
1

KLETS
www. rvdemeije.nl
redactie:
kletsmail@xs4all.nl

meijer
6 21

e-mail nieuwsbrief van
roeivereniging de meije

nieuwkoop

a

MAIL

Alvast in de agenda: 8 januari Nieuwjaarsreceptie

Eindelijk sinds jaren gaan we weer een 
wedstrijd roeien op de Linge bij Leerdam. 
Een schitterende locatie, een mooie rivier 
en de afstand van 6 km is ook wel te doen.
Lekker aan het trainen geweest met 
8 vrouwen, Carlo, Maaike, Eline, 
Carla, Bernadette, Karin, Judith en 
ondergetekende. We zijn geen ervaren 
ploeg maar het enthousiasme en de 
teamspirit geven de doorslag. We doen 
mee!
Maar eigenlijk zit alles tegen. Niemand 
kan ons sturen in de wedstrijd. Gelukkig is 
Bernadette niet voor één gat te vangen. Ze 
heeft gezorgd dat Renée, een stuurvrouw 
van Triton Nijmegen, ons gaat sturen. Dat 
probleem is opgelost.

lees verder op pag. 2 

lees verder op pag. 3 a

Waterlui(s)
De rubriek waarin (nieuwe) 

leden zich voorstellen.

Even voorstellen: Mijn naam is Wim 
Oudijk en ik ben sinds juni leerlingroeier 
bij onze vereniging. Op de actiefoto zie 
je vier enthousiaste leerlingen klaar 
voor het uitzetten. Ik zit op de achterste 
plek: voor ons dus eerste boeg. Eerste 
slag is Sylvia, tweede slag Piet, tweede 
boeg Chantal en eerste boeg mijn 
persoontje.
Ik ben bijna 70 jaar en woon met mijn 
vrouw in Zegveld. Naar het clubhuis 
toe is dit ruim een kwartiertje fietsen, 
dus een goede warming up (zonder 
elektrische hulpmotor). Altijd al iets 
met water gehad: veel gesurft, daarna 
gezeild. Tussen 1995 en 2005 hadden 
wij een leuk zeilbootje (een Spanker) 
liggen aan de camping de Roerdomp 
tegenover ons clubhuis en genoten 
regelmatig van onze zeiltochtjes op de 
Zuidplas. 

Helaas werd de camping opgeheven 
en moest plaatsmaken voor een 
ecologische woonwijk. De ligplaats 
werd opgezegd en wij moesten een 
nieuwe zoeken. Veel gedoe, moeilijk 
te vinden, dus dan maar het bootje 
verkopen. Toch bleef het water van 
de Nieuwkoopse Plassen mij trekken, 
vooral nu ik vrijwel met pensioen ben 
en wil genieten op het water.
Afgelopen winter heb ik mij aangemeld 
voor het roeien bij de Meije, echter 
door de coronamaatregelen was het 
beginnen met lessen nog niet haalbaar. 
Eind mei had ik bijna 
een opblaasbare kano 
gekocht toen een mail 
van Karin verscheen 
met de uitnodiging 
voor 10 roeilessen. 
Meteen hierop gereageerd: dit kwam 
mij goed uit. In juni was het fijn roeien 
door het mooie weer daar bij het mooie 
stekje aan de plas. a

Wedstrijd Lingebokaal 
13 november

Jaarlijkse Meije klusdag

Al jaren een fenomeen, dat voor de één een kans is om de klusvaardigheid te tonen en 
voor de ander een dramatische ontzegging van het Zaterdagochtendje roeien. 
Want laten we wel wezen, wat eens zo onschuldig begon als: “Kun je me na `t roeien 
nog even helpen met…” is nu verworden tot een strak geplande activiteit waarbij 
hulpmiddelen als Flip-over borden en kruiwagens vol gereedschap niet worden geschuwd. 

Onder de druk van het algemeen belang wordt eenieder aangespoord om maar vooral zo 
lang te blijven totdat alle broodjes op zijn. Gelukkig zijn er ook leden die zelf het initiatief 
al hadden genomen en daarom genieten we allemaal van een strak gemaaid gazon, 
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De lessen werden gegeven door een 
enthousiast en deskundig team van 
instructeurs. Sinds mijn militaire 
dienstplicht circa 50 jaar geleden heb 
ik niet meer zoveel discipline ervaren 
als met roeien. Dat dit nodig is werd 
mij al gauw duidelijk: het is een echte 
teamsport waar de gelijktijdigheid direct 
resultaat oplevert, zowel voor snelheid 
als voor veiligheid.

Een nieuwe vocabulaire werd mij 
aangereikt en moest ik ook gaan 
onthouden. De beleefdheid is ook 
regelmatig sterk aanwezig: slechts 
enkele klapjes worden al beloond met 
dank je wel. De diverse benoemingen 
van onderdelen van roeivaartuigen en 
acties zijn leerzaam en verrijkend. Ook 
nieuwe werkwoorden zijn roeitechnisch 
in gebruik: scullen of slippen etc, (af) 
riggeren (zelfs woordcorrectie op mijn 
laptop kent ze niet en blijft ze voorzien 
van een rood golfje).
Je kunt je voor jezelf afvragen of er 
favoriete werkwoorden op je van 
toepassing zijn. Afriggeren lijkt mij 
nogal een gedoe; ik hou voorlopig mijn 
favoriete werkwoord maar bij …halen. 
Maar dan zonder een snoek te slaan.

bladervrije dakgoten en een schone kantine. 
Maar wat zagen we dan dit jaar? Te veel 
om op te noemen, maar ik zal toch een 
poging wagen. Omdat er niet genoeg 
gereedschap op de loods is (?) zagen we 
zelfs een van huis meegebrachte bosmaaier, 
waarmee menig struikje is gesnoeid. Met de 
reciprozaag werd een skiff gevierendeeld. 
Maar ook minder bruut gereedschap 
kwam mee met de leden, zoals meerdere 
voegenkrabbers en zelfs een fietspomp voor 
de banden van de botenwagen. 

Om de loods was het een drukte van 
belang en werd er als een mierenkolonie 
samengewerkt om alle onkruid tussen de 
tegels weg te halen, alle riet te snoeien en 
de kanten weer strak te maken. Vele tegels 
werden gelicht en met zand en snelbeton 
opgehoogd, zelfs de steiger werd nog even 
meegenomen in het onderhoud. 

Achter de loods was ook sprake van het 
algemene belang en zodoende waren leden 
van de IJsvereniging gemobiliseerd om dáár 
op te ruimen en schoon te maken. Binnen 
in de loods was de hoofdact het simultaan 
opblazen van de luchtzakken voor de 
C-boten. 
Helaas liep niet alles op wieltjes, maar de 
meeste schade was op het persoonlijke 
vlak. Ook dit jaar zijn ego’s geknakt in de 
oh zo populaire Help-Mijn-Man-Is-Klusser 
stijl. Aangevuld met een lekke boot van een 
gereedschap-eigenaar en een zere rug van 
een cementkruier.  
Maar met welk gevoel kom je dan veel later 
dan gepland thuis? Dat het toch weer een 
leuk evenement was, dat er zichtbaar veel 
is gedaan en dat het de verbinding in onze 
vereniging versterkt. En laat dat nou het 
succes van onze club zijn.

Jan Vrolijk

Vervolg Klusdag

Deze prachtige boot, moet verdwijnen in de sloot
In deze boot,  werden wij sterk en groot

We leerden de kneepjes van het vak, en roeien nu met gemak
Deze boot hebben we met liefde geschuurd en gestreeld,  nog nooit heeft deze boot ons verveeld

Iedere woensdag, keer op keer,  zijn we met deze boot in de weer
Ons streven Olympisch goud,  met deze schitterende boot van hout

We noemen hem/haar inmiddels onze boot,  de mooiste van de hele vloot
Een boot van hout die leeft,  en ons zoveel roeiplezier geeft

Er komt een nieuwe kunststofboot, onderhoudsvrij,   maaaar.... wij zijn niet blij
Nu de Odysseus gaat naar de haaien, de vissen,  we zullen onze boot missen

Ageeth, Anita, Suze, Marie-Louise, Paula en Greet

Odysseus
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Zoals jullie weten moet de boot ‘Het Lange Stuk’ uit elkaar 
geschroefd en op de botenwagen geladen worden. Ook ‘de 
Ziende’ wordt door de mannen uit elkaar gehaald omdat zij 
ook aan de wedstrijd meedoen. Helaas heeft de botenwagen 
bij het verplaatsen averij opgelopen en is die nu niet meer 
bruikbaar. Wat nu?
Bernadette weet weer raad en een bedrijf die onder andere 
boten vervoert voor roeiverenigingen wordt  ingeschakeld. Ook 
dat probleem wordt getackeld.

Zaterdagmorgen om 5.15 uur gaat mijn wekker. Pffff.... wel 
erg vroeg om je hobby uit te gaan oefenen. In het donker 
en een stromende regen richting Leerdam. Helaas zijn er 
asfalteringswerkzaamheden tussen Vianen en Everdingen. 
Omrijden en een andere route volgen. Daarna in het donker en 
stromende regen de boot in elkaar schroeven. Het lukt ons en 
het is droog als we het water opgaan.

Lang verhaal kort, de wedstrijd verloopt hartstikke goed, moe 
maar voldaan komen we over de finish na 28.15 minuten. 
Geen toptijd maar we zijn er blij mee en trots dat we dit met 
elkaar gedaan hebben. Dit smaakt naar meer!

Wat deze dag helemaal 
geweldig maakt is de 
‘foodtruck’ van Bea en Pien. Zij 
zijn met hun camper en drie 
honden naar Leerdam gereden 
om ons te steunen. Na de 
wedstrijd zijn we door hen 
onthaald op een Nieuwkoops 
bittertje gevolgd door heerlijke 
soep en broodjes langs die 
prachtige Lingedijk.
‘s Avonds thuis op de bank kijk 
ik terug op een heel geslaagde 
wedstrijddag voordat ik in 
slaap sukkel.             

Vervolg Lingebokaal: de wedstrijd

 Marijke Vermeij

De catering bij de Linge Bokaal
“Ja we gaan een wedstrijd roeien op de 
Linge.” 
“Ah, daar wil ik al een hele tijd naar toe: 
de Linge schijnt zo mooi te zijn. Weet je 
wat, we komen kijken. Dan komen we 
met de camper en maken er een week-
endje van.” 
“Oh, maar als jullie er toch zijn willen 
jullie dan de catering doen?” 
“Ja hoor, leuk wij zijn dan de ‘Foodtruck’, 
de ‘Hapkar’”. 
 
En zo gezegd, zo gedaan.  
Ondertussen viel dit samen met de gelegenheid dat onze vloer thu-
is geschuurd en ‘gewit-waxed’ moest worden. Dat kwam dus mooi 
uit, we gingen ‘on tour’. 
 
Verjaardag in Groningen, etentje in Koudekerk, wandelen her en der; 
want we hadden op dat moment 3 hondjes aan boord. Een leuke 
onderneming. De camper vol met spullen en vertrekken maar. 
Aan de Linge was tegenover de glasfabriek een parkeerplaats: ook 
voor campers hadden we begrepen. En ja, die was snel gevonden. 
Het was al donker en we besloten na aankomst eerst maar eens 
een hapje te eten. Toen we de honden gingen uitlaten waren er wel 
al opvallend veel auto’s met ronkende motor: ja hoor: we stonden 
tussen de drugsdealende jongens. Toch niet zo’n lekker plekje om 
te overnachten, zeker niet onder begeleiding van het lawaai van 
de glasfabriek. Nadat we het terrein van de roeivereniging verkend 
hadden zijn we, met een goede tip van de beheerder, naar een stuk 
verderop aan de dijk verhuisd, op een prachtig stil natuurplekje.  
Daar hebben we prima overnacht. Ondertussen hadden we de 
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roeiboten per botentaxi al aan zien komen.  
De volgende ochtend vroeg op: We moesten er natuurlijk snel 
bij zijn voor een mooi plekje dichtbij de finish, de dijk langs de 
roeivereniging was al afgezet.  
 
“Mevrouw u mag niet.... “ 
“Ja maar wij zijn de foodtruck.” “Oh rijd u maar door.” Tot 3 
keer toe lukte dat! 
Wij parkeren boven aan de dijk bij de vereniging: ja daar was 
de dames 8 ploeg al aan het opriggeren!!  
“Mevrouw u mag hier niet... “Ja maar wij zijn... “ 
“Oh dan moet u op het terrein zijn.”  “Ah, oke, nee we zijn wel 
foodtruck, maar voor 2 ploegen....  
“Nee dat kunnen we niet toestaan.”  
“Oke, maar we gaan even helpen de boot te tillen”.  
 
Nou, dat werd toegestaan met zeer veel tegenzin! Alleen dat 
al was een feestje. Zo heeft een brutaal mens weer de halve 

wereld he? Heerlijk, de sfeer van gezonde spanning voor de 
wedstrijd bij de boot te water laten. Wij hebben toen de camp-
er toch maar netjes een stuk verderop gezet, daar vonden 
we een parkeerplekje voor een natuurgebiedje met uitzicht 
op de Linge. Prachtig! Hondjes lekker buiten en wij aan de 
voorbereidingen voor de lunch. We zaten zo diep in gedachten 
de boter op die broodjes te smeren, dat we onze eigen dames 
8 niet eens voorbij hebben zien komen! Wel de heren 4! Het 
was sowieso fantastisch om al die roeiers over de Linge te zien 
scheren. 
We waren ruim op tijd klaar met onze catering. We hebben de 
ploegen onthaald met als eerste natuurlijk een Nieuwkoops 
bittertje en vervolgens een lekkere pompoensoep met belegde 
broodjes koffie en thee. Wat een leuke happening om zo van 
dichtbij mee te maken. 
Toppertjes zijn het: de wedstrijdploegen van ons!!! 
                
     Pien en Bea

Nieuwe website RV de Meije: www.rvdemeije.nl
Zoals jullie misschien weten is onze website een paar maanden geleden plotseling uit de lucht geraakt. Gerard Meijer maakte in 
alle haast een ‘nood-site’ waarvoor natuurlijk hartelijke dank. Maar er moest uiteraard wel een nieuwe site gemaakt worden.  
Welnu, ga nu even naar www.rvdemeije.nl en zie wat het is geworden. We zijn erg blij met het resultaat. Er komen deze week 
nog een paar aanvullingen, maar ook dat gaat helemaal goed komen!



5

Tsja, en dan komt de Kerst er alweer aan en 
wat valt het dit jaar prachtig in het weekend. 
Een hele werkweek vrij tussen Kerst en ‘Oud 
en nieuw’, dus alle tijd om eens rustig te gaan 
roeien op een ongewone doordeweekse tijd. 
Echter…

Ware het niet dat er een zeer strenge winter 
voor ons ligt. Helaas zal er van roeien, na half december, niet 
veel meer terecht komen. De eerste sneeuwstormen zijn reeds 
onderweg en daarna valt Koning Winter echt binnen met een 
eerste vorstperiode. De mannen van de IJsvereniging en de 
Friese rayonhoofden lopen zich al warm en er is nu al vrijwel 
geen chocomel of erwtensoep meer te krijgen.

De ijzers kunnen uit het vet en de schaats spieren zullen eraan 

moeten geloven. Een welgemeend advies van de 
Vlothond: begin rustig, niet te snel het ijs op en 
kijk uit voor scheuren in  het ijs. Wees ook alert 
op dooi aanvallen want ook die staan ons  te 
wachten. Sta ‘s morgens op tijd op  om  de ruiten 
van de auto van ijs te ontdoen en trek stevige 
schoenen aan met een goed profiel want de 
gladheid is verraderlijk.

Gelukkig wordt het uiteindelijk weer voorjaar    
                     met lekkere roeiomstandigheden. De boten zijn  
               dan lekker uitgerust en met de zon op ons bolletje is 
het dan pas echt genieten geblazen. 

Voor nu hele prettige Kerstdagen gewenst en veel geluk, 
gezondheid en roeiplezier in het nieuwe jaar.

De VLOTHOND

             Bardienstrooster t/m 21 febr. 2022 

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 

Allereerst is het onze Sint en al zijn Pieten opgevallen...
Hoeveel werk je kunt verzetten met grote ledentallen...

De omgeving van de loods ziet eruit als door een ringetje te halen...
en dat zonder al die vrijwilligers ook maar een cent te betalen...

Zo’n klusdag is ook gewoon gezellig en goed voor de saamhorigheid...
en vervult alle Meijeleden vervolgens met heel veel dankbaarheid...

Met een goed gevoel stappen ze weer in de boot en kiezen ‘t ruime sop...
Hopend op niet al teveel regen of sneeuw op hun kop...

Groet van Sint en Piet

Sinterklaas
&

Kerst
Special
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U i t  d e  S t u u rs t o e l
 
Als buitensporters die op donkere 
winteravonden toch niets op het water 
te zoeken hebben boffen we maar. 
Alle najaarse en winterse roeibelevingen 
van De Meije kunnen gewoon doorgang 
vinden. Op de avond-ergo-beleving van 
een enkele zonderling na dan. Bofkonten 
dus, die het gaan en komen van de 
seizoenen met volle teugen tot zich 
kunnen nemen. Slechts de nazit heeft 
een wat aangepast afstandsprofiel maar 
tot nu toe heb ik weinig mensen gezien 
die daar erg onder leken te lijden.

ALV   Ondanks de beperkingen van het 
online vergaderen denk ik dat we terug 
kunnen kijken op een geslaagde ALV. Er 
ontsponnen zich een aantal boeiende 
discussies over boten uit China, werven 
en behoud van jongere leden en het al 
dan niet aanschaffen van een coach/
instructie-bootje. Hier zijn we als 
bestuur heel blij mee omdat we zo beter 
te weten komen wat er leeft onder de 

leden. Zo kunnen we het beleid beter 
vormgeven en met meer vertrouwen 
beslissingen nemen.

Chinese boten Omdat het een heel 
fundamenteel punt is wil ik hier graag 
nog even ingaan op het kopen van boten 
die in China worden geproduceerd. 
We wisten al dat onze leverancier/
importeur van Swift Racing Boten, 
Peter Klomp van Waterline Equipment, 
de fabrieken in China heeft bezocht 
en daar een normaal productiebedrijf 
heeft aangetroffen. Naar aanleiding 
van de ALV hebben we nog verder 
navraag gedaan en hebben we een 
‘statement letter’ van Swift Racing 
ontvangen waarin zij aangeven onder 
geen enkele voorwaarde dwangarbeid of 
kinderarbeid te accepteren, ook niet van 
hun toeleveranciers. 
Verder zijn de boten van Swift Racing 
gecertificeerd door de wereld roeibond 
FISA. Hoewel niets van dit alles absolute 
zekerheid beidt hebben wij op dit 
moment geen reden om af te zien van 
de aanschaf van boten van Swift Racing, 
alleen om het feit dat ze uit China 
komen. 
Wat ons betreft is dit overigens geen 

afgesloten discussie. We zullen dit punt, 
nieuwe inzichten en de standpunten 
van de leden in de toekomst steeds mee 
laten wegen bij de aanschaf van nieuw 
materiaal.

Lustrumjaar Tot slot een wat 
luchtiger onderwerp. 2022 is een 
lustrumjaar voor NRV De Meije. In het 
najaar van 2022 bestaan we 50 jaar! 
Uiteraard hopen we op veel leuke 
activiteiten in bruisende gezondheid. 
(Mocht je mee willen helpen iets te 
organiseren, dan ben je meer dan 
welkom in de lustrumcommissie.) 
Met de levering van en nieuwe C2, C4, 
2 skiffjes, dames-boordriemen en in 
het voorjaar de nieuwe 8 hebben we 
in ieder geval een goede basis voor de 
volgende 50 jaar. Namens het bestuur 
wens ik iedereen prettige feestdagen en 
alvast een voorspoedig 2022. 
                   Jan-Willem Meertens     

Reminder       We zouden het erg op prijs 
stellen als de contributie tijdig betaald 
wordt.  Check ook de spam box van je 
emailprovider. De ervaring is namelijk 
dat veel mail vanuit penningmeester@
rvdemeije.nl daarin terecht komt.

Het is alweer even geleden, maar ook dit 
jaar gingen zo’n 20 leden de uitdaging van 
een huiveringwekkende tocht aan. Het 
weer was spannend, want harde wind en 
regen was vorspeld, maar het viel mee. 
Alleen op de laatste kilometers lieten de 
weergoden hun duistere aard zien en 
kwamen we alsnog doornat in de loods 
aan. Maar de heerlijke pompoensoep 
van Bernadette, de Halloween-hapjes 
en uiteraard de glühwein verwarmde 
iedereen snel. Volgend jaar weer!

Halloweentocht
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Hoewel het al vaak is benoemd willen 
we ook dit jaar, aan het begin van het 
winterseizoen weer aandacht vragen 
voor de veiligheid op het water.
Uiteraard de algemene veiligheid, 
maar natuurlijk met name de 
veiligheid ten aanzien van kou en 
weersomstandigheden.
 
In algemene zin geldt hiervoor
 In een aantal omstandigheden mag er 
niet geroeid worden nl:
a.    Als het vriest
b.    Als het niet vriest, maar er ligt nog 

ijs in de plas
c.    Als het te mistig is (overkant vanaf 

de loods is niet meer zichtbaar)
d.    Als het te hard waait (Windkracht 5 

Bft of meer)
e.    Bij onweer/bliksem
f.     Wanneer de bevoegde instanties dit 

opdragen. 
Naast bovenstaande geldt ook: “Bij 

twijfel, ga niet roeien”. De stuurman is 
de schipper en verantwoordelijk voor de 
boot en bemanning. Hij/zij bepaalt of er 
wel/niet geroeid kan worden.
 
Aanvullingen voor de winter

Stuurlieden zijn verplicht een 
zwemvest te dragen (bron: 
Ledenwijzer)
Er geldt een skiff-verbod van 1 
november t/m 31 maart (bron: 
Huishoudelijk reglement
Voor coastal-skiffs geldt geen 
expliciet verbod maar wel een 
negatief advies voor minder ervaren 
roeiers
 

Het allerbelangrijkst blijft daarnaast 
gezond verstand en zelfkennis. 
Pas je roeisessie aan op de 
weersomstandigheden, je eigen 
roeiskills/conditie en die van je ploeg.

 
 De veiligheid, met name in de winter, 
is een continue zorg van het bestuur. 
Deze wordt vanaf dit jaar verder 
geformaliseerd omdat er vanaf najaar 
2022 een veiligheidsplan (met risico-
inventarisatie) verplicht wordt.
 De voorzieningen, adviezen m.b.t 
luchtzakken, zwemvesten, telefoon mee 
in boot etc. zullen daarin een plaats 
krijgen. 
Maar ook de aanschaf van een coach-
boot en de discussie daarover komt hier 
weer aan bod. Behalve de verbeterde 
mogelijkheden van instructie en 
coaching met een voldoende snel bootje 
levert die ook, mits verstandig ingezet, 
een bijdrage aan de veiligheid. Stel er 
is een calamiteit dan hebben we op dit 
moment geen enkele mogelijkheid om 
snel via het water ter plaatse te zijn. U 
zult zeggen, “het gaat al 50 jaar goed”. 
Dat klopt, maar het is ook al een paar 
keer bijna misgegaan. En bijna mis is niet 
hetzelfde als goed.

4

4

4

Veilig roeien in het koude seizoen

11 december: een onvergetelijke roei-ochtend
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Hoe het allemaal begon 
op 23 november 1972....

Eerste bestuur

Ons landje

Het dopen van de eerste Acht

De eerste loods


