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Voorwoord
Hierbij het laatste voorwoord van mijn hand. Zoals U
weet ben ik in de november vergadering afgetreden
als voorzitter en heeft Chris Stoffer het stokje
overgenomen. Elders in het blad stelt hij zich aan U voor.
Terugkijken op de afgelopen 1 ½ jaar doe ik met veel
plezier, maar ikconstateer ook dat er sinds mijn vorige
periode als voorzitter, ongeveer 20 jaar geleden, veel op
de vereniging veranderd is als gevolg van de veranderde
maatschappij. Ook op de vereniging merk je dat men
minder begrip heeft voor het verenigingsbelang en de
medeleden en dat het eigen belang en de focus op de
eigen interesse soms de kop opsteekt. Omdat iedere
vereniging alleen kan bestaan als de leden ook oog voor
elkaar en het algemeen belang hebben, voor dat laatste
wil ik waarschuwen. Ook onze vereniging bestaat uit vele
leden met zeer ver uiteenlopende interesses en belangen.
Niet alleen hebben we roeiers en zeilers, maar ook zeer
actieve en ook minder actieve leden in beide groepen.
Maar zolang we allemaal begrijpen en accepteren dat niet
iedere wens (onmiddellijk) vervuld kan worden en er dus
keuzes gemaakt zullen moeten worden, voorkomt dat
teleurstellingen. Uiteindelijk hebben wij een fantastische
vereniging met bijna 1000 leden die onder andere
gebruik kunnen maken van een schitterende vloot en
een mooi clubgebouw op een unieke locatie. Dat is niet
zo omdat ik dat vind, maar omdat bezoekers van andere
verenigingen ons laten weten dat wij het geweldig voor
elkaar hebben. Dus, geniet daarvan.

Daarnaast zijn wij een vereniging met vele leden die al
jaren instructie geven aan beginnende roeiers en zeilers.
Zowel de jeugd als ook de volwassenen kunnen bij ons
terecht om de beginselen van het roeien en zeilen te
leren. Dat dit tot iets heel moois kan leiden, blijkt wel
uit het feit dat onze zeilers dit jaar een aantal unieke
prestaties hebben neergezet.Verder in dit blad leest U daar
meer over, maar ik wil toch graag het feit dat de vereniging
Nederlands kampioen teamzeilen 2015 is geworden naar
voren halen. Uniek omdat het team van acht leden voor
minder dan de helft bestaat uit ervaren zeilers, aangevuld
met jeugd die op deze manier veel ervaring opdoet. Maar
één ding hebben ze alle acht gemeen, behalve talent, zijn zij
allemaal van jongs af aan opgeleid door onze eigen mensen
en zetten zij zich nu ook in om de vergaarde kennis over
te brengen op nieuwe leden.
Ik wens U een voorspoedig 2016 toe.
Geert Geelkerken
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Lessen in jezelf begrijpen
Je kunt een wereldreis maken om te ontdekken wie
je bent. Je kunt ook thuis leren komen bij jezelf.
In de training: ”Lessen in jezelf begrijpen”, biedt
Tienwerk je een pas op de plaats moment aan.
Ga je door met waar je mee bezig bent of ga je
voor jezelf zorgen zodat je krijgt wat je nodig hebt?
In de training wordt duidelijk waarom je nog niet
eerder tot deze keuze bent gekomen. Na deze
inspirerende training heb je je handleiding klaar
om de regie van je leven in handen te nemen.

06-52227765
info@ilsevanloon.com
www.ilsevanloon.com

Handvatten
Kijk voor data, waarop de rondom
training van start gaat,
op www.tienwerk.nl.
het thema autisme

Jantien van Dijk start bijeenkomsten rondom autisme.
Jantien van Dijk van Tienwerk, is gespecialiseerd in autisme en heeft een praktijk voor
kind- en gezinsbegeleiding rondom autisme.
Daarnaast geeft Jantien sinds kort themaochtenden en -avonden in Gouda, rondom
autisme.

Er zijn vaste data waarop deze thema ochtenden
en avonden plaatsvinden. Maar het is eveneens
mogelijk deze zelf te organiseren als school of
vanuit de familie en Jantien uit te nodigen als

spreekster. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de verschillende onderwerpen die
behandeld zullen worden. Zo kan men kiezen
uit de thema’s: omgaan met emoties, het gedrag
(angsten, sociale vaardigheden, driftbuien en
obsessies), vrijetijdsinvulling en het gezin.
Er is ruimte om ervaring te delen. Bezoekers
krijgen tips en uitleg waarmee zij zelf aan de
slag kunnen. Kijk op de site www.tienwerk.nl
voor de data of mail voor meer informatie naar
info@tienwerk.nl, telefoon (06) 290 281 81.

Specificaties:
Lengte:
Breedte:
Kruiphoogte:

6,30 m
2,30 m
0,90 m

Kijk voor uitgebreide informatie
en foto’s op onze website.
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“Vijf Tinten Grijs” Roeiers
saluut Sail Amsterdam

Tekst: Mathieu Vlasveld | Foto: Saskia Bokhoven, Dirk van den Blink

“De beste stuurlui staan op de wallen””
Doordat wij getipt waren door enkele vrouwelijke, overigens niet onaantrekkelijke leden van
onze vereniging, hebben wij ons al bijna een jaar voor aanvang aangemeld voor dit unieke
evenement.
De 2015 editie van Sail was er een om in te lijsten
zo mooi, vanaf de eerste tot en met de laatste dag
liet Amsterdam zich van haar meest charmante en
verleidelijke kant zien aan het watersport-minnend
publiek! Tegen de achtergrond van een strakblauwe
zomerlucht kon men elke dag genieten van dit
prachtige nautische evenement!
Voorafgaand aan de werkelijke tocht op zondag is er
door velen op zaterdagmorgen begonnen op onze
vereniging met het afriggeren en gereedmaken voor
transport van de boten. In de loop van de dag zijn de
boten met twee trailers naar Amsterdam vervoerd en
daar weer opgeriggerd en klaargemaakt voor gebruik
op zondag.
Op zondagmorgen 23 augustus jongstleden, vroeg (06.20
uur bij Roei- en Zeilvereniging de Amstel) hebben wij
met onze roeiploeg “Vijf Tinten Grijs”
(Frank van der Post, Erno Vink,
Mark Okkerse, Chris Wevers en
ondergetekende) een roeierssaluut
gebracht aan de Tall Ships en een grote
variatie aan ander varend erfgoed.

6

Na een hartelijke ontvangst op Roei- en Zeilvereniging
de Amstel en instructie met betrekking tot de do’s
en dont’s tijdens Sail, mochten we in een lange, trage
optocht op weg naar het IJ. Maar niet voordat wij
onze meegebrachte stroopwafels, als dank voor de
gelegenheid, hadden
overhandigd aan enkele
leden van de organisatie
van “de Amstel”.
Gedurende de tocht naar
het IJ werd snel duidelijk
welke verenigingen
zijn gevestigd aan een
kanaal of vaart en welke
verenigingen wel gewend
waren om te manoeuvreren, altijd weer leerzaam!

“Wat een
prachtig
schouwspel
was dat…”

Na een lange periode van krabbelen op de grachten was
daar eindelijk het IJ; daar stond nogal wat wind dwars
op de vaarrichting als je onder de brug vandaan kwam
naast het indrukwekkende nieuwe deel van station
Amsterdam Centraal, dus iedereen was direct wakker
en scherp. Het was het lange wachten en trage roeien
meer dan waard! Wat een prachtig schouwspel was dat,
ook onze vorst maakte zijn opwachting op “de Groene
Draeck”, wat verscholen tussen boten van de Marine
en de waterpolitie, maar als je een beetje uit je doppen
keek, goed zichtbaar. Wat een prachtige indrukwekkende,
voornamelijk uit opleidingszeilschepen bestaande,
internationale vloot. Wanneer je daar met je roeibootje
langs vaart voel je je als roeier bijzonder klein en nietig.

Voor zover wij hebben kunnen waarnemen was er maar
één boot die daadwerkelijk een roeierssaluut heeft
uitgebracht en dat was natuurlijk wel een boot van onze
vereniging! Op het commando van de stuurman gingen
de riemen keurig gelijk, verticaal rechtop in de boot!
Onze vereniging was trouwens ruim vertegenwoordigd
met dertien boten van de in totaal ruim driehonderd
boten.
Na het IJ gerond te hebben gingen we vol indrukken via
de grachten weer terug naar de Amstel (de vereniging)
en wat is Amsterdam zelf dan ook prachtig vanaf het
water. Zeker, het weer deed ook een aardige duit in het
zakje, maar de grachten, de panden en parken maken je
ook weer trots op Amsterdam en op ons kleine landje.
Terug bij de Amstel moesten de boten weer
geprepareerd worden voor de terugtocht naar Gouda.
We hebben nog even na zitten genieten op het zonnige
terras van de Amstel, maar ook aan deze prachtige dag
kwam een eind.
Vol indrukken en mooie beelden vertrokken we weer
huiswaarts, het was voor ons de eerste grote tocht
buiten de vereniging en het smaakt naar meer!
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Midweek coachzeilen
Tekst: Machteld Kolthof | Foto: Edwin de Kemp

Aan tafel met twee enthousiaste zeilers, met koffie en
koek: Jan Willem Janse en Henk Lenselink. Altijd op de
woensdagavond is het Midweek coachzeilen! Zo’n vijf
jaar geleden gestart op initiatief van Herman Verzijl, met
als doel voor iedereen een leuke avond te organiseren;
voor en door leden. Dat klinkt eenvoudig maar Jan
Willem en Henk zijn alert op het verloop van de avond.
Het gaat er vooral om wat de zeilers zelf willen; het
verbeteren van de eigen zeilkwaliteit en –vaardigheden,
gewoon een lekker rondje zeilen, of allebei. Sommigen
willen een diploma halen en zien het coachzeilen
hiervoor als een mooie training, voor anderen is het
puur voor de ontspanning. Op de woensdagavonden
wordt geen instructie gegeven volgens een bepaald
programma en worden ook de vorderingen niet
bijgehouden. Met het Midweek coachzeilen gaan zeilers
met een CWO diploma, die zelfstandig een boot kunnen
afschrijven, samen met beginnende zeilers het water op.
Henk en Jan Willem maken de indeling van de boten
zodat iedere boot ‘voldoende punten’ heeft en ervaren
en minder ervaren zeilers vooral met elkaar kunnen
zeilen. De laatstgenoemde categorie heet in jargon
‘nullers’: nu nog zonder diploma.
Ook is er een toezichthoudende rol, door ervoor te
zorgen dat de boten goed worden afgeschreven en dat
alle deelnemers ingedeeld zijn. Er blijft niemand op de
wal achter. De eerste beginselen van een wedstrijdje
varen worden soms met elkaar geoefend.
Het is vooral enthousiasmeren en inspelen op ieders
behoefte. Henk benadrukt dat het soms ook zoeken is:
wat wil iemand leren in de boot, en kan ik de deelnemers
prikkelen om op een comfortabele manier toch nieuwe
dingen te proberen. Het staat los van het halen van een
diploma, vooral zonder verplichtingen en met plezier in
de watersport. Je kunt ‘vlieguren’ maken en - als men
dat wil - gecoacht worden door gediplomeerde zeilers.
De praktijk leert dat het zich vanzelf voegt qua niveau
en routine. Tijdens de Zeil-instructieweek en de Mini
Zeilweek kunnen de CWO diploma’s behaald worden, het
coachzeilen is een mooie ‘oefenschool’ voor wie dat wil.
Het aantal deelnemers varieert per avond van circa 8-25
zeilers. De overeenkomst is dat alle deelnemers een sterke
binding hebben met de vereniging. De groeps-app “Wie
zeilt er mee???” is erg handig gebleken; ’s middags worden
de weerprognoses al uitgewisseld, of mooie plaatjes van de
plassen met een oproep erbij aan de deelnemers.
Een aantal “ever-sails” gaat woensdagmiddag al het water
op voor het “van A naar Beter zeilen”, eet aansluitend met
elkaar in de sociëteit, en dan ’s avonds nog een keer zeilen.
En…na het zeilen een afsluitende borrel met elkaar drinken.
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Jan Willem geniet vooral van de plassen bij de
ondergaande zon, ook Henk beleeft dit moment vaak
intens: ‘waanzinnig, vaak valt de wind in, alles wordt stil
en je ervaart de natuur die tot rust komt.’
We gaan mee op de klok; we starten in april, zodra
er ’s avonds een uurtje gezeild kan worden tot
zonsondergang, in de vroege zomer zijn het heerlijk
lange avonden en gaan door in het seizoen tot dat
het te vroeg donker wordt.Voor degenen die er
niet genoeg van kunnen krijgen gaat het coachzeilen
op de zaterdagmiddag nog door tot de boten begin
november uit het water gaan. Daarna zijn er nog de
winterwedstrijden tussen de RZVG en GWV Elfhoeven,
voor wie niet een hele winter stil kan zitten. Het is prima
geregeld; er zijn genoeg boten en er kan gegeten worden
vooraf, dat is heel fijn. Jan Willem en Henk vragen zich
af of er misschien ook belangstelling is om op de zondag
een zeilmoment in te gaan lassen?
Het is laagdrempelig om deel te nemen.
Heb je belangstelling om volgend seizoen een keer mee
te doen? Vanaf Nieuwjaar kun je weer inschrijven voor
het komende seizoen via de website van de vereniging.
Heb je een vraag over het Midweek coachzeilen?
Mail dan naar: coachzeilen@roeienzeil.nl

Midweekroeien
Tekst: Machteld Kolthof | Foto’s: Nel van der Marel

Een combinatie van het roeien met aangenaam verpozen
op de wal. Wat houdt Midweek roeien nu precies in
en voor wie is het bestemd? Daar hebben Nel van der
Marel en Rob Nonner met verve antwoord op gegeven.
Alle boten liggen inmiddels op de wal en buiten is het
herfstig, maar hoog en droog in de sociëteit wordt
verteld over het Midweekroeien bij de RZVG en
daarbuiten.

dinsdag 9.00 uur, woensdag 9.30 uur, vrijdag 9:30 uur en
maandagmiddag 14:00 uur.

Nel van der Marel, lid vanaf 1989, heeft in 2008 de
midweek roei-organisatie op zich genomen. Na 6 jaar
actief te zijn geweest en nu nog in de rol van adviseur,
heeft zij het “stokje” overgedragen aan Marianne van der
Haak en Rob Nonner.
Rob, lid sinds 1983, is vanaf 2013 samen met Marianne
actief bij de organisatie van de midweek roei-activiteiten.

De doelgroep bestaat uit leden die in de levensfase zijn
gekomen dat ze “door de week wat meer tijd hebben”.
De dinsdagochtend is aantrekkelijk voor die midweekroeiers, die onder elkaar in tempo nog wel eens
uitgedaagd willen worden.

Het Midweekroeien is een door en in de KNRB
opgenomen activiteit:
“ Midweekroeien heeft als doel op doordeweekse dagen
roeiers bij elkaar te brengen en in een sportieve en prettige
sfeer te laten roeien. Dit kan plaatsvinden binnen de eigen
vereniging of via een verzoek of uitnodiging bij een andere
vereniging.”
Binnen de RZVG is het aanvankelijk begonnen vanuit het
‘dinsdagochtendroeien’, maar van lieverlee werden dat
meer ochtenden en zo is het Midweekroeien binnen de
RZVG ontstaan. De vraag was welke dagdelen er nog
meer geschikt waren voor de doelgroep? Het bleek nog
niet zo gemakkelijk om een groep van een beetje volume,
gespreid door de week, bij elkaar te krijgen. Inmiddels
zijn er diverse opties en wel op de volgende tijden:

Om zoveel mogelijk leden te bereiken staan de geplande
activiteiten vermeld op de RZVG-website, waar je je
voor het roeien en voor de tochten kunt inschrijven.
Wie op bovenstaande tijden ‘spontaan’ eens voor een
rondje plas langskomt, is altijd welkom!

Ongeacht welke dag, wordt na het roeien koffie of thee
gedronken en een ieder- waar nodig-bijgepraat.
Eén keer per jaar wordt de Goudse Sluizentocht geroeid
met een lunch aan een Goudse singel.
Maar… er valt meer te doen tijdens het RZVG
Midweekroeien: de tochten! Zoals o.a. de uitwisseling
met andere roeiverenigingen. In een straal van ca.70
km zijn er de afgelopen tijd al heel veel bezoeken
gebracht aan verschillende verenigingen en is van elkaars
gastvrijheid genoten.
Wanneer een vereniging naar Gouda komt, worden de
deelnemers uiteraard voorzien van koffie en thee met
een Goudse stroopwafel en wordt er met Goudse kaas
en andere streekproducten met elkaar geluncht op het
recreatieterrein aan de Twaalfmorgen. Tijdens het roeien
met gastroeiers worden altijd even de noodzakelijke
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commando’s geoefend want het “riemen slippen en
vallen” is niet bij alle verenigingen in gebruik.Veel
gastroeiers blijken namelijk ‘vaart-roeiers’.
Rob zegt dat het Midweek-roeien eigenlijk een
‘gezelligheids roeien’ dient te zijn. Na de voorbeelden
vind ik dat een understatement; het is een vorm van
“Bourgondisch” roeien: een tocht, hapje, drankje en waar
mogelijk een brokje historie en/of cultuur, vaak aan de
hand van een rondleiding of een museumbezoek.
Nel beaamt dat: ”Je komt zo nog eens ergens”. Een
paar voorbeelden: een tweedaagse tocht in Sneek en
dagtochten in Den Haag, Deventer, Mijnsheerenland,
Brielle, Alkmaar, Den Bosch, Steenwijk en Gorinchem,
om er maar eens een paar te noemen.
Voor 2016 staan er weer de nodige ideeën op de rol: een
bezoek aan Delft, roeien op de Kromme Rijn van Wijk bij
Duurstede naar Oud Zuilen, de Oude IJssel afzakken, een
meerdaagse tocht vanuit Maastricht naar Luik en roeien
op de Weser in Duitsland of op de Mayenne in Frankrijk.
Nel is een enthousiaste filmer; ze maakt films van de
tochten en monteert ze tot een compilatie van alle
activiteiten. Bij de introductie van het nieuwe seizoen in
2016 wordt haar Midweek-roei film vertoond. Een mooie
gelegenheid voor een ieder om dan kennis te maken met
het dit midweek-roeien. Het seizoen start eind maart en
duurt tot in oktober.
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Inschrijven staat voor ieder lid open. BRO-cursisten, ben
je na de afronding op zoek naar een vervolg, heb je tijd
en gelegenheid en spreken de activiteiten je aan, dan ben
je van harte welkom om aan het RZVG- Midweekroeien
deel te nemen.
Een keer meeroeien om de sfeer te proeven en de gang
van zaken te ervaren kan altijd.
Heb je vragen?
Mail dan naar midweekroeien@roeienzeil.nl

Even voorstellen
Chris Stoffer
Voorzitter
Acht jaar geleden werd mijn oudste dochter Emma lid
van de RZVG. Zij ging lessen volgen in de Optimist. Dat
was voor mij de aanleiding om het zeilen weer te gaan
oppakken.
In mijn studietijd had de vader van een vriend een
Lemsteraak, “De Goede Trouw”. Een groot schip waar
nog al wat bemanning voor nodig was. In de weekeinden
zeilde hij wedstrijden, maar tijd om het schip naar de
nieuwe wedstrijdhaven te brengen had hij niet. En wij
als studenten natuurlijk wel. Wij hebben met zijn schip
menigmaal door heel Nederland gereisd. Naarmate
het zeilen beter ging, kreeg je meer taken. Niets lessen,
maar gewoon al doende leerde je zeilen. Diploma’s om
te mogen zeilen, daar had ik niet eens aan gedacht. In
mijn eerste jaar op onze vereniging haalde ik alsnog mijn
CWO II diploma.
Het eerste jaar had ik veel gezeild, maar het jaar erop
vroeg Annemiek Schouten mij om mee te helpen met
het organiseren van de instructie bij de Optimisten.
Sindsdien ben ik vrijwel iedere zaterdag en zondag in
het zeilseizoen op de vereniging aanwezig geweest.
Niets meer zelf zeilen. O ja, het jaar daarop volgde de
zeilcommissie als vanzelf.
In een van de eerste vergaderingen van de zeilcommissie
presenteerde Jeroen van Catz een stuk waaruit bleek
dat de vereniging op een tweesprong stond. Ofwel
doorgaan met het CWO-systeem, ofwel eigen RZVGdiploma’s gaan uitgeven. Om door te kunnen gaan met
het opleidingssysteem volgens het CWO moest er wel
een berg werk verzet worden. Toch kozen wij er unaniem
voor om met het CWO door te gaan. Wij verwachtten
dat de zeilvaardigheden door de nieuwe CWO-

instructie-regels in de breedte zou gaan groeien.
Nadat ik gestopt was met de organisatie van de
Optimisteninstructie, heb ik het zeilen weer opgepakt.
Mijn dochters Emma en Julia zeilen inmiddels in de Splash
en de RS Feva en zelf zeil ik in mijn Finnjol. Ook geef ik
af en toe kielbootinstructie.
O ja, ik woon in Reeuwijk, samen met mijn vrouw Anke
en mijn twee dochters. In het dagelijks leven ben ik al
vele jaren huisarts in Gouda. Een beroep dat, hoewel
vaak veeleisend, ik nog iedere dag ervaar als het mooiste
beroep ter wereld.
Twee jaar geleden werd ik gevraagd om iets in het bestuur
te gaan doen. Op dat moment kon dat niet vanwege
andere bestuurlijke verplichtingen. Daarmee dacht ik het
bestuurlijke schip te hebben afgehouden. Maar Geert
vroeg mij hoe het daarna zat. En zo is het gekomen…
Voorzitter worden van één vereniging met twee takken
van sport, met zeer veel fantastische boten en een prachtig
verenigingsgebouw op één van de mooiste plekjes van de
Reeuwijkse Plassen. Wat een geweldige uitdaging!

Mourits
advocatenkantoor

voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11
2811 EN Reeuwijk
tel. 0182 300945

www.mouritsadvocatenkantoor.nl
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Succesvolle pilot nieuwe
roeiopleiding (VRO)
Interview met Lineke van der Burg en Peter Prins
Tekst en foto’sx: Roos Boogaard

Afgelopen zomer deden 20 roeiers mee aan een pilot voor een nieuwe roeiopleiding
De zogenaamde ‘VRO’: dat staat voor voortgezette roeiopleiding. Ik praat met initiatief
nemers Lineke van der Burg en Peter Prins. Zij lichten het ‘hoe en waarom’ van deze nieuwe
roeiopleiding toe.
Waarom dit initiatief?
Peter: Roeiers gaan na de basis roeiopleiding (BRO)
verschillende kanten op. De één vindt het genoeg om
wekelijks lekker een rondje plas te roeien met koffie na.
Anderen beginnen een skiff opleiding of leren ongestuurd
roeien.Voor de groep die ‘beter wil leren roeien’, dus
steviger doorroeien met een betere techniek, is er
eigenlijk nog geen volgende stap. Een goede reden om te
onderzoeken of een vervolgopleiding dat gat kan opvullen.
deelnemers tijdens de VRO in actie

Dus toen kwam er een pilot?
Lineke: Ja, begin april zijn we gestart. Met zo’n 20 roeiers,
vergeleken we met de opnamen aan het einde van de
voornamelijk mensen van de BRO, en vier ervaren
BRO. Je zag echt grote verschillen. Men roeide technisch
instructeurs. We roeiden gemiddeld 1 à 2 keer per week.
beter en zat meer ontspannen in de boot.
Begin september sloten we de cursus af met een evaluatie.
Wat vonden de proefkonijnen?
En hoe pakte het uit?
Lineke: We kregen bij de evaluatie een goede beoordeling.
Peter: De opleiding had een vastomlijnd programma.
Veel deelnemers wilden er wel altijd mee doorgaan. Dat
Bij de deelnemers die trouw 2 keer per week in de
is fijn als je iets uitprobeert. Er werden ook punten ter
boot stapten zagen we zeker vooruitgang. Dat bleek uit
verbetering aangedragen. Daar kunnen we mee verder.
de videoopnamen aan het eind van de opleiding. Die
Is de VRO voor iedereen geschikt?
Peter: Dat betwijfelen we. Je moet de VRO vooral zien als
een stap naar een hoger niveau na de BRO. We borduren
voort op dat leerplan en het effect is het grootst als je
direct doorstroomt vanuit de basisopleiding. Natuurlijk
wil elke roeier graag verbeterpunten horen als de BRO
ver achter je ligt. Maar dat is meer een opfriscursus.
Hoe gaat het nu verder?
Lineke:Volgend jaar gaan we officieel van start. We
moeten aan de vorm en inhoud van de opleiding nog
schaven. Daarbij maken we gebruik van de ervaringen
van dit jaar en van de tips van de deelnemers aan de
pilot. Ook moeten we bespreken hoe we de resultaten
kunnen toetsen om te kunnen afsluiten met een diploma.
Er moet nog veel gebeuren om volgend jaar te kunnen
starten.
Leuk om even te praten met deze twee enthousiaste
roei-instructeurs. We wachten de resultaten van het
denkwerk af. Wat goed dat er weer een opleiding aan
onze roeikalender kan worden toegevoegd.
Lineke van der Burg en Peter Prins
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De 61e Zeilinstructieweek,
een week om niet te vergeten!
Tekst:Wouter van Catz | Foto’s: Saskia Bokhoven, Ilse van Loon en Tanny Noteboom

In de laatste week van de zomervakantie vond traditiegetrouw de Zeilinstructieweek plaats.
Dit jaar was de 61ste editie en wederom een ongekend succes met zo’n 100 deelnemers, 35
vrijwilligers en vele andere leden en geïnteresseerden in de vorm van familie en vrienden.
Bijzonder is de verscheidenheid aan deelnemers, een verscheidenheid in leeftijd, achtergrond
en motivatie. Waarom heeft de Zeilinstructieweek zo’n aantrekkingskracht waardoor het al
tientallen jaren zo’n succes is?
Maud Kramer (12 jaar) en Jente Zwijnenburg (13 jaar)
deden dit jaar mee in de RS Feva.Voor beiden was
het alweer de 4e Zeilinstructieweek, maar Jente heeft
daarnaast ook al die jaren de reguliere zeillessen gevolgd.
Beiden vinden de RS Feva een heel leuke boot om in te
varen. De gennaker is ook makkelijker dan de spinnaker
op de Cadetten. Daarnaast planeert het bootje lekker
snel en tijdens zo’n week is er tijd om naar de Elfhoeven
plas te gaan waar het soms wat harder waait. Het feit dat
je tijdens de Zeilinstructieweek naast zeilen heel veel lol
kan maken vinden Maud en Jente beiden belangrijk. “Het
gaat om de combinatie van lekker zeilen en gezelligheid”,
aldus Jente. Daarnaast waren de korte wedstrijdjes
aan het einde van de dag heel leuk. Tijdens de Combi
wedstrijden snapten ze daar nog niet zo veel van, maar
nu hadden ze tijd genoeg om dit te leren. Beiden kijken
uit naar de disco op de laatste avond. De instructeurs
T-shirts laten ze dit jaar schieten, die zijn toch meer voor
de Optimisten.

Bij die Optimisten deed Wieger van den Brink mee.
Met zijn 7 jaar (bijna 8!) de jongste deelnemer aan
de Zeilinstructieweek.Volgens Wieger is dit een
leuk evenement want zeilen is leuk! Hij heeft leren
overstag gaan, gijpen, kruisen en is bijna omgeslagen.
Dit kwam doordat hij zijn zeil te strak had tijdens
een harde windvlaag. De plassentocht was een leuk
onderdeel van de week volgens Wieger. “Ik ben zelf
naar de Twaalfmorgen gezeild. Daar zouden we gaan
slootje springen, maar dat ging helaas niet door.” In juni
ging hij nog naar Scheveningen om naar de Brunel en
andere deelnemers aan de Volvo Ocean Race te kijken.
Ontzettend gaaf om te zien maar niet om zelf te doen,
want het is volgens Wieger veel te spannend om de
oceaan over te zeilen.
Marjolijn Hendriks is speciaal lid geworden van de
vereniging voor de Zeilinstructieweek. Dochter Iris is
sinds dit voorjaar lid en nam in de weekenden deel aan
de reguliere zeilinstructie. Marjolijn bracht haar ieder
weekend en het zeilbloed begon te kruipen waar het niet
gaan kon. Daarnaast hoorde zij op de steiger veel leuke
verhalen over deze week en aangezien zij zo’n 15 jaar
niet gezeild had, besloot ze de draad weer op te pakken.
Na vele zomers zeilen in Friesland was ze benieuwd hoe
ze er nu voorstond en of ze het gevoel terug zou krijgen.
Na een heerlijke week zeilen mocht ze afzeilen voor
diploma CWO3, een groot succes dus! “De sfeer is heel
leuk, heel open. Ik ben net lid en heb tijdens deze week
makkelijk met veel mensen contact gemaakt. Ik voel me
echt onderdeel van deze vereniging”, zegt Marjolijn vrolijk.
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Vreemde eend in de bijt tijdens deze Zeilinstructieweek
was Jeroen Stams. Jeroen is 30 jaar en via zijn vrienden
Tjapko en Sybren, die de week organiseren, hoorde hij
zoveel mooie verhalen dat hij besloot lid te worden en
om aan de Zeilinstructieweek mee te doen in de Laser.
“Zonder zeilervaring en met een lekker windje aan het
begin van de week bleek zeilen nog een aardig lastige
en energievretende klus. Maar na enkele dagen begon ik
het door te krijgen en nu kan ik best een rondje zeilen. ’s
Avonds is het ook
hartstikke leuk met
de instructeurs
die blijven eten
en het daarna
nog even gezellig
maken”, aldus
een enthousiaste
Jeroen.

“…zij hoorde op
de steiger veel
leuke verhalen
over deze week”

Een belangrijk onderdeel van de Zeilinstructieweek
is ook de doorstroom van nieuwe instructeurs. Ook
dit jaar maakten weer enkele nieuwe instructeurs hun
entree, waaronder Pieter van der Knaap (15 jaar) en
Thom van Rij (16 jaar). Tijdens de Zeilinstructieweek
hebben ze allebei lesgegeven aan de Optimisten,
maar Thom geeft tijdens de reguliere zeillessen in de
weekenden ook les aan de RS Feva’s. Pieter geeft al
snel aan dat hij het leuk vindt om instructeur te zijn en
zijn kennis door te geven. Thom vult aan: “Als je een
beginnende zeiler lesgeeft en dan de voortgang ziet aan
het einde van zo’n week is het echt kicken!” Beiden zijn
enthousiast over de begeleiding die ze hebben gekregen.
Het is fijn om uitgelegd te krijgen hoe je het beste
zeilles geeft. Als cursist heb je dat zelf niet zo door, maar
lesgeven is soms best moeilijk. Daarnaast vonden Pieter
en Thomas het leuk om veel contact met de andere
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instructeurs te hebben. Het was echt één groep, zeker
door de teamopdrachten in de avond.
De Zeilinstructieweek werd dit jaar voor de 3e keer
door het dynamische duo Tjapko van Loon en Sybren
Groen georganiseerd en zij hebben toegezegd in 2016
hun kunstje nog een keer te zullen herhalen, waarbij
zij hun kennis en kunde zullen overdragen aan nieuwe
organisatoren. Afgaande op de verhalen van de gesproken
deelnemers en instructeurs is de Zeilinstructieweek hét
evenement van de R&ZV Gouda. Doe volgend jaar mee,
of kom langs voor een borrel om te genieten van de
geweldige sfeer!
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Kampioenen
Onze vereniging kan heel trots zijn op het binnenhalen van drie Nationale titels bij het zeilen.
Mark Neeleman
Voor Mark Neeleman inmiddels de zeventiende NK
overwinning. Deze keer behaald in de Regenboogklasse
tijdens het Nederlands Kampioenschap te Sneek.
Enno Kramer en Ard Geelkerken
Voor Enno Kramer en Ard Geelkerken hun
zevende gezamenlijke NK overwinning in de Flying
Dutchmanklasse. Enno heeft reeds tien Nederlandse
titels op zijn naam staan en Ard negen.
Eveneens proficiat met jullie tweede plek tijdens het
Europese Kampioenschap 2015 in Kroatië.
Teamzeilen
Het NK teamzeilen werd traditiegetrouw gevaren in de
Maashaven in Rotterdam. Na 2 dagen met spannende
korte wedstrijden met zeer weinig wind, wist het team
zich te plaatsen voor de finale.
In deze best-of-three serie werd de strijd aangegaan met
het team van Watersportvereniging Aalsmeer. Na verlies
van de 1e wedstrijd leek de overwinning ver weg, maar
door koelbloedig de afgesproken tactieken uit te blijven
voeren en door goed teamwork werden de tweede en
derde wedstrijd gewonnen en was de titel Nederlands
Kampioen binnen.
Het team bestond uit Annick van Furth, Emma de Fraiture,
Rosanne Malschaert, Stan Schouten, Egbert de Sauvage,
Robin Arens, Jeroen van Catz en Wouter van Catz.
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Onze Vloot
Tekst: redactie | Foto’s: Edwin de Kemp

Hierbij presenteren we u een
overzicht van onze vloot.
Optimisten
De eerste 15 optimisten werden
in 1974 gebouwd door bootsman
Jan Schouten. Deze hoorden bij de
eerste 50 in Nederland. Een van
bootjes is nog altijd in de vaart en
wordt gestuurd door de kleinzoon
van Jan. De Optimisten droegen
de namen van Disneyfiguren zoals
zoals Kwik, Kwek en Kwak en
Donald Duck.

Optimist, aantal 17 en 3 wedstijdboten

Cadet, aantal 7

Lasers
Een ontwerp uit 1969 dat in de
jaren 70 relatief vroeg zijn intrede
deed op de club doordat de
importeur in Stolwijk was gevestigd.
De laserklasse is uitgegroeid tot
de populairste wedstrijdklasse
ter wereld en sinds 1996 een
olympische zeilklasse.
Centaur
Voor het eerst gebouwd in 1960
en al ruim 45 jaar onderdeel van
de zeilvloot. De boot is al die tijd
onveranderd gebleven.

RS Feva, aantal 3

Laser, aantal 6

Splash, aantal 8

RS Feva
Nieuwste zeilklasse in de vloot.
Met z’n flashy zeilen en sportieve
zeileigenschappen de absolute
toekomst van het jeugdzeilen.

Optimist:	1-mans jeugdboot,
voor de leeftijd 7-15, tot 50 kg
Cadet:	2-mans jeugdboot,
voor de leeftijd 11-15 tot 55 kg
RS Feva:	2-mans jeugdboot,
voor de leeftijd 11-17 tot 55 kg
Splash:	1-mans jeugdboot,
voor de leeftijd 12-21 tot 50 kg
Laser:	1-mans zwaardboot,
voor jeugd en volwassenen vanaf 65 kg
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Roeiboten waren vroeger
hoofdzakelijk van hout.Voor het
toermateriaal werd de huid vaak
overnaads opgebouwd. De breedste
typen, wherry’s, werden ook zelf
gebouwd bij de RZVG destijds
door Jan Schouten sr., zoals ‘‘de
Scheijgrond’’. Sinds de 70 jaren is
het hout geleidelijk vervangen door
kunststof. Allereerst bij de skiffs
(1x) en ten slotte bij de toervloot.

Jeugdskiff, aantal 6

Leuk om te weten is dat we lang
geleden ook nog wherry’s hadden
met behalve de riemen ook een
mast met een zeil, waarmee op
ruime rakken gezeild kon worden.
De toervloot draagt hoofdzakelijk
de namen van de plassen en
wateren uit de Reeuwijkse
omgeving zoals de ‘‘IJssel’’, de
‘‘Breevaart’’ en de ‘Elfhoeven’. Er
zijn uitzonderlijke namen zoals die
‘‘Tweedrie’’, omdat die boot de
eerste boot was waarin zowel 2 als
3 roeiers konden roeien.
De gladde vloot draagt de namen
van watervogelnamen zoals de
‘‘Fuut’’, ‘‘Wulp’’. Voor de jeugdboten
zijn er ook speelse namen als
‘Grut’, ‘Kriel’ en ‘ZoefZoef’. Omdat
deze namen namen opraakten zijn
er de roofvogelnamen gekomen
zoals de ‘‘Havik’’, de ‘‘Sperwer’’
en onlangs de ‘‘Rode Wouw’’.
Voor de jeugdwedstrijd boten zijn
er aansprekende namen uit de
verhalen van Tonke Dragt zoals
‘‘Ardanwen’’, ‘‘Idanwen’’ en uit
de klassieke literatuur zoals de
‘‘Nemesis’’ (godin van de wraak).
Deze namen zijn aangedragen door
de kinderen.
De boten worden door de
vereniging gekocht, in lijn met
wat in de roeiwereld gebruikelijk
is. Een enkele keer wijken we
ervan af, zoals bij de ‘‘Idanwen’’,
een echte Empacher topboot die
is geschonken door Microsoft
Nederland. Daarnaast zijn in het
verleden de eerste 2 achten door
oude wedstrijdroeiers aangeschaft.
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Skiff2, aantal 14

Wedstrijd4, aantal 5

Singel Wherry, aantal 3

C2/3, aantal 6
Het andere deel vloot van de verenigingvloot bestaat uit wherry’s (single- en
dubbel wherry, we hebben er nu nog 6 van) en C boten. Oorspronkelijk van
hout, maar tegenwoordig ook vaak van kevlar. De C boten zijn wat smaller, maar
zijn door toerroeiers prima te varen. De vloot bestaat uit 8 vieren en 7 C2 met
stuur. Enkele zijn ook als ongestuurde C3 te gebruiken. We hebben ook nog
enkele klassiekers, waaronder de ‘‘IJsvogel’’, een prachtige houten WC2x.

Skiff, aantal 15
Van de 40 gladde boten binnen onze roeivloot is het grootste gedeelte skiffs
(25 stuks). Dit betreft zowel skiffs voor de wedstrijdjeugd (6) als skiffs voor
instructie en voor de ervaren volwassen skiffeur. De andere gladde boten zijn
2 achten, 6 vieren (waarvan 1 boordgeriggerd en nog van hout) en 7 gladde
tweeën. Veel van deze boten worden gebruikt door de wedstrijd- of competitie
roeiers. Alle boten in deze categorie zijn tegenwoordig van kunststof of kevlar.
Laser II, aantal 4

Acht, aantal 2

Double Wherry, aantal 5

Randmeer, 2 advance en 2 tourings

Toer4, aantal 8

Laser II:	2-mans zwaardboot,
voor jeugd en volwassenen vanaf 65 kg
Randmeer:	2/3-mans kielboot,
voor jeugd en volwassenen
Centaur:	2-mans kielboot,
voor jeugd en volwassenen

Centaur, aantal 6
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Speelbok, aantal 1
Speelbok
De speelbok in 2000 door Egbert
de Sauvage en Thijs Struijs gemaakt.
Bokkie
Het Bokkie is in de jaren 60
gebouwd, echter het exacte
bouwjaar is niet terug te vinden.
Wel is zeker dat dit wellicht het
oudste schip in de vaart is wat
nog altijd met grote regelmaat
gebruikt wordt. In de beginjaren
was het Bokkie uitgerust met een
buitenboordmotor. Later is deze
vervangen voor een binnenboord
diesel.
Bolle Bok
Bollebok is als kale romp uit
Engeland geïmporteerd en sinds
1975 startschip van de vereniging.

Bokkie, aantal 1

Kratje, aantal 3

Snelle Bok, aantal 1

In 1975 ingetimmerd door Jan
Schouten, in 2001 gestript en
opnieuw opgebouwd door Peter
Schouten

Spring bok, aantal 1

Speelbok:
Bokkie:
Kratje:
Snelle bok:
Spring bok:
Bollebok:
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Bolle Bok, aantal 1

de bok voor de allerkleinste die op de club komen
deze wordt gebruikt voor zeilinstructie, vooral bij de optimisten
deze wordt zowel bij roei- als bij zeilinstructie gebruikt
voor deze boot is een vaarbewijs verplicht
voor deze boot is een vaarbewijs verplicht, dit is de snelst boot
vanaf dit schip worden de zeilwedstrijden gestart

The Young Ones
Tekst: Coen en Hedy Schuurmans | Foto: Annick van Furth

Wij zijn op zeilkamp (The Young Ones) geweest. Dat
was keigaaf! Het begon op een zaterdag om 9 uur. Toen
we aankwamen werden we in groepen verdeeld en
daarna gingen we zeilen. Tijdens het zeilen deden we
wedstrijdjes. Bij
de lunch kregen
we lekkere
broodjes. In de
middag mochten
we weer zeilen,
daarna gingen
we zwemmen en ook nog spelletjes doen. Als avondeten
hadden we friet met worstjes, ons toetje was een
raketje. Na het eten gingen we met motorboten naar de
Twaalfmorgen en toen het donker werd gingen we daar
de begeleiders zoeken in het bos, dat was superleuk.
Toen we terug kwamen op de RZVG was het midden
in de nacht en moesten we naar bed, maar we gingen
(natuurlijk) nog niet slapen…

lunchen met een broodje frikandel. In de middag hebben
we optimistenkwartet gespeeld en na het pannenkoeken
eten moesten we helaas al weer naar huis.

“..maar we gingen
(natuurlijk)nog
niet slapen”

De volgende ochtend gingen we na het ontbijt weer zeilen;
bij de wissel leerden we knopen maken. Jammer genoeg
begon het heel hard te regenen waardoor we terug naar
het clubhuis moesten. Daar gingen we spelletjes doen en
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Miereakker 8
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616

Weydeland Kaas, buitenlandse kazen,
verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten
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Roeien op de Moezel
Tekst Rob Kraaipoel | Foto’s: Rob Kraaipoel en Stockphoto

De roeitocht op de Moezel begint eigenlijk als mijn zoon Boris mij uitnodigt om een paar
wijnboeren aan de Moezel te bezoeken. Bij Traben-Trarbach zie ik een C-vier met een Deen
se vlag voorbij varen. Op dat moment is het idee van een roeitocht over de Moezel geboren.
Het jaar daarna nodig ik mijn zoon uit om opnieuw een wijnreis naar de Moezel te maken,
maar nu om ook roeiverenigingen, sluizen en aanlegplaatsen te verkennen. Een jaar later gaat
de Moezeltocht van start.
De Moezel stroomt van zijn oorsprong in de Vogezen
in Frankrijk naar de Rijn bij Koblenz.Vanaf Trier legt
de Moezel een traject af dat bekend staat om zijn vele
bochten. De grotere plaatsen stroomafwaarts zijn
Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach en Cochem.
Op donderdagmorgen 7 uur vertrekken wij, 9 heren en
3 dames, vanaf de RZV Gouda naar Trier waar wij om
12.00 uur bij de Rudergesellschaft Trier 1883 aankomen.
Daar staan wij aan de oever van de Moezel (Mosel). Alle
twaalf schudden wij Frau Eva Bernard de hand en beginnen
meteen de twee geleende C-vieren af te riggeren. Nadat
de boten op een trailer zijn bevestigd, wandelen wij naar
het historische centrum van Trier.Voor de Liebfrauen
Basiliek is een groot plein met prachtige gebouwen,
waaronder het voormalige stadspaleis van de Reichsgraf
von Kesselstatt. Wij lunchen op het terras van de
Weinstube van het stadspaleis. Na de lunch bezichtigen wij
de Porta Nigra, de grootste bewaarde stadspoort uit de
Romeinse tijd (2e eeuw), de Liebfrauen Basiliek, de oudste
gotische kerk in Duitsland (12e eeuw), de imposante
Constantijn-Basiliek (2e eeuw), de Kaiserthermen (3e
eeuw) en vele andere Romeinse overblijfselen.
Aan het eind van de middag halen wij de trailer op en
rijden die naar de Bernkasteler Ruderverein die over
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een goede steiger beschikt. Omdat wij op donderdag
vertrekken en zondag weer terug rijden, kiezen wij
voor één overnachtingsplaats, het centraal gelegen
Traben-Trarbach. Hier logeren wij bij twee wijnboeren.
Veel wijnproducenten hebben naast hun wijnbedrijf
Gästezimmer en Ferienwohnungen.
Op vrijdagmorgen ontbijten wij gezamenlijk bij Weingut
Peifer.Van daar rijden wij stroomopwaarts naar de
Bernkasteler Ruderverein om de C-vieren op te riggeren.
Wij gaan het water op en varen richting Traben-Trarbach.
Wat is nu zo bijzonder aan het roeien op de Moezel?
Het is een prachtig roeiwater, circa 100 meter breed,
geen golven, stroming
ongeveer 3 km per
uur en sluizen om
de 20-30 kilometer
met een verval van
7 tot 9 meter. De
rivier kronkelt door
het landschap. De
hellingen waar de zon op staat, lopen steil omhoog en
zijn beplant met wijnstokken. Regelmatig passeren wij
kleine dorpjes. Het geheel ziet er schilderachtig uit.
Naast de grote sluizen voor vrachtschepen, liggen kleine

“Het geheel
ziet er schilderachtig uit”

Sportschleuse. In de grote sluizen past slechts 1 vracht
schip tegelijk, zodat je weinig grote schepen tegenkomt.
Bij Zeltingen passeren wij de eerste sluis. Hier ontdekken
wij dat het in de smalle sluis handig is om de C-vieren
naast elkaar te leggen en de riemen op de boot ernaast
te laten rusten. Dat maakt balans houden een stuk
makkelijker. Na de sluis varen wij verder stroomafwaarts.
Pal voor de brug bij Traben-Trarbach begint het plotseling
te gieten. Snel de boot uit en schuilen onder de brug.
Even later klaart het weer op. Maar wij zijn totaal
doorweekt. Op een zonnig terras naast de brug lunchen
wij en drogen op. Naar Zell is het nog maar 17 km. Bij de
Ruderverein Zell 1921 leggen wij de C-vieren in het gras.
In het Moezeldal leeft men van toeristen en wijn. In de
kleine dorpjes is veel te zien. Overal word je uitgenodigd
om wijn te proeven. Met de C-vier kun je bijna bij elk
dorpje aanleggen. Overal zijn eenvoudige restaurantjes.
Aan het eind van de dag keren wij vanuit Zell terug naar
Traben-Trarbach, snel douchen en eten in de Vier Löwen.
Typisch Duitse gerechten, zoals Eisbein mit Sauerkraut,
staan op de kaart. Na afloop van ons diner kloppen

wij op de kelderdeur van een lokale wijnboer, FranzJosef Ehses. Het verhaal van deze wijnboer is boeiend.
Van de wijnstok gaat de druif na persing en filtering
rechtstreeks het gistingsvat in. Wij proeven verschillende
Rieslingwijnen uit kleine proefglaasjes. Nadat Herr Ehses
de bestellingen in ontvangst heeft genomen, mogen
wij als toegift zijn wijnkelder bekijken. Hier zien wij de
roestvrij stalen gistingstanks en houten vaten waarin hij
zijn wijnen laat ontwikkelen.
Op zaterdag staan 40 km roeien en één sluis op het
programma. Na afloop is het snel naar huis want na
19.30 uur kom je het restaurant niet meer in. Toevallig
viert wijnboer Daniël Volllenweider die avond het 10
jarig bestaan van zijn Weingut met een Hoffest. In zijn
kelderruimte op de begane grond staan lange tafels
en er speelt een tweemansbandje. Flessen Riesling van
Vollenweider zijn te koop. Het blijkt wijn van topkwaliteit.
Op de laatste avond genieten wij voluit van muziek en wijn.
Zondagmorgen roeien we naar Cochem. Met de trailer
brengen we de boten terug naar Trier.Voldaan over alle
indrukken en ervaringen rijden wij naar huis.
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Snerttocht
Tekst: Anja Habetst | Foto: onbekend

Om 07.45 uur mochten we verzamelen in de sociëteit
waar de bootindeling en de” kappies” bekend werden
gemaakt en een korte uitleg werd gegeven over het
verloop van de tocht.Via de Breevaart vertrokken 15
boten richting de eerste sluis bij Gouda.
De eerste groep die de sluis door mocht, roeide daarna
verder tot het eind van de Karnemelksloot waar
gewacht moest worden op de tweede groep. Helaas
had die groep gezelschap gekregen van een schouw
waarvoor alle bruggen onderweg geopend moesten
worden, hetgeen een flinke vertraging opleverde. De
wachttijd werd intussen gebruikt voor een kopje koffie
of een sanitaire stop in de bibliotheek om de hoek.
Nadat de Karnemelkslootbrug was geopend roeiden
we door de Goudse grachten naar de Kock van
Leeuwensluis. Omdat de sluiswachter daar om 09.00
uur tevergeefs op ons had gewacht en hij om 10.00 uur
een sluis in Nieuwkoop moest openen, hebben we een
tijd moeten wachten op zijn terugkeer. Gelukkig scheen
de zon, werd er koffie en thee (soms zelfs met rum)
geschonken uit de meegebrachte thermoskannen en
kon, en passant, aan één van de boten nog een kleine
reparatie met een handyman worden uitgevoerd.Vanuit
een andere boot werd, met Sinterklaas in aantocht, met
pepernoten gestrooid, die gretig aftrek vonden in de
andere boten en bij de eenden.
De met ons meereizende fotografen hadden intussen
alle tijd om mooie plaatjes te schieten. Net toen we
genoeg begonnen te krijgen van het wachten, kwam de
sluiswachter terug en konden we onze weg vervolgen via
de Nieuwe Gouwe naar de Julianasluis. Een paar boten die
onder de Steve Bikobrug door aan bakboordwal roeiden,
moesten nog haastig uitwijken naar stuurboordwal voor
een groot grindschip dat ons tegemoet kwam. Op de
Reeuwijkse Plassen zijn we daar duidelijk niet aan gewend.
Nadat we ook de Julianasluis achter ons hadden gelaten
roeiden we verder over de Hollandse IJssel met uitzicht
op de molen aan de Veerstal in Gouda. In de Waaiersluis
bleek het spuiwater met veel geborrel en geweld vanaf de
onderkant van de sluis te komen en dat zorgde voor wat
paniek en hilariteit in de boten.
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Daarna konden we meters maken over een rimpelloze
Hollandse IJssel richting de lunch in Hekendorp. Na een
korte stop vervolgden we de tocht over de Dubbele
Wiericke dwars door de weilanden van het Groene Hart
via Driebruggen naar Nieuwerbrug aan de Oude Rijn.
Een lang stuk, maar dankzij de zon en het windje-mee,
prima te doen. Wel kregen we te maken met zeer lage
bruggen waar we zelfs onze neus moesten ‘inhouden’
(en dat is voor sommigen best lastig).Via de Oude Rijn
voeren we de Enkele Wiericke op voor het laatste
stuk naar de Kippenkade waar we zouden moeten
‘klunen’ om
weer in het
plassengebied
te komen.
Enigszins
vermoeid
keken we daar
reikhalzend
naar uit.
Eindelijk zagen
we wat boten dwars op het water liggen, wachtend om
de dijk op te worden getrokken. Eén sterke vrouw en
vier sterke mannen hebben alle boten daarbij geweldig
geholpen.

“…. lage bruggen
waar we zelfs onze
neus moesten
inhouden”

Eenmaal bovenop de dijk waren we sprakeloos door het
prachtige zicht op een zonsondergang die zijn weerga
niet kent. De vele foto’s die daarvan zijn gemaakt spreken
boekdelen. En dat feestje duurde nog even voort, want
via een slootje en een volgende kluunplaats kwamen
we op de ’s-Gravenkoopse plas waar een laagje mist
boven het water en de oranjerood gekleurde lucht voor
een sprookjesachtige sfeer zorgden. Met de stal (lees:
de snert) in het vooruitzicht kregen we vleugels en
roeiden in het halfdonker redelijk snel naar de vereniging.
Nog even de boot goed uitgesopt en daarna aan een
welverdiende borrel en natuurlijk de beloofde snert die
heerlijk smaakte.
We kunnen terugkijken op een goed voorbereide en
zeer geslaagde dag. Met de complimenten en dank aan de
organisatie die bestond uit Lineke en Arie Maarten!

Plassentocht in Reeuwijk
Tekst: Herman Verzijl | Foto: Leo Boot

Op zondag 7 juni jl. hebben we een heerlijke
plassentocht gemaakt in Reeuwijk. Om 10.00 uur
kwamen we bij elkaar op de RZVG en met 16 personen
in 6 boten zijn we een half uur later vertrokken. Het
was weer even
wennen om langs
en onder bomen
door te varen
en door bruggen
heen te gaan. Maar
naarmate de dag
vorderde kwam de
zeilbehendigheid
steeds beter
terug. Een goede
generale voor het
zeilweekeinde
binnenkort in Friesland. Daar gaan we met 27 (!)
leden dit jaar voor de derde keer heen. Over de
’s-Gravenbroekse plas zijn we door de Ree naar de
plas Groot Vogelenzang gevaren, vervolgens naar de

“..naarmate de
dag vorderde
kwam de
zeilbehendigheid
steeds beter
terug”

’s-Gravenkoop en de Nieuwenbroek. Op het land van
de familie van Winand aan die plas hebben we onze
meegenomen lunch gebruikt. Winand, dank voor jullie
gastvrijheid. Het was genieten daar.
Na de lunch zijn we naar de Vrijhoef gevaren over Klein
Elfhoeven en vervolgens naar de Elfhoeven plas en
daarna weer naar de ’s-Gravenbroek. Tegen 17.00 uur
waren we weer op de club. Bijna alle aspecten van het
zeilen zijn aan bod gekomen, o.m. de voorrangsregels
(het was die zondag druk met sloepen), varen in nauw
vaarwater, op en aftuigen op het water enz. Op de
Elfhoeven was een zeilwedstrijd aan de gang en op dat
moment kwamen wij de brug door. Er stond een flinke
wind. Hoe ga je dat oplossen? Een goed moment om de
theorie aan de praktijk te toetsen.
Kortom, het was een fantastische dag met dank aan
Gardi, voor de uitstekende organisatie. Wat mij betreft,
komt deze dag zeker volgend jaar weer op de zeilagenda.

25

i
b
Com

Team Gouda

Tekst: Dirk, Olivier, Otto en Pieter | Foto’s:Winand de Fraiture

Twee jaar geleden zijn Dirk, Olivier, Otto en Pieter gaan instructiezeilen in de voor de RZVG
nieuwe boot RS Feva. Vorig jaar werden ze gevraagd om mee te doen aan de wedstrijd Goud
van Gouda tussen de RZVG en Elfhoeven. Dat was een mooie ervaring en toen is het idee
ontstaan om te gaan wedstrijdzeilen. De RZVG geeft geen wedstrijdtrainingen en Elfhoeven
wel. Een paar vergaderingen later is Team Gouda opgericht: Het wedstrijdteam van Elfhoeven
(Team 11) uitgebreid met de RZVG.
Overigens is Team Gouda er voor alle
jeugdwedstrijdzeilers: Optimist, Splash, Cadet en RS Feva.
Wat is de RS Feva voor boot?
De RS Feva is ’s werelds best verkochte tweemans
zeilboot in de afgelopen jaren, sterk in opkomst in
Nederland, een ISAF internationale klasse, winnaar van
de “Dinghy of the Year” in de Verenigde Staten, “Coup de
Coeurs” in Frankrijk, een RYA erkende junior klasse...
De lijst van titels kan nog eindeloos doorgaan. De
RS Feva is de nieuwe pijler onder de tweemans
zwaardboten. Het Watersportverbond ziet de RS Feva
als de instapklasse voor tweemans zeilboten. Door
de ruimte in de boot is de Feva comfortabel voor
kinderen en volwassenen. Er is veel variatie mogelijk in
de aankleding van de boot waardoor hij door één zeiler,
een familie of een groep vrienden gezeild kan worden.
Daarnaast is de RS Feva de snelste in zijn klasse!
Wintertraining
Vanaf november 2014 zijn door wedstrijdzeilers van
de RZVG theorieavonden verzorgd voor Team Gouda.
De wintertrainingen zijn door trainers van Elfhoeven
verzorgd. Dat was erg leerzaam. Inmiddels hadden we
zelf twee wedstrijd RS Feva’s gekocht van Elfhoeven.
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Wedstrijden zeilen bij Combi-Rotterdam,
United4 en Eurocup
Aan vijf wedstrijden van de Combi-Rotterdam hebben
we meegedaan. De
Combi-Rotterdam
is een serie van
8 wedstrijddagen
georganiseerd door
8 verenigingen in
en om Rotterdam.
Plezier en sportiviteit
staan voorop, verder
is het de ideale
manier om kennis te maken met het wedstrijdzeilen.
Helaas werd op de RZVG niet gestart omdat er geen
wind stond. Wachten op wind is typisch iets voor
wedstrijdzeilen. Ook teveel wind hebben we gehad.

“...Wachten op
wind is typisch
iets voor
wedstrijdzeilen”

Met de United4 in Workum werd er op de tweede dag
niet meer gevaren, omdat de golven te hoog waren en
de wind recht de haven in blies. United 4 fungeert als
platform voor het jeugdzeilen en het jeugdwedstrijdzeilen
in het bijzonder. De wedstrijden zijn op open, groot
water zoals het IJsselmeer en de Oosterschelde. Dat
was spannend varen. Zeker op de Roompot want daar

stroomt het water ook nog. De benedenwindse boei
ronden met stroom tegen valt nog niet mee.
Uiteindelijk zijn we in de Combi Rotterdam geëindigd
als 1e en 2e in het overall klassement! Ook hebben we
meegedaan met de Eurocup finale RS Feva in Muiderzand.
In dit internationale veld zijn we geëindigd op de 15e
plaats (van de 28).
Toekomst
In de zomervakantie 2016 gaan we naar Santander aan
de Golf van Biskaje in Spanje. Daar worden de RS Feva
Open Wereldkampioenschappen 2016 gevaren. Komend
jaar gaan we nog veel trainen om daar goed te presteren.
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De 68e IJsselmondetocht “Een
roeibelevenis in een wereldhaven”
Tekst: Helen Boulogne | Foto’s: Helen Boulogne

Onder invloed van deze wervende tekst, hebben 12 roeiers (3 boten) uit verschillende
disciplines zich op 13 september in alle vroegte (4.45 uur…) verzameld om te vertrekken
naar de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging ‘De Maas’ in Rotterdam.
De tocht is geroeid in wherry’s (!!!). In totaal deden 20 boten mee.
Om de 65 km wat makkelijker te kunnen overbruggen,
had de organisatie berekend met welke vertrektijd we
zo veel mogelijk stroom mee zouden hebben. Met deze
geruststellende gedachte vertrokken we om ongeveer 7
uur goedgemutst in konvooi!
Dit was het echte werk. Naar de overkant van de rivier
met links en rechts binnenvaartschepen, een zonsopgang
en de echte Van Brienenoordbrug reeds in het vizier! Dit
gaat leuk worden! Beetje foto’s maken, verbazing over
enorme jachten bij de werven, het was best te doen
op stuur. “Jongens, let een beetje op de gelijkheid en op de
benen graag, we komen wat achter te liggen. Hebben we die
stroom nou nog niet mee…? Waar was die plasstop ook al
weer? Pas na de brug over de Noord?! Nou goed, een wissel
dan maar.” Hier moest onze bemanning nog een beetje
op oefenen bleek, mijzelf voorop gesteld. Dit doen we
niet zo vaak in de Batavier (8+).Vol verbazing hebben we
bewonderd hoe het er soms in andere wherry’s aan toe
ging. Zonder veilig boord te houden, gewoon met zijn
vieren tegelijk langs elkaar heen lopen naar de nieuwe
positie… Het zag er heel eenvoudig, relaxed en snel uit,
maar wij besloten dit niet op dit water te gaan oefenen.
Afijn, daar was dan eindelijk de brug over de Noord.
Alblasserdam aan bakboord. Met een lege blaas en
inmiddels wat ingetapete vingers gingen we op naar de
volgende etappe. Langs Zwijndrecht en genietend van het
mooie aanzicht van Dordrecht.
‘Hier moest toch de stroom mee gaan komen?’ Volgens
logische redenatie aan boord zou dat bij de Kil moeten
zijn en dat was ergens na de spoorbrug. “Voel jij het al?!
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Niet echt… We zijn er in geluisd. Nog even geduld, het kan
niet lang meer duren.”
We naderden de Swinhaven. Was dat niet de plek
waar de wedstrijd van 10 km startte en waar Cees
Leenheer ons voor
opgegeven had…?!
Hij dacht met 5
wedstrijdroeisters
en 1 exwedstrijdroeister,
dat het wel een
goed idee was
om hieraan mee te doen. Wij dachten gewoon een
leuk tochtje op zondag te gaan roeien. Bovendien leek
het ons al wel voldoende om de 65 km gewoon te
overleven. De startlijn was eerder dan gedacht. We
moesten nog wisselen en dat duurde zoals gebruikelijk
even bij ons. Met dus niet zo’n vliegende start toch maar
besloten om mee te doen. Het viel ons zwaar. Heel
zwaar. Dit traject was duidelijk ons langzaamste van
de hele tocht. De andere boten raakten wat uit zicht.
Dit viel ook de toerleiding op. Het goede nieuws was
dat we een sleep kregen. Het slechte nieuws, dat we
werden gediskwalificeerd. Ach ja, het ging om de tocht.
Ergens midden in het veld werden we weer losgelaten
en moesten we nog 5 km naar Rhoon roeien, onze
lunchstop op de helft van de route.

“Hebben we
nou die stroom
nog niet mee..?”

De stop bleek veel korter dan gepland, dus daar zaten
we weer met de lunch op schoot in de boot. Door naar
Hoogvliet en Spijkenisse over de Oude Maas. “Zeg, voel jij
die stroom mee eigenlijk ..?! Blijft een zware boot, hè?”

En toen kwam de verlossende bocht naar stuurboord
richting de Nieuwe Maas. We gingen weer naar
Rotterdam. Langs Vlaardingen, Schiedam, imposante
schepen om ons heen, stinkende industrie. Eindelijk kregen
we goed de stroom mee, maar helaas flink wind tegen en
dat geeft dus golven. Doe daar nog wat passerende (zee)
schepen bij en je hebt een bijzonder geheel.
Intussen was er een schip van de Havendienst gearriveerd
om ons veilig door Rotterdam te leiden. Alle 20 boten
waren nu weer in konvooi. De hoogbouw van Rotterdam,
Euromast, de Zwaan, Hotel New York, cruiseschepen De
Rotterdam en De Ryndam, met zwaaiende mensen. Wat
een belevenis! Die golven merkten we niet eens meer.
We stoven er overheen. Onder de Hef door en daar
zagen we de Van Brienenoordbrug weer. De tocht was
bijna volbracht. Nog even oversteken, boten uit het water
en op naar het buffet. Intussen was het 17.30 uur.
De uitslag van de wedstrijd gaf een grote verrassing. De
Goudse wherry met daarin Nancy, Machteld, Jens en
Anke was derde geworden in de wedstrijd!!!! Na een
heren ploeg en een mix-ploeg in een lichtgewicht wherry.
Voor ons waren ze dus 1e! Super trots op onze maatjes
vielen we aan op het goed verzorgde buffet. Tevreden,
dat we deze - toch wel iets zwaarder dan we gedacht
hadden – tocht hadden volbracht!
Jens, bedankt voor het initiatief en de organisatie!

reparatie en gemak
TV, vaatwasser of wasautomaat stuk?
Wij repareren snel en vakkundig. Besluit u toch een
nieuw apparaat te kopen, dan betaalt u geen
onderzoekskosten.

Bestel via onze webwinkel!
Ga naar www.radiovandijk.com

Radio van Dijk
WITGOED • INBOUWAPPARATUUR • TV & AUDIO • REPARATIE
Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk • Tel (0182) 39 33 66
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Jeugd Wedstrijdzeilen?
Doe mee met de Combi!
Tekst:Willem Elderenbosch | Foto:Winand de Fraiture

Voor iedereen die kan zeilen in een Optimist, Cadet,
Splash of RS Feva en dat ook in een wedstrijd wil doen,
bestaan de Combi wedstrijden. De Combi wedstrijden
worden al vele jaren in heel Nederland georganiseerd.
Daarbij is Nederland in regio’s opgedeeld, zodat je altijd
in de buurt van je eigen woonplaats kan meedoen.
De RZVG doet mee in de regio Rotterdam: Combi
Rotterdam (www.combi-rotterdam.nl). In deze regio
zitten nog zeven andere verenigingen: GWV Elfhoeven,
KR&ZV De Maas, RZV, WV Aegir, WSV Binnenmaas,
ZCK en ZWV Noord Aa. En elk van deze verenigingen
organiseert een wedstrijd, waaraan iedereen uit de regio
kan deelnemen.
Combi wedstrijden zijn heel erg leuk: je kan op ieder
niveau meedoen en er zijn altijd veel tegenstanders op
jouw niveau. Dit jaar waren er gemiddeld 85 boten bij
elke wedstrijd: lekker druk en heel gezellig, zowel op het
water als op de kant!
De wedstrijden zijn meestal op zondag, waarbij er op
zaterdag meestal ook een training dag is op hetzelfde
vaarwater: dan kun je de baan en lokale omstandigheden
vast testen. Op iedere te weinig wind, of juist veel te veel.

variërend van beginner (D en C) tot de zeilers die klaar
zijn voor de nationale jeugdselectie (B en A). Bij de
andere klassen zeilt iedereen in hetzelfde veld.
Speciaal voor de beginnende Optimisten wordt vaak een
aparte wedstrijdbaan uitgelegd, die wat meer in de luwte
en dichter bij de vereniging ligt. Bovendien vaart er een
motorboot voor uit, zodat iedereen weet welke kant je
op moet varen: dat is soms nog wel eens lastig als je voor
het eerst wedstrijd gaat zeilen.
Om mee te doen met de Combi wedstrijden is het niet
direct nodig om een eigen zeilboot te hebben: voor de
Optimist D en Optimist C en niet/Optimist klassen
kan gevaren worden in een boot van de vereniging,
waarbij dit niet een officiële wedstrijdboot hoeft te zijn.
Voor de Optimist A en B geldt wel dat het een officiële
wedstrijdboot moet zijn.

Het is goed om te weten dat de veiligheid van iedereen
voorop staat, dus kinderen gaan niet het water op als het
weer dat niet toelaat. Bij iedere wedstrijd zijn er prijzen
te winnen voor de nummers 1 t/m 3 in iedere klasse.
Bovendien wordt er een jaarlijks klassement bijgehouden,
waarbij ook voor de nummers 1 t/m 3 prijzen zijn.

Bij de Optimisten geldt bovendien dat je op basis van je
plaatsing in het totaalklassement kan promoveren van de
C naar de B en vervolgens naar de A. Als je dan zo goed
bent, kan je proberen om in de Nationale Jeugdselectie
te komen. (voor de Optimisten D wordt geen
totaalklassement bijgehouden – deze klasse is speciaal
bedoeld voor kinderen die eens een keertje mee willen
doen). Als je meer over het promotiebeleid wilt weten,
kijk dan op de website van de Combi Rotterdam.
Voor alle klassen wordt in het najaar ook nog eens een
landelijke finale op het IJsselmeer georganiseerd: uit elke
Combi-regio komen daar de beste 16 zeilers van iedere
klasse tegen elkaar uit.

De wedstrijden worden georganiseerd voor ieder niveau:
bij de Optimist klasse zijn er vier verschillende groepen

Voor meer informatie kun je kijken op de site:
www.Combi-Rotterdam.nl
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12 KM hard roeien in de TweeDrie
Wedstrijdklassieker Abcoude-Amsterdam
Tekst:Yvette Engbers | Foto: Marianne de Jong

Op de zonnige, frisse zondag van 11 oktober duikt een kleine delegatie Gouda roeisters
op in het Amsterdamse achterland om in de voetsporen te treden van Jan Wienese en
Rob Kraaipoel. Het zijn twee dames en een stuur en de boot draagt de naam TweeDrie.
De wedstrijd is georganiseerd door het comité voor Wherrywedstrijden en is alleen voor
C-boten en Wherry’s.
De wedstrijd is vanaf het Abcoudemeer naar rv.Willem
III Amsterdam, over een afstand van 12 km. Dat ze ook
die 12 km moeten oproeien is op zo’n mooie dag vooral
genieten, en zelf oproeien doen de anderen ook, toch?
Bovendien kan de stuur zich door het oproeien alvast
opwarmen voordat ze 12 km lang stil moet zitten en
alleen de stembanden hoeft aan te spreken.
Alles zit mee, ook de wind.

We varen het Abcoudemeer over en Abcoude binnen.
Daar zien we toch enkele botenwagens staan en we
zien dat sommige oproeiteams opgewacht worden en
wisselen met de wedstrijdroeiers. We beseffen dat we
voor een snelle deelname dus voor de start al twee
tactische fouten op zak hebben. Die 6 km oproeien in de
benen en die fijne maar niet zo lichte boot waarbij we
het nog niet eens over de afstelling hebben.

Eenmaal ingeschreven realiseren we ons meer en meer
dat het een wedstrijd is om serieus te nemen. Ook
roeiers uit het nationale roeiteam maken weleens een
uitstapje voor de lol naar de C-boot of de Wherry.
Er is tenslotte nog steeds een snelheidsrecord uit 1969
te breken van Olympisch kampioen Jan Wienese in de
categorie eenpersoons rolbankenwherry.
We voelen nattigheid, we voelen dat ons leuk dagje
toerroeien met tempo, zoals we dat dit jaar prima
volhielden op de Elfstedentocht, toch een tour de force
moet worden. We zien een baanrecord voor de DC2*
staan van 58:07, dat is wel pittig. Maar de wind zullen we
grotendeels mee hebben èn heel belangrijk, we hebben
er zin in.Vooral de boeg, die de slag heeft overtuigd dat
dit een hele leuke wedstrijd is. Die 12 km, dat lijkt wel
veel maar dat valt mee als je een beetje doorroeit.

Het wedstrijdsecretariaat van het comité is provisorisch
opgezet op het grasveldje langs de Angstel in Abcoude.
Een klein tafeltje met alle formulieren, rugnummers en de
speldjes. Ernaast in het gras een weegschaal. Onze stuur
Marjo wordt gewogen en goed bevonden. Er zijn 40
inschrijvingen, waarvan 4 in onze categorie DC2*.
De boten worden één voor één met een staande start
weggeschoten, de snelle nummers het eerst. We gaan als
29e weg met een serie Goudse mijl-waardige starthalen
en we zijn los. We roeien nu terug met wind in de rug
het Abcoudemeer over en dan de prachtig slingerende
Holendrecht op in de richting van Ouderkerk a/d Amstel.
Links en rechts mooi polderlandschap of stedelijke
vergezichten. Ondertussen worden wij op de hielen
gezeten door een strak roeiende en strak uitziende
roeier in een C1, die ons al snel soepel voorbij glijdt.
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De Holendrecht slingert zich de Bullewijk in. Onze stuur
houdt ons in het gareel door te tellen op de uitpik en
ons aan te moedigen. In Ouderkerk zien we ook de
2-persoons rolbankenwherries naderen. Een klein tandje
erbij om als eerste bij
het smalle bruggetje
en de doorgang aan te
komen en dan de Amstel
op.Vanaf dit punt is het
nog 5 km en hebben we
het ontzettend warm
ondanks de frisse wind.
De Amstel is bekend
terrein. Hier varen we
graag in het voorjaar
wedstrijden zoals de Head en de Heineken 4-kamp in
een gladde vier. In een C2 blijkt het een zware klus te
worden. We krijgen bovendien ramptoeristen op bezoek,
een gemotoriseerd vissersbootje met een handvol
mannen besluit om 10 meter achter de punt van de
TweeDrie te gaan varen om ons zwijgzaam aan te kijken
en te volgen. Na een paar honderd meter krijgt de slag
er genoeg van en roept: “OPZOUTEN, GA WEG”. De
boeg volgt de slag en roept: “GA ER LANGS, GA WEG”.
De stuur weet niet wat haar overkomt. De bestuurder
van de boot begrijpt de hint en spuit weg, we worden
opgetild door een aantal flinke golven en surfen zelfs
een golfje af door goed stuurwerk. Best leuk.
Ondertussen zijn we er nog steeds niet. De wind komt
nu van opzij. De stuur blijft ons continue aanmoedigen,
al dan niet opbeuren en pakt overal waar het kan de
binnenbocht. De Roozenoordbrug, de laatste brug,
komt langzaam in zicht. De benen zijn leeg. Daarna is
het nog maar enkele honderden meters naar de finish
bij rv.Willem III. Alles kraakt en schuurt en we slepen
onszelf en de boot met stuur naar de finish.
DOOR! Ja, inderdaad DOOORst. Binnen 10 seconden
was de bidon vacuüm leeg gedronken.

“binnen 10
seconden
was de bidon
vacuüm leeg
gedronken”

Computerhulp Reeuwijk
Koop uw computer bij de man,
die hem aan huis repareren kan!

* Voor particulieren en
bedrijven, zonder extra
kosten als abonnement e.d.
* Verkoop van nieuwe en 2de
hands pc, printers e.d.
* Beveiligen tegen spam,
virussen, spy- of malware. Maken van back-up!
* Updaten software, opschonen
en sneller maken oude pc.
* Installatie:adsl, internet TV
Service aan huis werkdagen tot 21:00
en weekend tot 18:00.

Mark Smael
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06-10245763

Op naar de eindtijden en de prijsuitreiking, want alle
deelnemers krijgen een glaasje als aandenken. Het
traditionele bekertje voor de winnaar van de categorie
zat er niet in voor ons, we zijn vierde en dus laatste
geworden met als eindtijd 1:10.26. Toch een klein
dompertje dat we in het echt niet zo hard gaan als we
zouden willen. Thuis in de mailbox fleuren we weer een
beetje op van het troostmailtje dat Rob Kraaipoel ons
gestuurd heeft. Hij heeft de uitslagen gezien: “De wind
was helemaal niet optimaal en het veld sterk. Je komt
in zo’n veld jongere en sterkere dames tegen. Met de
huidige ervaring op dit traject ga je het volgend jaar
beter doen”. Hij heeft ongetwijfeld gelijk. Rob heeft
thuis nog twee van de kleine verzilverde bekertjes staan
uit 1963 en 1964. Hij roeide toen samen met Ton van
der Stap in de Heren tweepersoonsrolbanken wherry
(overnaads). Misschien dat we door onze deelname nog
wel meer goede oude herinneringen oproepen aan deze
historische wedstrijd. Wij hebben er weer een leuke
herinnering bij.

De 13e Goudse Mijl
Tekst: Jos Geerligs | Foto: Paul van ‘t hoofd

De 13e GM werd geroeid op zondag 20 september. Een maand eerder dan in voorgaande
jaren. De dagen zijn in september nog wat langer, de watertemperatuur is nog wat hoger
en de kans op slecht weer is wat kleiner. De verschuiving geeft meer wedstrijdtijd, minder
veiligheidsrisico’s en mogelijk meer aanmeldingen van mooi-weer-roeiers.
Ploegen
Dit jaar waren er 51 ploegen van twaalf verenigingen,
waaronder de roeivereniging Alphen, Pampus, Rijnland en
Rijnmond. Als gastheer leverde de RZVG 18 ploegen. In
2014 hadden we 62 ploegen van 18 verenigingen.
Prijzen
Het was een prachtige wedstrijddag. Met veel ruimte
tussen de heats.Veel roeiers hebben daar hekel aan, dus
gaan we dat volgend jaar dichter op elkaar uitvoeren.
Er waren veel nek-aan-nekraces en dat waren behoorlijk
spannende heats.
De Rijnland Wisselbeker voor de best presterende
vereniging werd in 2015 gewonnen door de r.v. Alphen –
voor de derde keer. Ze waren echt sterk. Alphen wil de
beker nu graag houden, maar die vlieger gaat niet op.
Het algemeen klassement (met correcties voor boottype,
leeftijd en geslacht) werd gewonnen door Annivera van
Veen uit Alphen, die in DV 2x een tijd van 7:46.34 liet
afdrukken (gecorrigeerd is dat 6:48.23). Tweede werd
Steven van Popele, ook uit Alphen, maar dan in J 2x. met
een tijd van 6:46.96 (gecorrigeerd 6:51.57). Derde werd
Marijke Mooijman-Kuipers van Rijnland in DV 1x, in een
tijd van 8:52.67 (gecorrigeerd 6:53.41).
Om te zien wat correcties zoal doen: De Vmix 8+ van
Nancy Davilar roeide 7:36.66, maar gecorrigeerd werd
dat 7:51.70.

De verklaring is dat een skiff met een man van 21
jaar drie keer een vermenigvuldigingsfactor 1 heeft.
Alle andere boten gaan sneller dan een skiff en krijgen
een factor groter dan 1 voor de correctie van de
wedstrijdtijd. Er zijn verschillende correctiefactoren voor
mannen en vrouwen en ook de leeftijd telt mee.
De roeiers met de beste conditie (voor hun leeftijd) en
techniek winnen hier.
Vrijwilligers en Sponsoren
De vrijwilligers voor de vitale onderdelen van de
wedstrijd zijn ervaren. De kamprechters komen graag.
Iedereen wil meer deelnemende ploegen. Met het huidig
aantal deelnemende ploegen hebben we voor de helft
van de inkomsten echter sponsoren nodig. Bovendien
hebben we voor sommige aspecten van de uitvoering
ondersteuning van derden nodig. Bij voorbeeld voor
werving, en het uitzetten van meetpunten voor de baan
etc. De sponsoren staan op de website bij de Goudse
Mijl en mogelijk kunnen de leden daar eens naar kijken
als zij voor een sponsor wat te doen hebben.
Met ruim vijftig ploegen waren er te weinig aanmeldingen.
Dat komt misschien doordat er geen mooi- weer-roeiers
zijn, omdat de verandering van datum over het hoofd
werd gezien of om andere redenen. Wij gaan er nog een
schepje bovenop doen om meer ploegen te werven.
In 2016 zal de 14e Goudse Mijl op zondag
11 september gevaren worden.
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Overige

Sluitingsdatum inleveren kopij ‘‘Het Roer’’ nr. 5
Woensdag 1 juni 2016
Redactie-adres:
E-mail: roer@roeienzeil.nl, rzvg@planet.nl
De redactie moedigt iedereen aan om bijdragen te
leveren aan Het Roer.

Criteria voor tekst:
Goed leesbaar, kort en bondig. Indien nodig kan de
redactie de tekst inkorten of kleine tekstwijzigingen ten
aanzien van de leesbaarheid aanbrengen. Aantal woorden:
340 – 370 (half A-viertje) of anders in overleg.
Criteria voor foto’s:
De fototechnische kwaliteit moet van voldoende niveau zijn:
• gefotografeerd met een kwaliteitscamera (belangrijk
voor scherpte en detaillering)
• tenminste 1600 x 2400 pixels
• aangeleverd in het originele bestand, niet nabewerkt (de
foto’s worden door de redactie drukgereed gemaakt)
De naam van de fotograaf moet bekend zijn en deze
geeft toestemming om de foto na te bewerken en te
publiceren in Het Roer en op de website van de Roei- en
Zeilvereniging “Gouda”.
De redactie bepaalt of een foto wordt geplaatst. Dit kan
te maken hebben met de kwaliteit van de foto maar ook
met keuzes van de redactie ten aanzien van de inhoud en
vormgeving van het blad.
Adverteren?
Neem contact op met Hanny Geelkerken,
roer@roeienzeil.nl, rzvg@planet.nl
Vertrouwenspersonen intimidatie:
Adelheid van der Torren
tel. 0182-399073
Jens Nooitgedagt
tel. 0182-395220

Miereakker 12 Reeuwijk
Tel. 0182 394195
slagerijvanmeurs@live.nl
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Colofon

Redactie
Machteld Kolthof
Hanny Geelkerken
Leonie Wijnsema

:

Ingrid Schulting
Wouter van Catz

Vormgeving en fotografie
Leonie Wijnsema
Sandra Zeilstra
Edwin de Kemp
Druk
Telstar Media, Pijnacker

Verkeerscollege

Innoverend in verkeersonderwijs

Voor een vaste prijs
uw rijbewijs
Incl. onbeperkt lessen en praktijkexamens.

voor info:
www.vkspitstop.nl
0182 - 785 865

Bestuur
Voorzitter
Chris Stoffer
telefoonnummer 0182-539116
voorzitter@roeienzeil.nl

Roeicommissaris
Vincent Zimmerman
telefoonnummer 0172-645205
roeicommissaris@roeienzeil.nl

Secretaris
Caroline Kramer
telefoonnummer 0172-436356
secretaris@roeienzeil.nl

Zeilcommissaris
Jeroen van Catz
telefoonnummer 06-45206788
zeilcommissaris@roeienzeil.nl

Penningmeester
Henk Verwaal
telefoonnummer 0182-393631
penningmeester@roeienzeil.nl

Jeroen
van Catz

Vincent
Jan
Caroline
Zimmerman de Kock van Leeuwen Kramer

Chris
Stoffer

Comm. Vastgoed en Vloot
Jan de Kock van Leeuwen
telefoonnummer 0182-392532
commissarisvastgoedenvloot@
roeienzeil.nl
Comm. Verenigingsleven
Nancy Davilar
telefoonnummer 0182-601713
commissarisverenigingsleven@
roeienzeil.nl

Nancy
Davilar

Henk
Verwaal

Jeugdbestuur

Contact

Voorzitter
Stan Schouten
telefoonnummer 06-19327318

Secretaris
Hugo de Fraiture
telefoonnummer 06-1899877

Penningmeester
Rein de Sauvage
telefoonnummer 06-20009600

Contact
jeugdbestuur@roeienzeil.nl

Verenigingsgebouw
Notaris d’Aumerielaan 35
2811 HS Reeuwijk
telefoonnummer 0182-392280

V.l.n.r.: S tan Schouten
Rein de Sauvage
Hugo de Fraiture

Beheerder
Michael de Wit
beheerder@roeienzeil.nl

Michael
de Wit
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Uw makelaar voor deze regio!
www.dupreemakelaars.nl
Kantoor Gouda
Westhaven 36, 2801 PK Gouda
Telefoon 0182 - 55 12 55, Fax 0182 - 55 12 11
E-mail gouda@dupreemakelaars.nl

Kantoor Reeuwijk
Zoutmansweg 12, 2811 ES Reeuwijk
Telefoon 0182 - 39 42 00, Fax 0182 - 39 56 00
E-mail reeuwijk@dupreemakelaars.nl

Pascalstraat 3, Reeuwijk • Tel. 0182-622000

Wij maken de plus waar!
Maak een afspraak met Robin Dijkstra
voor een gesprek over uw bedrijfssituatie.
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