 				
Bernadette

De VLOTHOND
Eigenlijk hebben we het altijd wel geweten. De techniek van
ons, Meije-roeiers, is ongeëvenaard. Geen golf is ons te hoog,
geen plas te (on)diep en ook waterplanten en
rietstengels houden ons niet tegen.
Hoe kan het dan toch dat een bootje soms zo
wiebelt. Komt het door de wind? Daar hebben
we dit voorjaar genoeg van gehad. Komt
het door de afstelling van de riggers/dollen,
ringetjes onder of juist ringetjes boven. Zit het
soms in het lengteverschil tussen de roeiers of
het individuele concentratievermogen?

Vlothond weet het zeker en maakt dat op uit de reacties van
onze meest ervaren roeiers en roeisters, de bemanningen en
bevrouwingen van de Nieuwkoop acht.
Het oude schommelschuitje is ingeruild
voor een prachtige nieuwe acht en die
ligt als een huis op het water. Eindelijk
is het mogelijk om de altijd al latent
aanwezige ongelooflijke krachten binnen
de teams werkelijk kwijt te kunnen op
het water en de boot op te stuwen naar
snelheden waar we binnen onze club
tot voor kort alleen maar van konden
dromen.

Een nieuwe
boot,
een nieuw
geluid

Die nieuwe twee is helemaal wiebelig. Nee,
dan die nieuwe vier, daar eindig je zelfs hoog mee in de Hart
van Holland wedstrijd en dat zonder gewiebel...
Laat het duidelijk zijn: het komt door het materiaal. Uw

Wilt u dat sensationele gevoel ook ervaren?
Ga boordroeien want volgens de echte roeifanaten is dat pas
het echte roeien!.
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Vervolg van pag. 1: Geslaagd!

Maar vastberaden hebben ze zich er doorheen geslagen.
Voordeel is natuurlijk, dat ze al meer ervaring hebben
opgedaan met wat extremere weersomstandigheden.

instructeurs, examen commissie, bestuur en leden van de club.
De volgende ochtend was iedereen weer present. De
instructeurs hadden een afsluitende toertocht in het hoofd.
Met Buffelkop en Snor werd op deze prachtige zonnige dag de
Meesloot vanaf Kleine Polder tot Machinesloot uitgevaren. Een
super stuurervaring en tevens mooi om het plassengebied wat
beter te leren kennen, want tijdens de instructie waren ze nog
niet zover geweest. Op de aanlegplaats bij de Machinesloot
kwam de koffie/thee en koek uit de boot en werd rust
gehouden en gewisseld. Via de plas en het Brampjesgat
roeiden we rustig door de Gemeentevaart en bereikten we
zeer voldaan de loods.

Om 11:00 uur was iedereen present. Nu met een heerlijk
zonnetje en weinig wind. Eindelijk ideaal weer.
Jan Willem en Peter waren de examinatoren en informeerden
de kandidaten wat de bedoeling was en stelden ze ook nog op
hun gemak.
Met Snor en Buffelkop werd het examen serieus afgelegd. De
een rustig en de ander met meer pit, maar alles beheerst.

Deze ploeg
gaat zich
verder onder
begeleiding
bekwamen in
het besturen van
een C4, zodat ze
doorgewinterde
stuurlieden
worden. Tegelijkertijd zal de roeivaardigheid naar een nog
hoger plan worden begeleid. Mooie vooruitzichten voor een
prima nieuwe groep roeileden.
Als ze niet aan de beurt waren, was het heerlijk toeven bij
de loods met een kopje koffie, stiekem toch loerend hoe de
mede-kandidaten het ervan afbrachten.
Na afloop werden de resultaten doorgenomen. Iedereen was
geslaagd.
De taart kon verdeeld worden en de prosecco werd ontkurkt
voor een toast op de goede afloop en een mooie roeicarrière
in het verschiet voor deze kandidaten.
De instructeurs (Gerard en Karin) werden nog toegesproken
en bedankt voor hun geduld bij de instructie en ontvingen
heerlijke chocolade en een mooie bak met bloeiende
buitenplantjes om in de vrijgekomen tijd van te genieten.
Chantal, Femke, Liesbeth, Marijtje, Piet, Sylvia en Wim,
allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd namens de
3

De ree en de Kiekendief

Nu eens wat anders dan een vogel. Ja ook dit ruist door het struikgewas op de
Nieuwkoopse plassen.
Als je de ree wil zien moet je nu je ogen goed de kost geven. Straks als het gras en riet weer
wat hoger is dan zijn ze er vast wel, maar zie je ze niet meer. Om ze goed te kunnen zien zou
je eigenlijk in de boot moeten gaan staan. Maar ik weet niet of dat zo’n goed idee is. Voor dit
gekke idee neem ik in ieder geval niet de verantwoording op mij. :-)
Dit is ook de tijd dat de reeën kalfjes hebben. Die komen alleen nu al bijna niet meer boven
het riet/gras uit.
Vorig jaar zag ik hoe een Kiekendief twee reeën aanviel. Dat ging als volgt:
- Hey kijk daar een ree, nee het zijn er twee.
- Plotseling verscheen er een Kiekendief aan de hemel. Die had het
op de reeën voorzien.
- Of misschien op het reekalfje dat voor mij nog onzichtbaar achter
pa en moe aan liep.
- Gelukkig liep het met een sisser af en konden de reeën de aanval 		

afslaan door een
veilig heenkomen
te zoeken.

Margret van der Laan

Wat
ruist er
in het
struik
gewas?

Was toch best
een spannende
film om zo op
een afstandje te
aanschouwen.
Zo zie je maar, het
is nooit saai op
de Nieuwkoopse
plassen
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U i t d e S t u u rs t o e l
Gezocht: secretaris voor het bestuur
van NRV DE Meije
Na jarenlang
met veel energie de rol van secretaris te
hebben vervuld stopt Karin aan het eind
van dit jaar als bestuurslid.
Wij zijn op zoek naar een opvolger.
Wil je een bijdrage leveren aan het
wel en wee van De Meije en lijkt het
bestuur je leuk. Laat het dan aan ons
weten. We vergaderen ongeveer 1 keer
per 2 maanden in een heel ontspannen
sfeer.
Mocht je eerst willen weten wat het
precies in houdt kun je natuurlijk altijd
informeren bij Karin.
Check ploegenlijst
Afgelopen
weekend werden we erop attent
gemaakt dat het ploegenschema/
botenindeling, zoals die nu op het
prikbord in de loods hangt, een aantal
resten bevatten van het “Coronaschema”.
Mocht dat voor jouw ploeg gelden,
laat het dan per mail weten aan

Karin of Jan-Willem. Geef aan wat
je voorkeurstijd en voorkeursboot
is van voor Corona en we zullen het
aanpassen.
Laat ook weten of de voorkeuren van
jullie ploeg eventueel zijn veranderd.
Ook dan zullen we uiteraard kijken of
daar en mouw aan gepast kan worden
zo dat iedereen zoveel mogelijk in het
door hem of haar gewenste materiaal
roeit op het meest gewenste tijdstip.
NB: De zaterdagmorgen is druk, dan zijn
de mogelijkheden beperkt. De rest van
de week zijn er volop mogelijkheden.

nieuwe lichting van 12 mensen.

Het roeiseizoen is begonnen Hoewel
roeiers geharde watersporters zijn die
het gehele jaar buiten doorgaan, merk
je toch dat de hogere temperaturen
vanaf april leiden tot meer activiteit.
Oftewel, het ‘roeiseizoen’ is begonnen.

En dan wordt er ook nog gewoon volop
geroeid. En of het nu instructie, toeren
of trainen is. Wat is het toch mooi op
het water.

Zo was daar de doop van onze
splinternieuwe 8, ‘Het Lange Stuk’,
waarin op 21 mei door de damesploeg
een eerste wedstrijd is geroeid: De
Spaarne-Lenterace.
Op 14 mei hebben 7 nieuwe leden
succesvol afgeroeid en afgestuurd
onder de kritische blik van Peter en JanWillem. En de coachinstructiecommissie
(CIC) is alweer begonnen met een

Ook de lustrumcommissie heeft van
zich laten horen. Op zondag 24 april
was er een enerverende puzzeltocht.
Op GPS varen met de Turfhunt app
van Bea “beAteam” Hekkers bleek,
zeker met de harde wind, nog niet zo
gemakkelijk. Eigenlijk waaide het te
hard en onderweg volgde een wijs
besluit van de organisatie om niet de
plas op te gaan. Zwaar weer blijkt wel te
verzusteren want het was tijdens en na
afloop erg gezellig.

Overlijden Wim Bartels
Tja, en
dan het droevige bericht dat onze Wim
Bartels op bijna 80-jarige leeftijd is
overleden.
Zo’n 4 maanden na zijn (roei)vriend
Kees. Lief en leed gaan ook bij De Meije
hand in hand.
We wensen Alice, Elizabeth en familie
veel sterkte met dit grote verlies.
Jan-Willem

Spaarne Lenterace
19 mei 2022
Gedicht uit de Buffelkop met Nick, Marius, Idzard en Wim
Na een hevige strijd,
Werd Nieuwkoop een heerlijkheid
Met gestookte jenever van bessen
Kon iedereen zijn dorst plezierig lessen
In Nieuwkoop dronk men meer dan in Alphen a/d Rijn
Daar dronk men voornamelijk wijn.

Afgelopen zaterdag was het zover, de vuurdoop voor de
spiksplinternieuwe 8, Het Lange Stuk. De Boudse Meijden
hadden de primeur, en wel op het Zuider Buiten Spaarne water
en de Ringvaart. Op deze prachtige locatie in Haarlem namen wij
deel aan de Spaarne Lenterace.
Het 4500m lange parcours begint in het zuiden op de Ringvaart
en maakt, na 2500m, na het nemen van een bijzonder nauwe
brug, een haakse bocht naar het noorden de Zuider Buiten op,
alvorens uit te komen bij de finish voor het vlot van het Spaarne.

Deze mooie dag verschenen aan de boorden: Ton, Marijke,
Judith, Karin, Bernadette, Eline, Maaike, Carla en Carlo. Dit
goudgele team zette een prachtige tijd neer van 19.21! Een
overtuigende verbetering van bijna 1 minuut in vergelijking
met het jaar 2018 (20.17). Deze ploeg voelt zich helemaal thuis in deze nieuwe,
							
snelle boot en maakt zich klaar voor een
volgende uitdaging. Welk team gaat ons vergezellen bij de Amstel
		
Drecht regatta in Uithoorn? Het gele geweld gaat een
mooie indruk achterlaten. Bijzondere vogels daar uit de Meije!
												 Eline
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Meer foto’s op de volgende pagina

Spaarne
Lenterace
19 mei 2022

Gedicht uit de Wintertaling met
Marja, Chantal, Sandra, Sjoerd en Ria

Gedicht uit de Zilverreiger met Marian, Riny, Brigitte, Dik en Jannie

Gedicht uit de IJsvogel met Fred,
Marianne en Klaas

Voor de Meije van 50 jaar
Was de wind vandaag erg zwaar
Na 2x het Brampjesgat
Waren wij het zat.

Er was eens een roeifeestje aan de
Nieuwkoopse Plassen
Die lieten zich door een stevig windje
verrassen
Ze raakten helaas aan lager wal
Maar lieten zich niet kisten, ben je mal
En dat is dan weer Meije-klasse.

Eerst was het veen,
Toen ging het heen,
Nu is het een plas,
Waar ik graag was.

Maar de Meije is een fijne club hoor,
Daarom gaan wij nog 50 jaar door.
We hebben daar veel plezier
En zitten nu gezellig aan het bier.
Proost
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Van de Materiaalcommissaris
Zaterdag 18 juni, de gezelligste klusdag van Nederland!
Zaterdag 18 Juni mogen we weer los. De gezelligste klusdag
van in ieder geval roeiend Nederland, en misschien nog wel
breder, staat dan weer op het programma. De dag begint weer

rond 10 uur en duurt tot na de lunch. De broodjes en koffie
kunnen ruimschoots verdiend worden want er is een scala aan
klussen zoals je onder in de lijst kan zien.
Op de oproep in een vorig nummer om als ploeg en/
of lid een klus te omarmen is niet heel veel respons
binnengekomen. We gaan voor de klusdag dus!
We zijn heel blij dat Inge en Peter de handdoeken en
kapstok onder handen gaan nemen en dat Nick en de
sr. Herenacht de geleiders onder de nieuwe de acht
hebben vervangen voor beter passende. Sowieso zet
de MC deze ploeg graag even in het zonnetje want na
een ongelukkige aanvaring met een boei was binnen
een week de schade aan de zes weer gerepareerd.
Hulde!
Ondertussen wordt er gewerkt aan de skiffopslag buiten. Deze vordert langzaam maar gestaag en is naar
verwachting voor de klusdag klaar. De schuifdeur aan
de kantinezijde is door Peter beetgepakt en weer voorzien van nieuwe geleiderwieltjes. Ook is de ophangconstructie beetgepakt.

Melding schadegevallen		
De laatste weken zijn er, naast de zes, diverse schadegevallen geweest. Het neuswiel van
de botenwagen heeft contact gehad met de grond en was, mede omdat het al stevig verroest was, niet in staat de klap op te
vangen. Peter heeft het neuswiel weten te repareren, mooi op tijd voor de Spaarne Lente race. Wij maken ploegen er graag nog
even op attent dat bij het botentransport het neuswiel goed hoog opgetrokken moet worden vóórdat je gaat rijden. Anders is er
zeker contact met een verkeersdrempel of iets anders en schade.
Helaas moet mij van het hart dat schades niet altijd, of soms niet goed, gemeld worden. Zo heeft onze nagelnieuwe IJsvogel
een mysterieuze deuk in de huid opgelopen. Gelukkig geen breuk of scheur, maar er is duidelijk een aanvaring geweest. Deuken
vliegen er niet vanzelf in. Het mysterieuze is dat het rompmateriaal dat eigenlijk stijf en bros is, eerder zou moeten scheuren dan
indeuken. Een merkwaardige schade die bovendien niet gemeld was.
Als materiaalcommissaris wil ik niet alleen van schades afweten maar ook de oorzaak weten. Daarom roep ik de ploegcaptains
op schade niet alleen in het afschrijfboek te melden, maar mij ook even door te bellen of appen. (06-22661159)
Snelle acht
De damesacht heeft de wedstrijdprimeur gepakt met de nieuwe acht. De Spaarne Lente race werd maar liefst
ruim een minuut sneller afgelegd dan in 2018. Ook vanuit de twee herenploegen horen we het geluid dat de nieuwe acht sneller
en stabieler is. Bij de aanschaf is goed gekeken naar de rompvorm, stijfheid en de verhouding van het skegje en het roer. Het doel
was met een stabielere acht te gaan varen die, omdat hij vergevingsgezind is, beter in balans ligt en dus de ploeg meer ruimte biedt
goed bij elkaar te komen en sneller te kunnen varen. Het lijkt erop dat we kunnen concluderen dat dit inderdaad zo werkt.
Niet varen bij topdrukte		
Het zomerseizoen
nadert weer en het lijkt wel drukker dan ooit op de plas. Hele
zwermen sloepjes en andere vaartuigen maken het water
voor roeiers onveilig. Goed zeemanschap is regel één bij het
varen. We moeten er helaas vanuit gaan dat de meeste kapiteins geen vaarbewijs hebben. Daarnaast staat gemeente
Nieuwkoop aan de top van drankgebruik, wat vrees ik vooral
komt omdat er massaal van het goede leven genoten wordt
op de plas. De troebele blik en het gebrek aan kennis aan
voorrangsregels maakt ons vaarwater risicovol. Alles wat om
ons heen vaart is zwaarder en sterker dan de kwetsbare roeiboot waarin je zit. Daarbij komt dat wij in boten varen die gemaakt
zijn om rechtuit te varen, zeker een gladde acht. Die is gemaakt voor rechte wedstrijdbanen en kan moeilijk manoeuvreren.
Hoe zit het ook alweer met de regels? We kunnen niet verwachten dat elke stuur het vaarbewijs één (laat staan twee)
heeft behaald. Dat is ook niet verplicht voor boten onder de 20 meter die niet hard kunnen varen.
Wat elke stuur wel MOET weten zijn de volgende regels:
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4 Je houdt stuurboord aan.
4 Een groot schip (> 20m) heeft voorrang op een klein schip (< 20 meter)
4 Beroepsvaart (Baggerschuiten, rietdekker boten, rondvaartboten bijvoorbeeld) heeft voorrang op pleziervaar
4 Een motorboot geeft voorrang aan door spierkracht voortbewogen vaartuigen (roeiboten, surfers, suppers, kanoërs etc) 		

en zeilboten. Niet alle motorbootvaarders zijn hiervan op de hoogte, of houden zich hieraan, dus neem nooit die voor		
rang! Een zeilboot heeft voorrang op door spierkracht voortbewogen boten! (dus op roei- en motorboten)
4 Vaar je elkaar tegemoet (kruizende koersen) dan wijk je uit naar stuurboord. Wie in de vaargeul vaart (tussen de rode 		
en groene betonning) heeft voorrang op wie buiten de vaargeul vaart.
Maar hoe zit het dan in een engte zoals de gemeentevaart?
De gemeentevaart kent vele engtes waar het te smal is
om een andere boot te passeren. Zeker voor een roeiboot die door de riemen bijna net zo breed is als de hele engte. Formeel
moet een sloep (motorboot) dus wachten totdat de roeiboot (spierkracht) de engte heeft gepasseerd. In de gemeentevaart zou
dit betekenen dat je gewoon door zou moeten kunnen roeien. We weten dat dit niet zo werkt.
De beroepsvaart (een platbodem met riet, rondvaartboot of natuurmonumenten) en een zeilend scheepje hebben dus voorrang
op onze roeiboten bij engtes in de gemeentevaart. Hou er rekening mee dat de beroepsschippers de regels kennen en meedogenloos doorvaren. Ik heb roeiboten in Nieuwkoop letterlijk overvaren zien worden.
Op zonnige dagen, zeker in het weekend of vakantiedagen vaart er rond borreltijd één lange file aan boten in de gemeentevaart,
waarvan 99% de vaarregels niet kent en een aanzienlijk deel gedronken heeft. Dan is het ronduit onverstandig om daar met een
roeiboot doorheen te willen manoeuvreren. Het risico op schade is dan eenvoudigweg te groot. Bovendien is het zeer frustrerend voor de roeiers en stuur.
Daarom communiceert de MC graag dat regel één, goed zeemanschap, op deze momenten van toepassing is. Onze inschatting is
dat ook de verzekering hier zo over denkt. Het beleid is dat we in deze drukte niet varen in de te drukke engtes zoals de gemeentevaart, het kanaal, of het bruggetje onder het Meijepad.
We beseffen dat het soms best moeilijk inschatten is, maar voorkomen is beter dan genezen. Keer gewoon terug als je ziet dat
het te druk is.
Ploegen die dan toch uitvaren en onverhoopt schade oplopen plaatsen de vereniging immers voor het blok omdat de verzekering deze schade niet dekt. Ook de schade aan de tegenligger kan mogelijk geclaimd worden. Daarom zijn we in die gevallen genoodzaakt de ploeg zelf voor de reparatiekosten op te laten draaien. De reparatie wordt uitbesteed aan een door de MC erkende
reparateur. Dit bedrag kan inclusief transport al snel oplopen tot een bedrag van enkele duizenden euro’s, of als de boot onherstelbaar beschadigd is, een nieuwe boot.
Mogelijk kan dit gedekt worden uit de WA of een andere verzekering van opvarenden, maar dat zal veel uitzoekwerk met zich
meebrengen en is niet zeker. De boot is hoe dan ook lange tijd uit de vaart.
Als ik het zo op papier zet klinkt het allemaal best wel streng. Maar omdat de plas zo druk wordt en we als vereniging groeien, is
het onvermijdelijk dat deze situaties zich voor gaan doen, of al hebben gedaan. Als materiaalcommissie leren we graag van ervaringen en veranderende situaties en vinden we het belangrijk duidelijkheid te brengen als het nodig is om zo ons roeiplezier en
Haico
veiligheid te borgen en de mooie vloot in tact te houden.

Rabo
ClubSupport

Gedicht uit ’t Kleinst Waterhoen met Carlo, Erica,
Katharina, Femke en Corrie
50 jaar de Meije, wat een feest
We zijn heerlijk aan lager wal geweest
Dat was op dat moment niet heel veel pret.
Maar we zijn door een wandelaar gered.
Roeien van vraagteken naar vraagteken
Dat viel niet mee voor ons als leken.
Na heel veel strijken en veel halen
Konden we op al het lekkers malen
Al met al een groot avontuur op een zonnige dag,
Heel fijn, dat het allemaal weer mag.

Ook dit
jaar is onze
vereniging
ingeschreven
voor Rabo
Club Support.
In de Rabo App kun
je stemmen op je
drie favoriete verenigingen. Stemmen is
mogelijk van 5 t/m 27
september. Vanaf 3
oktober worden alle
clubs bekendgemaakt
die mogen rekenen op
ondersteuning van de
bank. Kijk voor meer
informatie op: https://
www.rabobank.nl/
leden/clubsupport.
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Gedicht uit de Zwarte Stern met
Edwin, Bernadette en Carola
50 jaar roeien bij de Meije
50 jaar rijden en glijden
50 jaar mooie mensen
50 jaar verschillende wensen
Wedstrijdroeien en toeren
Slidings, dollen en moeren
De 8, de vier, de 2 en de skiff
Ze zijn ons allemaal even lief
Op naar de 100 jaar
De Meije heeft het dik voor elkaar.

Zondag 24 april was het zover: het
eerste evenement ter ere van het 50
jarig bestaan van R.V. de Meije.
De jubileumcommissie had een
puzzeltocht georganiseerd over het
Nieuwkoopse plassengebied.
Met behulp van een app op
de telefoon moest de stuur
zijn bemanning over de
woelige baren zien te loodsen,
wat niet altijd meeviel.
Zo’n tocht moet natuurlijk
goed voorbereid worden:
leuke route, leuke vragen, liefs
goed weer en niet te vergeten
de catering!
Alles was goed voor elkaar.
Om te beginnen een mooie
toegangspoort, gezellige
tafels, in Meijekleuren geklede
jubileumcommissie, de zon
scheen volop. Alleen die
WIND! Kracht 5 met uitschieters…tja dat
bedenk je niet van te voren.
Al snel bleken alle aan te varen GPS
punten aan lager wal te liggen, wat
bij menige boot voor de nodige
consternatie zorgde. Ik maakte me
met Fred als stuur en Klaas als boeg
geen zorgen; met zo’n bemanning
móet het wel goed gaan. Na een tiental
belsignalen, krijsende meeuwen en
evenzovele vragen bereikten we het
Brampjes Gat en moesten eigenlijk
door de Turkse Pijp. Daar kwam echter
de Noordzee op ons afgestormd, zodat
we besloten ons daar maar niet aan
te wagen. De meeuw schreeuwde en
onder die barre omstandigheden werd
er van ons verwacht een gedicht over
Nieuwkoop te maken… Op dat moment
kwam Karin met haar ‘reddingssloep’
aanscheuren. Hè gelukkig, we mochten
terug naar de loods. Had haar nog bijna
een bekeuring gekost; onze vriendelijke
koddebeier vond dat ze te snel voer…
Na een supersnelle terugtocht, wind
en golven mee, wachtten ons de
welverdiende hapjes en drankjes.
Nadat iedereen binnen was en de
boten opgeruimd waren, was het zover:
de Prijsuitreiking! Waren wij zelf van

De
Jubileum
Puzzeltocht

mening, dat Klaas een kort maar krachtig
gedicht had gemaakt, de jury dacht
daar toch anders over. En de winnaars
waren……Pien, Margret en Tiny.
Proficiat, jullie hebben eeuwige roem
verdiend.
Al met al een avontuurlijke
en zo als altijd, héél gezellige
middag!
Met dank aan de Jubileum
Commissie. Op naar
Hilversum.
Marianne van de Loo

Gedicht uit de Otter met
Jan-Willem, Suzan, Eline en
Liesbeth
Nieuwkoop, ons dorp uit
duizenden,
Waar je het riet zo lieflijk hoort
ruisenden.
Het begon allemaal met het
wagenwiel,
Dat met luid gekraak uit elkander viel.
Een dorp lang onontdekt door
twee keer sluizenden.
Al snel kwamen er enthousiaste
roeielingen
Die verenigden zich en zijn nu al
50 jaar Meijelingen.
Een gouden club met talenten
door velen bemind,
Met coole skills worstelen zij
door weer en wind.
En ook een pet incident doet
hen geen toontje lager zingen.
Het gedicht begon met een mondblaasintro.
Veenplag, veenbonk, turfje
Met Margret, Tiny en Pien in de boot, dan
durf je
Baggeren, rietsnijden, kruidentrekken
Als je er te veel van at, dan trok je gekke
bekken

Gedicht uit de SNOR met Margret,
Tiny en Pien.
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Met een fuik, dobber en een reep
Hielpen we in rap tempo de Brasem, zeelt en
de paling om zeep.
Purperreiger, zwartkopmeeuw, visdiefje en
otter,
Het is allemaal te vinden op Nieuwkoop, het
wordt steeds zotter.

In Memoriam
Hoewel hij met grote gezondheidsproblemen kampte is op donderdag
13 mei toch nog onverwacht, op bijna
80-jarige leeftijd, Wim Bartels overleden.
Met Wim Bartels verliest roeivereniging
De Meije een markant lid. Een creatieve
reclameman met het uiterlijk van een
scheepskapitein die ons altijd bij zal
blijven.
Op de rouwkaart stond
geschreven: Old sailors never
die, they just fade away. Als
kleine variant hierop denk ik dat
Wim graag met de Noorderzon
was vertrokken.Letterlijk dan
wel, want Wim was trots op
zijn zeewaardige vissersboot
“De Noorderzon”.Een boot
met 2 grote dieselmotoren,
veel te groot natuurlijk voor
Nieuwkoop, maar na Sail 2015
op het Noordzeekanaal kon hij
even lekker los. De kolk in de
tank was bijna net zo groot als
de kolken van de schroeven. Als
je dacht met een tientje bij te
dragen aan de brandstofkosten
was dat ruim voldoende … voor
5 minuten varen.
Vorig jaar, in een Corona-arme zomer
is Wim nog 1 keer op de vereniging
geweest en heeft hij zijn ploeg
gestuurd. Maar Wim was altijd bij
De Meije betrokken. Zelfs nog heel
recent. Ondanks zijn broze gezondheid
vond hij de tijd en de energie om zijn
professionele talent in te zetten voor de
Meije en voor de lustrumcommissie logo
en wijnetiket “MEIJE 50-JAAR JONG”
te ontwerpen. Ontwerpen in een lange
en gedenkwaardige reeks. Het bleken
helaas zijn laatste creatieve uitingen
voor de Meije.
We zullen Wim missen en bij de volgende
ALV zal het leeg zijn op het zijbankje
van de kosterij waar Wim en zijn
roeivriend Kees Woud jarenlang zaten
om een vinger aan de pols te houden
en zo nodig de gang van zaken te
becommentariëren.
Jan-Willem Meertens
In de vorige KletsMail haalde Wim
herinneringen op aan Kees Woud.
Wim en Kees hebben jarenlang samen
geroeid. Samen hebben ze in het bestuur
gezeten: Kees als voorzitter en Wim als
secretaris. Bovendien verzorgden ze
jarenlang ons clubblad. Tot ons groot
verdriet is Wim ons nu ook ontvallen.
Wim was niet zozeer bijzonder voor onze

Wim
Bartels

vereniging door de genoemde functies
die hij bekleedde. Er zijn meer leden die
zich hierop kunnen laten voorstaan.
Nee, het meest bijzondere was wel
dat hij de kunst verstond om van een
afgeschreven houten Acht een Zes te
maken. Hij durfde de zaag in de Acht
te zetten en creëerde samen met Boud
Vogelesang een geheel nieuwe boot
waar we jarenlang plezier van hadden.
Na dit staaltje van vakmanschap
heb ik mij aangemeld bij de
materiaalcommissie: daar kon je een
echt vak leren. Jarenlang hebben we op
dinsdagavond geklust.
Ik herinner mij de klusavond nog dat
hij een stuurfout maakte op het smalle
houten bruggetje en pikzwart uit de
sloot kwam. Na een andere klusavond
kreeg Wim een hartaanval, die gelukkig
goed afliep doordat de brandweer die
avond een training had.
Wim was een creatieve geest. Hij
was dan ook grafisch vormgever.
Hij bediende bekende merken zoals
Heineken, Drum en de Meije. Voor de
Meije maakte hij de bekende etiketten
voor de Meijewijnen die jaarlijks aan
de vrijwilligers van onze vereniging
werden uitgereikt. Ook de logo’s van de
vereniging zijn van zijn hand. Het meest
hilarisch vond ik dat hij in de weekenden
op zijn Harley Davidson in een leren jack
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ging toeren nadat hij met plakpaatjes
zichzelf getatoeëerd had om niet uit de
toon te vallen. Wim, we zullen je missen.
Nick Draper
De eerste Elfstedentocht van De Meije;
Wim deed samen de begeleiding met
Alice van het team dat bestond
uit Arjen Sukkel, Elizabeth Bartels
en Peter Vrolijk. We hadden
voor de oversteek van de grote
meren een bootje gehuurd in
Woudsend. Het bootje voer voor
de roeiboot uit om golven te
breken. Aangekomen in Sloten
konden wij aan boord van het
bootje naar bed. Helemaal
achterin waren de slaapplekken
nog leeg, ik dacht daar een
mooie slaapplaats gevonden
te hebben. Niets was minder
waar omdat Wim daar ook sliep.
Ondanks dat ik bekaf was heb ik
geen oog dichtgedaan vanwege
het enorm harde gesnurk,
minstens 160 decibel, van Wim.
Bij de daaropvolgende tochten
deden Wim en Alice vaak mee in
de begeleiding maar ik wist dat
ik niet in de buurt van Wim moest gaan
slapen!
Al de leuke artikelen van Wim en Kees in
de kletsmail met een enorm leuk verhaal
over het kapsel van de 3 broers Vrolijk.
De redactie was enorm jaloers op hun
hoeveelheid haar en ook dat het altijd in
model zat; een hilarisch stuk.
Ik heb samen met Wim vele avonden
geklust toen hij ook deel uitmaakte van
de materiaalcommissie, dat was altijd
gezellig. Eén avond zal ik nooit vergeten,
en Alice, denk ik ook niet. We hadden
tot zo’n 21.30 geklust en zijn samen naar
huis gefietst. Wim is toen bij thuiskomst
op de bank gaan zitten en heeft toen een
hartstilstand gehad. Hoewel Alice al wel
in bed lag heeft ze Wim wel thuis horen
komen. Omdat ze vond dat Wim lang
op zich liet wachten, is ze naar beneden
gelopen en heeft ze Wim gevonden
die toen al die hartstilstand gekregen
had. Ze heeft direct 112 gebeld en de
ambulance was er in no time. Wim
heeft toen enorm geluk gehad want de
dokteren hebben kunnen nagaan dat z’n
hart een paar minuten stil gestaan heeft
aldoor hij gereanimeerd werd. Sindsdien
(2011) leefde Wim eigenlijk in extra
tijd….
Voor mij was Wim gewoon onderdeel

van het meubilair van de vereniging. Hij was er gewoon bijna
altijd….
Wat ook bij me binnenschiet zijn de rommelmarkten. Daar
hebben we een aantal jaren aan meegedaan, totdat we
erachter kwamen dat het wel heeeel erg veel werk was voor
slechts een beperkte opbrengst. Het huis van de familie Bartels
stond dan tot de nok toe vol met troep, dit tot ergernis van
Wim want hij kon niet meer bij zijn spullen, z’n werkbank was
onbereikbaar, z’n studeerkamer stond vol en misschien zelfs
ook de slaapkamer nog wel…
Peter Vrolijk
Wim Bartels een roei-legende…
Wat zullen wij hem missen. Deze humoristische ‘captain Iglo’
was vele jaren lid van onze ploeg. Voeg daarbij de droge humor
van zijn ‘maatje’ Kees Woud en jullie begrijpen dat er soms
meer gelachen werd dan geroeid.
Arie Buur, Filip Peters en Paul van den Broek maakten het vijftal
compleet. De goede roeiadviezen, de strengheid en humor
waren ingrediënten die Wim gebruikte om ons goed aan het
roeien te krijgen in ons schip de Odysseus.
Toen Filip vertrok nam Wim v.d. Haak zijn plaats in. Wat zat

hij altijd te genieten als Wim op het water was. Dat werd
nog mooier toen hij ons uitnodigde om met zijn schip ‘De
Noorderzon’ een rondje IJsselmeer te gaan varen inmiddels
jaren terug. Wat waren wij een groentjes aan boord…knopen
verkeerd…stootwillen te laat…een strenge kaptein Wim kon ons
nog net niet kielhalen…
Ook droeg Wim zijn steentje bij toen we als ploeg een bijdrage
mochten leveren aan het 40-jarig bestaan van de vereniging
(Drakenboten). Maar hij genoot met volle teugen. Helaas
heeft hij de laatste jaren niet veel meer kunnen roeien. Door
de corona was er moeilijk contact…we wilden hem immers
beschermen.
De laatste samenstelling van de ploeg was: Wim Bartels, Nick
Bliekendaal, Gerard Meyer, Wim v.d. Haak en Paul van den
Broek.
Helaas moest Wim enkele jaren geleden afhaken en is 19 mei
een eind aan zijn leven gekomen. We zullen hem missen.
Op een Romeinse zonnewijzer stond ;“Ni numeri nisas serenas
horas” …”Ik tel alleen de heldere uren”. Laten we de heldere
mooie uren met Wim Bartels nooit vergeten. We wensen allen
die hem liefhebben veel sterkte.
Namens de ploeg. 		
Paul van den Broek

Bardienstrooster t/m 22 aug. 2022
Week

		

Captain

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!
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Stormploeg roeit in de
Weerribben 18, 19 en 20 maart 2022

Je wilt als ploeg ergens in Nederland
een roeitochtje maken en dan komt
de Weerribben in beeld. Maar ja, na
Coronatijd zijn de agenda’s alweer
behoorlijk vol gepland. Zie maar eens
een datum te vinden waarop je met 7
man vrij bent en dat met wat warmer
weer wil gaan doen. Lukte dus niet.
Uiteindelijk werd het 18, 19 en 20 maart.
Gezien de tijd van het jaar met misschien
veel wind hebben we 2 wherries geleend
bij Roeivereniging ’t Diep in Steenwijk.
We hebben de gezellige B&B de Imme
gevonden dat midden in het mooie
natuurgebied ligt, halverwege Kalenberg
en Ossenzijl. De weergoden waren ons
gunstig gestemd. Droog weer.
Op de vrijdag begonnen we aan onze
tocht met alle bagage in de boot mee.
Halverwege een lang kanaal sloegen we
af richting de mooie punterroute naar de
Giethoornse boerderijtjes. Dat ging goed
en was prachtig tot de sloot versperd
werd door bouwwerkzaamheden. Dus
weer helemaal terug en de volgende
afslag genomen. Op de route naar

de Bovenwiede, tussen de rietvelden
door, zagen we al vele
ooievaars, die of op hun
nest zaten te klepperen
of hoog in de lucht
zweefden. Ook spotten wij
een paar reeën. Het was
prachtig zonnig weer en
de lange broek en lange
mouwen konden uit.
Bij het bekende Smits
Paviljoen werd het tijd
voor lunch, maar het
was dicht. Gelukkig hadden wij naast
onze boterhammen meer dan genoeg
te snacken bij ons en zaten er heerlijk
uit de wind, in de zon. Daarna de
eenrichtings-route door Giethoorn
gevolgd met de prachtige huisjes,
slootjes, langs het beeld van Albert
Mol en de herinnering aan de film ‘De
Fanfare’ van Bert Haanstra. Gelukkig
waren er nog héééééél weinig toeristen
(anders is het daar ondoenlijk om te
roeien).
De tocht vervolgde richting
Dwarsgracht en Jonen naar
het Giethoornse meer. De
wind stak wat op, dus het
was best een beetje sleuren
aan de wherries. Maar de
zon bleef en over de Riete
bereikten wij eind van de
middag via Muggenbeet
en Kalenberg de B&B. De
boten konden er beschut
in het water blijven liggen.
Uit eten gaan is daar een
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beetje lastig zonder vervoer
en we hadden geen zin om
zelf te koken. Wij hebben
ons laten verrassen door
de eigenaren. Zij zijn
veganisten en kookten zo
ook voor ons. Verrassend
lekkere dingen. Hoewel
na een dag roeien iets
stevigs toch ook goed zou
bevallen. Maar geen gezeur.
Het was al fijn dat je eens
niet hoefde te koken en
afwassen.
Op zaterdagochtend
op tijd opgestaan. De
wind was nog iets meer
aangetrokken, maar het
was droog en de zon deed
weer zijn best. Al laverend
tussen de rietkragen,
landerijen, boerderijen
was het genieten geblazen.
En overal ooievaars met nesten op
schoorstenen of paalwoningen. Maar
ook de vogeltjes in het riet lieten al meer
van zich horen. We zagen allerlei KBVtjes (klein bruin vogeltje) En als je dan
een prachtig picknickplekje gevonden
hebt, uit de wind in de zon, dan is het
roeileven verrrukkkkelijk. In de middag
weer de terugtocht naar de B&B. De
plaatselijke supermarkt was met de boot
bereikbaar en daar werd dan toch maar
een pondje kaas gehaald om iets stevigs
op de boterham te kunnen hebben.
Roeien met windkracht 4 á 5 kost toch
wel wat kracht. Bij terugkomst ging de
een ‘n tukkie doen, de ander leende een
fiets voor een ommetje Ossenzijl tot
etenstijd.
De eigenaar van de B&B had als hobby
een sterrenwacht. Wij boekten daar een
workshop (er is in maart daar verder
niets anders te beleven). Op een filmpje
kregen we te zien wat wij eigenlijk zijn
in het heelal. Helemaal niets dus. Er
zijn sterren in het heelal. Héééééééél
vééééééééél sterren. Er lang naar

kijkend, zag ik zelf zowat sterretjes (of was het slaap). Maar
met uitleg erbij wordt het dan toch zeker interessant.
Tot slot klommen we de sterrenwacht op en keken door en
grote telescoop naar o.a. de Grote Beer en Mercurius. Helaas
kwam de maan ook snel op, en was het gedaan met de heldere
sterren.
Zondag. De laatste dag alweer. Gezien de weersvoorspelling
besloten we om geen omwegen te maken en terug te roeien
naar de vereniging. Via het kanaal altijd nog zo’n 15 km. De
gunstigste route was de zuid-route, die als voordeel had, dat
we halverwege nog een restaurant passeerden voor super
lekkere koffie en appeltaart. De wind was aangetrokken tot 5
en het eerste stuk was voornamelijk tegen. Maar ja, we heten
niet voor niets de Stormploeg, dus buffelen maar. Ondanks de
dreiging van zware buien kwamen we toch droog bij RV ’t Diep
aan. Bagage eruit, boten schoon en na een toast op het goede
leven stapten we de auto weer in op weg naar het westen. Een
heerlijk weekendje toeren, wat we iedereen kunnen aanraden
om eens te doen.
Karin

Hart van Holland 2022

De Hart van Holland is een roeimarathon van 90 km dwars door het
groene hart van Nederland voor C4x+ en C2x+ (estafette en integraal). Ze
heeft plaatsgevonden op 16 april en ook een aantal Meijeleden gingen de uitdaging aan. Hierbij een fotoimpressie van deze
spectaculaire tocht.
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