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La a t s te
Ni e u w s !
Halloween
Op 31 oktober
wordt er
weer een
bloedstollende
Halloweentocht
georganiseerd.
Om 14.00 uur
wordt je in de
loods verwacht.
Schrijf je in op het inschrijfformulier in
de loods.

Rowersbrunch 2021

Zaterdag 18 september was het eindelijk weer zover: de Rowersbrunch. De aankomst bij
het clubgebouw was meteen al een feestje: het mooi versierde bruggetje, het pad, de
tafels met cakejes en de wapperende vlaggen én het zonnetje scheen. Iedereen was druk
in de weer om de lange tafel te vullen met zelfgemaakte overheerlijke gerechten.
Na de koffie/thee en uitleg van Karin begon het spektakel. We waren ingedeeld in 8 teams,
van ongeveer hetzelfde niveau. Het was de bedoeling om 2x het traject te roeien, met een
wissel van boot en baan, om zo tot een eerlijke eindstand te komen. De niet-roeiers werden
uitgenodigd om een spel te spelen. Fijn om ook op een andere manier met elkaar samen te
werken.

Najaarsklusdag
Op 6 november
kunnen we
weer aan de
slag. Zie de
uitgebreide
informatie in
deze KletsMail.
Laat je niet
weerhouden en
kom klussen.
Algemene Ledenvergadering (ALV)

lees verder op pag. 2 a

Zonnige Groene
Hart Roeitocht met
de KNRB
Van 7-9 september vond weer een
roeitocht plaats, georganiseerd
door de Koninklijke Nederlandse
Roei Bond. Nick Draper was
Admiraal en er waren 10 wherry’s
van de Roeibond beschikbaar. Dit
keer deden we mee met 1 Meije
boot, waarin naast Nick en Bernadette ook Leni Huiden
en ondergetekende meeroeiden.
We hadden alles mee: het was prachtig weer, vrijwel
geen wind en Nick had een prachtige tocht uitgezet.
Op dinsdagavond verzamelden we al in ons hotel
in Loosdrecht, waar we lekker op het terras konden
acclimatiseren en kennis maakten met enkele andere
roeiploegen.
lees verder op pag. 5
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De ALV is dit jaar op 17 november.
De stukken daarvoor ontvangen jullie
binnenkort, maar zet de datum alvast in
je agenda.
Jumbo
sponsoractie
De Jumboactie heeft
ons € 139,55
opgeleverd (stand
18 okt. 11.30 uur).
Het spaardoel
- realisatie van
een buitenopslag voor een aantal
skiffs omdat de binnenruimte te krap
geworden is – is hiermee weer een
stukje dichterbij gekomen.
Heb je nog bonnen?? Doe ze uiterlijk
6 november in de blauwe bus in de
loods of activeer ze vóór 7 november!
Bedankt!

Alvast in de agenda: 31 oktober - 6 november - 17 november

We willen Karin, Marja, Marion, Katharina, Maria en Marijke hartelijk danken voor deze geweldige organisatie, voor het
bedenken van de geweldige spelletjes en voor de rekwisieten die voor een groot deel van Karins zolder zijn gekomen. En
natuurlijk alle anderen, zoals bijv. de mannen die ’s ochtends vroeg het parcours van de boten hadden uitgezet.
												
Anna du Pree

Wat ruist er in het
struikgewas?
De blauwe flits, zo wordt hij ook wel
genoemd. Als een blauwe flits scheert hij
over het water. Meestal laag over het water
om niet geslagen te kunnen worden.
Het is altijd een magisch moment om een
IJsvogel te zien.

De IJsvogel

Vervolg Rowers Brunch

a

Het spel met de antieke kassa bracht veel teweeg en gaf hilarische taferelen want deze bleek voor de meesten van ons
onhanteerbaar. Bij het roeien was de sfeer meer serieus, tsja wie wil niet winnen? Er werd keihard geroeid, de boten schoten
door het water, mensen stonden aan de kant te joelen, prachtig om te zien! Na dit alles werd het startsein gegeven om te relaxen
en te genieten van het heerlijke eten en drinken. Het was goed en nuttig om de andere roeileden te ontmoeten en te spreken.
Uiteindelijk werden de winnaars bekend gemaakt: de Bietenbouwers. De prijs was een stuk turf. Deze was uit de plas gevist en
geverfd in de Meijekleuren, geweldig, wie bedenkt zoiets!

Dit was mijn eerste IJsvogel die ik op de
Nieuwkoopse Plassen zag.
Ineens hoorde ik hem, een fluitende schelle
roep, en jawel daar vloog hij de blauwe
flits. Hij maakte een rondje om mijn boot
en toen verdween hij in de struiken dacht
ik. Speuren met de telelens en ja hoor daar
zat ie op een overhangende tak.
Heel langzaam de boot die kant op laten
drijven, muisstil en geloof mij dat is
voor mij een uitdaging :-) en klik,hebbes.
De naam IJsvogel heeft hij te danken aan
zijn prachtige ijsblauwe kleur en
niet zoals je misschien zou denken aan ijs en
kou. Daar kunnen ze namelijk
niet zo goed tegen. Als het in de winter wat
langer vriest sneuvelen dan ook heel
wat IJsvogels. Gelukkig hebben ze meerdere
nestjes en meerdere jongen in het
voorjaar zodat de populatie in stand wordt
gehouden.
Margret van der Laan
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Leden-enquête Instructiebehoefte
Ongeveer een half jaar geleden is er een eenvoudige enquête aan de leden voorgelegd om een idee te krijgen
over de instructiebehoefte bij de leden van NRV De Meije.
We zijn al met de resultaten van de enquête aan de slag
gegaan maar waren ze bij de vorige Kletsmail vergeten te
vermelden.
Heel prettig is de goede respons, zo’n beetje 50% van de
vereniging.
Wij kunnen daarnaast niet anders dan concluderen dat de
niet respondenten waarschijnlijk geen instructiebehoefte
of klachten hebben. Dat is ook goed om te weten.
Het belangrijkste is dat we dus weten dat er bij 25% van
de leden een zekere instructiebehoefte bestaat en dat het
overgrote deel van de leden zich OK voelt in zijn of haar
ploeg.
We gaan proberen blijvend aandacht te besteden aan
instructie, ook aan de (enigszins) gevorderde roeiers.
Hopelijke vinden we genoeg ervaren roeiers bereid om
hier (zo nu en dan) invulling aan te geven (Zie ook het
stuk van de CIC). Ook kijken we uit naar en coach-bootje
om vaker vanuit een beter overzicht te kunnen coachen
en videobeelden te kunnen maken. Zowel leuk als heel
leerzaam.
Tot slot:
Het bespreken van een instructiebehoefte of ploegenindeling kan natuurlijk altijd. Graag zelfs. We kunnen niet
alles tegelijk en vergeten ook wel eens wat. Laat gewoon
weten aan de CIC-leden of het bestuur.
Veel leden hebben de enquête op naam ingevuld. Zo
nodig zullen we hen persoonlijk benaderen om nader in
te gaan op hun antwoorden. Dat kan natuurlijk niet bij de
anonieme respondenten maar hun respons was natuurlijk
wel heel nuttig voor het algemene beeld.

Heb je eventueel behoefte aan een wisselingvan ploeg
of een tweede ploeg, die (beter) aansluit bij je ervaring/ambitie (los van de mogelijkheden qua tijdstip)?
56 antwoorden
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De VLOTHOND
mooie kans om eens kennis te maken met het roeien als
wedstrijdsport.

Het afgelopen jaar was op roeigebied best bijzonder; we
lagen grotendeels stil vanwege Corona. Gelukkig kan er
inmiddels weer geroeid worden en daar wordt door de
meeste leden weer dankbaar gebruik van gemaakt.
Voor veel van onze leden geldt dat onze
roeivereniging toch vooral een club is waar
je gezellig samen kunt roeien over onze
prachtige Nieuwkoopse plassen. Genieten
van de natuur en ook nog actief bezig kunt
zijn. Kortom recreatie in optima forma.

Een wedstrijd waar in het verleden diverse teams van
de Meije aan hebben deelgenomen is
bijvoorbeeld de Lingebokaal op zaterdag
13 november. Dit is een wedstrijd over 6
kilometer die zeker de moeite waard is om
eens aan mee te doen. Wellicht is er
een leuke ploeg samen te stellen om de
uitdaging aan te gaan.

Wedstrijdroeien

Roeien is, zoals we deze zomer tijdens
de Olympische spelen hebben kunnen zien, ook een
wedstrijdsport. Het afgelopen jaar ging het wedstrijdseizoen
eigenlijk ongemerkt voorbij maar beste Meijeleden, er is
nieuws.
Nu Corona enigszins naar de achtergrond is gedrukt
worden er weer wedstrijden georganiseerd en daarmee
is er weer de kans om je roei-prestaties af te meten aan
andere verenigingen. Zeker ook voor de nieuwe leden een

Een andere uitdaging is de officiële
opening van het wedstrijdseizoen op 19 en 20 maart 2022
namelijk de ‘Head of the river Amstel’. Deze wedstrijd kon
al enkele jaren geen doorgang vinden vanwege extreme
weersomstandigheden en Corona maar staat nu weer op het
programma. Wat is er mooier dan de hele winter met een
enthousiaste gemotiveerde ploeg toe te werken naar dit topevenement. Uit verhalen van leden die eerder deelnamen aan
dit evenement blijkt dat het een ervaring voor het leven is.
Van harte aanbevolen!

Bardienstrooster t/m 27 dec. 2021
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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Vervolg Groene Hart Tocht

stukken met veel woonboten en hier en
daar was hij heel breed.
In Nigtevecht is een kleine haven waar
we net met alle boten een plekje konden
bemachtigen. Ook nu waren we net op
tijd binnen om de bus te halen. Weer
een prachtige dag gehad, met veel

Met de Hunze uit Groningen hebben we
een leuke historie, en ook nu deden er
weer twee boten van hen mee, dus dat
was een gezellig weerzien.
Met de bus vertrokken we dagelijks
vroeg. De eerste dag reden we naar
Oudewater, waar tussen de bomen
en het verkeer door, de boten van de
wagens afgeladen werden. Tegen half
11 konden we uiteindelijk vertrekken
voor een prachtige route: via Woerden
en Woerdense Verlaat, richting
Vinkeveen. We namen deze dag de tijd
om In Woerden onder een boom te
picknicken. De variatie in het landschap
was opvallend. Het was tenslotte nog
echt even zoeken om de juiste route in
Vinkeveen te vinden naar de zeilschool,
waar de boten het strandje opgetrokken
werden. Na ruim 31 km stond de bus
klaar. s’ Avonds was het gezamenlijke
diner in de KNZRV Loosdrecht. Het was
een prachtige avond en mooi om hier
samen te dineren. Ook hier weer veel
gezelligheid met de Hunze dames. Nick
had voor een spreker gezorgd die ons

Tienhoven-we konden er net niet
allemaal tegelijk in,-zelfbediening en
een bijzondere route met versmallingen
en opstoppingen richting Loosdrecht.
Daar lonkte het eindpunt bij de KNZRV
L zo, dat de meeste boten de route
over de plas kozen, maar de admiraal
vond dat zonde. Wij zijn mooi langs de
‘Kalverstraat’ van Loosdrecht gevaren en
hebben genoten van de mooie huizen
daar. Het weer betrok en er stak een
wind op, maar de regen viel pas, toen we
allemaal aangelegd hadden. De boten
werden weer schoongemaakt en op de
wagens getild. Wat een bedrijvigheid.
Tegen 4 uur was alles klaar, de regen
zette niet door, dus heerlijk nog even op
het terras geëndigd met een vrolijke en
voldane ploeg.
Toch weer 90km geroeid en slechts 1
blaar dit keer. Het was een toptocht,
met dank aan Nick, Bernadette en Leni.
Super gezellig zo!

plezier en mooie uitzichten. Weer ruim
30 km.
De derde dag moesten we vroeg
uitchecken en dreigde het weer om te
slaan. Vanuit Nigtevecht roeiden we
langs vele mooie buitens en huizen aan
de Vecht. Dit keer waren we uitgenodigd
door Roeivereniging het Galjoen, waar
enkele leden dezelfde tocht een paar
dagen eerder hadden geroeid. Heel leuk
om daar even aan te kunnen leggen en
fijn dat er een toilet was! De koffie was
heerlijk en er kon even een groepsfoto
worden gemaakt.
Hierna in het kleine sluisje richting

aan het denken zette.
Op dag 2 vertrokken we met de boot
van Vinkeveen naar Nigtevecht, nadat
we door de bus bij de plaatselijke
grootgrutter onze lunch konden
aanschaffen natuurlijk, want picknick
op de boot hoorde erbij. Ook nu weer
een prachtige tocht langs molens, door
smalle grachtjes in Abcoude richting
Vecht. Daar was nog één spannend deel:
we moesten het Amsterdam-Rijn Kanaal
oversteken. Dus iedereen zwemvesten
aan en goed uitkijken. Maar we zagen
niet 1 schip en konden rustig overvaren.
De Vecht maakt vele bochten en heeft
5

Irene Hellemans

Najaarsklusdag
zaterdag
6 november
Eerder dit jaar meldden we dat vanwege de coronamaatregelen de jaarlijkse klusdag niet georganiseerd kon worden. Er
liggen daarom nog veel klussen op ons te wachten. Klussen
die het plezier in het gebruik van onze vloot, loods en terrein direct en indirect verhogen. De oproep onder leden en
ploegen om, als alternatief, een klus te adopteren, heeft al
klussen van de lijst gehaald, zoals het mos verwijderen uit de
goten en koepels schoonmaken. Het terrein wordt ook super
mooi gemaaid, de bardienst houdt de kantine en toiletten
mooi op orde en de zes wordt door de herenploeg heel goed

bijgehouden. Fantastisch werk waar we heel erg blij mee
zijn, maar er blijft nog genoeg liggen. Het onderhoud aan het
terrein en onze oude houten loods is bewerkelijk. Daarom
organiseren we, nu het weer kan, een najaarsklusdag.
We hopen dat er als vanouds weer heel veel leden komen om
de lijst met klussen in vrolijke samenwerking aan te pakken.
Vele handen maken niet alleen licht werk maar het werk
wordt ook gezellig.
Gereedschap is op de loods redelijk op orde en in principe
aanwezig. Echter als we met velen zijn, is er voor een specifieke klus wellicht niet genoeg. Als je de aanpak van een specifieke klus hieronder in gedachten hebt, bijvoorbeeld onkruid
wieden en kanten steken, dan zou het fijn zijn als je daarvoor
zelf de tools meeneemt. Zo weten we zeker dat het ons aan
niets zal ontbreken om de klus te klaren.
Voor broodjes en koffie en cake wordt uiteraard gezorgd.
Versterking van de
Materiaal Commissie
gezocht
Helaas hebben nog geen leden gereageerd op de oproep lid te worden
van de MC-commissie. Dit betekent
dat de MC nog steeds met beperkte
capaciteit draait en dat de klussenlijst
oploopt.
Daarom roepen we handige leden nogmaals op om de Materiaal Commissie
te komen versterken. Met wat meer
handen houden we het de klussen
onder controle, blijft de vloot in de
vaart en houden we de tijd die we als
vrijwilliger eraan moeten besteden
binnen de perken.
De materiaalcommissie werkt, als er
animo is, maandagavond een uurtje in
de loods en pakt klussen veel zelfstandig aan. We overleggen vooraf even
hoe we het aanpakken. Deze manier
van werken blijkt het handigst omdat
je je eigen tijd kan indelen en toch ook
maandagavond samen de wat grotere
klussen kunt aanpakken.
De MC, Haico, Jan Willem, Peter, Jan

Marianne v d. Loo heeft de riemen6 van een nieuw verflaagje voorzien

Jawel het was weer zover, we moesten helaas afscheid nemen van een zeer gewaardeerd roeilid. Brigitte ’t Hoen
heeft besloten te stoppen met roeien, snik, snik.

Toerweekend
rondje
MONTFOORT
ZOP ploeg
(1?2?3?)

Tja als ploeg moet je dan wel wat doen en aangezien onze ZOP bekend staat om z’n toertochten werd besloten
passend afscheid van haar te nemen. Aangezien Sylvia van de Plassche de ploeg vóór ons verkiest (komt haar
beter uit), hebben we 2 vliegen in 1 klap geslagen. Voor deze 2 gezellige meiden moest wat georganiseerd
worden.
Dit keer is het een rondje Montfoort geworden. Dit gebaseerd op de sloepknooppunten.

Heenweg							

terugweg

Op zaterdag was het om 7:00 uur verzamelen bij de loods met 1 Volgauto (lijkt wel wielrennen). De Zilverreiger
mocht ons als eerste naar de sluis van Slikkendam brengen. Tja MEN !!! dacht dat de sluis wel om 8 uur open
was, NOT!!! Om 8:15 lagen wij daar, sluis dicht, geen teken van leven te bekennen. Leo springt uit de boot belt
bij de sluiswachter aan, die na heeeeel veeeeuuul bellen en kloppen zijn slaapkamerraampje open doet: HALLO
IK BEGIN PAS OM 9:00 UUR.
Tja wat doe je dan? Wachten geen optie, dus boot uit het water tillen, weg overlopen en vlak voor de 2e sluis
naar Woerden in het water leggen. ZWAAR was dat. Na het sjouwen eerst maar een koffiebreak met heerlijke
worteltaart van Git. Het restant aan harde werkers gegeven die een huis aan het renoveren waren. Die waren
heel blij😊.
De route op zaterdag was via Zegveld, Woerden, Nieuwerbrug, Hekendorp, Oudewater, Linschoten naar
Montfoort. Alle trajecten waren ontzettend mooi, door de dorpjes heel pittoresk, in één woord schitterend.
Soms is het gokken of je wel of niet onder de brug door kan, maar het ging steeds goed, alleen de spoorbrug bij
de A12 was wel erg spannend. De klep van Leo kreeg een zetje.
Het weer was ook perfect, weinig zon, droog en geen wind. Bye the way, toen we op bestemming kwamen brak
de zon door.
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Michel had in Montfoort een B&B gevonden, een echte aanrader. Locatie aan de Hollandse IJssel dus de boot
kon achter in de tuin op de kant getrokken worden. Precies 4 kamers dus wij huurden het geheel af.
Bij aankomst en schoon onder de douche vandaan zijn we onder de overkapping gepast afscheid gaan nemen
middels een ABC-tje van onze 2 verlaters. Daarna heerlijk in Montfoort gegeten.
Zondag kregen we versterking van Marcel (Slingerland). Dus 2 volgauto’s.
Route terug was: Montfoort-Oudewater – Linschoten – Woerden – Nieuwerbrug – Bodegraven – Zwammerdam.
Door Woerden was het krap daar er veel geparkeerde bootjes lagen, dus vaak slippend, en ook veel bruggen. Een
echte uitdaging maar zeker te doen.
Het weer was zondag prachtig, zonnig, weer weinig wind. Drukte op het water was er niet tot aan Nieuwkoop.
Toen we de laatste wissel na de sluis bij de Ziende deden was het gelijk een drukte van jewelste.
Helaas was het bij het Kwakelse bruggetje nog even schrikken, we lagen er net onder in de slipstand toen
een oud echtpaar met een noodvaart de hoek om kwam en ons letterlijk ramde. Gelukkig tegen de punt van de
riggers, en niet de riemen, maar ik als stuur zag de punt van zijn boot recht op me afkomen. Gelukkig liep het
voor ons goed af. Ik hoop dat zijn boot flink beschadigd is, want stoppen en vragen hoe het gaat, dat deed hij
niet.
Dus met de laatste
adrenaline die
we in ons hadden
kwamen we aan bij
de loods.
Wederom een
fantastisch
weekend gehad.
Michel, Leo, Ed,
Marcel, Marianne,
Git en Syll bedankt
voor het gezellige
weekend.
PS: vroeger waren
we het enige
zondagploegje,
nu zijn we
gedegradeerd
naar ploeg nummer
3?4?5?
ZOP Mimi.
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U i t d e S t u u rs t o e l
En eindelijk was het zover, het eerste
post-corona-NRV De Meije-evenement,
waar velen naar hebben uitgekeken.
De stormploeg had de vorig jaar
afgelaste Rowers Brunch tot in de
puntjes geregeld, inclusief wedstrijden,
spelletjes en de wonderbaarlijke
broodvermenigvuldiging. En als je dat
allemaal kan is het natuurlijk een koud
kunstje om ook voor mooi weer te
zorgen. Over de spelletjes wil ik nog wel
even wat kwijt. Ik ben namelijk niet zo’n
spelletjesmens maar ik moet toegeven
dat het erg leuke spelletjes waren en dat
je er erg veel plezier mee kunt hebben
als je je ervoor open stelt. Eigenlijk hoef
je alleen maar een paar minuten te
stoppen met praten en volgens Esther
zou ik dat eens vaker moeten doen (O ja,
en dan ook nog beter luisteren, maar dat
is misschien iets te veel gevraagd).
Botenindeling en afschrijven
Ondertussen gaat het roeileven weer
aardig zijn gangetje en is het soms
alweer aardig druk op de vereniging.
Gelukkig mag dat weer. Het betekent
wel dat we qua botengebruik/
botenbeschikbaarheid goed op de
botenindeling moeten letten. Als je
een andere boot wilt dan volgens het
schema aan je is toegezegd moet je er
wel zeker van zijn dat die vrij is
Dat kan op verschillende manieren:

4 Je kunt de boot pakken als de ploeg
“van wie de boot is” 5 minuten na
starttijd niet aanwezig is.
4 Je zorgt dat je contact hebt met de
ploegen die gelijktijdig of net na jou
starten zodat je (teamcaptain) van te
voren af kunt stemmen     

Als bestuur hebben we ervoor gekozen
geen digitaal afschrijfsysteem te gaan
gebruiken omdat dat bewerkelijk en
relatief duur is, het probleem beperkt
is en bovenstaande alternatieven
beschikbaar zijn.
Mocht je nou vaak niet uitkomen met
de boten waar je (in overleg met de
teamcaptains) voor ingedeeld bent,
meldt dit dan bij het bestuur zodat we
kunnen kijken of, hoe en wanneer we
de (standaard) botenindeling kunnen
aanpassen.
Materiaalzaken
Nu ik toch bezig ben met huishoudelijke
zaken even een oproepje van de
materiaalcommissaris m.b.t. schades,
onderhoud en dergelijke.
Er zijn 3 categorieën van onvolkomenheden aan de boten:  
4 Minimaal, maar wel lastig voor
een volgende ploeg (schroefjes
aandraaien, voetenbord vastzetten,
moeren van riggers aandraaien): doe
dat zelf even direct na constateren;
kleine moeite, groot plezier
4 Overzichtelijke dingen die moeten
gebeuren maar die de inzetbaarheid
van een boot niet meteen beperken:
melden door opschrijven in het
afschrijfboek
4 Grotere schades e.d. waardoor een
boot niet meer inzetbaar is: Graag
per app, mail of telefoon melden
bij de materiaal commissaris.
Het bestuur kan dan direct actie
ondernemen, de boot uit de vaart
halen, ploegen informeren.
Het aan de orde stellen van dit soort
huishoudelijke beslommeringen komt
misschien wel eens wat streng/negatief
over maar dat is zeker niet de bedoeling
want daar is geen enkele reden toe.
Zie het meer als reminder. Gemiddeld
genomen gaat alles namelijk van het
bekende leien dakje. Lopend door de
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loods is nagenoeg alles inzetbaar, we zijn
materiaal aan het vernieuwen, zijn op
diverse fronten bezig met instructie, het
gras wordt netje gemaaid, het is gezellig,
en voor 5 euro per jaar kun je onbeperkt
koffie drinken (kom daar anno 2021
maar eens om). Nu kijken of we weer
eens toe komen aan toertochten en
wedstrijden als kers op de mooie taart.
WBTR
Per 1 juli is de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR) van kracht
geworden.
Deze houdt regels in voor de
taakvervulling door bestuurders en
toezichthouders: de norm is voor alle
verenigingen gelijk getrokken aan de al
bestaande norm voor de BV en NV.
4 Een bestuurder of commissaris
moet zich bij de vervulling van zijn
taak richten naar het belang van de
vereniging.
4 Er dient meervoudig stemrecht te
zijn.
4 Er geldt (persoonlijke)
aansprakelijkheid voor onbehoorlijke
taakvervulling.
Dit lijkt streng maar in de praktijk
verandert er niet veel. We doen het
namelijk al best goed. We hebben
het alleen nog iets beter op moeten
schrijven.
De exacte WBTR teksten zullen aan
de ALV worden voorgelegd en WBTR
teksten, huishoudelijk reglement
en statuten zijn/zullen worden
gesynchroniseerd/op elkaar worden
afgestemd.
Aanpassing van de statuten dient voor
1 juli 2026 te worden gedaan. Dus daar
hebben we nog even de tijd voor.
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Meertens

De CIC is het afgelopen jaar wat minder
actief geweest. De Coronamaatregelen
hebben lang geduurd, waardoor
lang onduidelijk was of we weer met
instructie aan nieuwe kandidaten
konden beginnen.

Bericht van
de Commissie
Instructie
en Coaching
(CIC)

belangstelling voor hebt.

Instructeurs
Extra instructeurs kunnen we altijd
gebruiken. Om het laagdrempelig te
houden, afwisselend en zonder zware
verplichtingen, willen we intern, tijdens
het winterseizoen, een 5-tal instructieavonden houden waarbij elke avond een
ander onderwerp wordt belicht. Hoe,
wanneer en waar we het gaan organiseren
moeten we nog uitwerken, maar heb je
interesse om hier aan mee te doen, laat
ons dan al vast weten.

Uiteindelijk kwam half juni meer ruimte
en mocht er weer in meermansboten
geroeid worden. Daarop zijn we meteen
met een nieuwe introductiecursus
begonnen.
Eind augustus is er een groep van 7
personen doorgegaan die naar het laat aanzien een grote
roei-carrière gaan volgen. Een achtste kandidaat, die in het
verleden al enige roeilessen heeft gehad, heeft zich onlangs
nog bijgevoegd. Zij zullen eind oktober/begin november hun
roei-examen afleggen en zich daarna gaan bekwamen in het
sturen.

Documentatie
Er is vraag naar documentatie over (skiff)trainingen. In de
boekenkast ligt o.a. een map met ‘leskaarten’ van de KNRB
waarin techniek oefeningen worden beschreven. Tevens is
een set kaarten met trainingsvoorbeelden beschikbaar, die je
zelf met je ploeg kunt meenemen als je gaat roeien en kunt
uitvoeren. Ook kun je via https://roeiapp.nl een massa aan
roeitechnieken en oefeningen raadplegen.

Begeleiding
Een aantal ploegen heeft afgelopen zomer, op verzoek, extra
begeleiding gekregen. Is er bij jouw ploeg ook behoefte aan
extra begeleiding, meldt het dan bij een van de CIC leden of
het bestuur.

Deelnemen aan de CIC?
Floor Oskam gaat helaas de CIC verlaten. We danken hem
hartelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen 4 jaar. De ontstane
lege plek willen we graag weer bezet hebben. Heb je interesse
om Floor op te volgen in de CIC, laat het ons dan weten.

Wedstrijdroeien
Om het wedstrijdroeien weer wat op gang te krijgen, is
er een voorstel geopperd om buiten de reeds bestaande
wedstrijdploegen óók gelegenheidsploegen te formeren voor
een specifieke wedstrijd waar dan een aantal weken voor
wordt getraind met een coach. Laat het ons weten als je daar
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De CIC (Marian Tersteeg, Bernadette Hoffmans,
Carla Tavenier-Kok, Maarten Enderman, Karin Verlaan)
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