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Autisme begrijpen:
Relatietherapie
Coaching voor partners

Jantien van Dijk van Tienwerk, is gespeciali-
seerd in autisme en heeft een praktijk voor 
kind- en gezinsbegeleiding rondom autisme. 
Daarnaast geeft Jantien sinds kort thema-
ochtenden en -avonden in Gouda, rondom 
 autisme. 

Er zijn vaste data waarop deze thema ochten den 
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 in-
schrijven 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.

Jantien van Dijk start bijeenkomsten rondom autisme.

Handvatten rondm 
het thema autisme

voor particulier en ondernemer

Fokkerstraat 11  
2811 EN Reeuwijk 
tel. 0182 300945 

www.mouritsadvocatenkantoor.nl

Mourits 
advocatenkantoor

Miereakker 4  | 2811 BB Reeuwijk
T 0182 39 32 25|info@mmbloemen.nl 

www.mmpureflowers.nl

* 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 mal- 
 ware. Maken van back-up! 
* Updaten software, opschonen 
 en sneller maken oude pc. 
* Installatie:adsl, internet TV  

Computerhulp    

 Service aan huis werkdagen tot 21:00  
 en weekend tot 18:00. 
 

 Mark Smael 06-10245763   

Koop uw computer bij de man, 
 

 die hem aan huis repareren kan! 

Reeuwijk 
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Het aantal toepassingen van digitale hulpmiddelen groeit elke dag. 
Op onze vereniging maken wij daar nog maar beperkt gebruik van.
Een voorbeeld: wat gebeurt er als u een schadebriefje (briefje 
is niet meer 2018) invult? Allereerst moet het verzameld 
worden door Michael, die het vervolgens weer verdeelt over de 
diverse klussenploegen. Die klussenploegen nemen het dan in 
behandeling, zo nodig in overleg met de Commissaris Vastgoed en 
Vloot. Als de schade afgewerkt is, wordt hij geregistreerd zodat er 
een goed overzicht is van de schade en schadelast van onze vloot. 
Dat is allemaal veel eenvoudiger te organiseren als het digitaal 
bijgehouden wordt.

U schrijft natuurlijk altijd 
keurig uw boot af. Al die 
afschrijvingen worden 
geturfd, zodat de Roei- en 
Zeilcommissarissen inzicht 
krijgen in het gebruik van 
de boten. Mede aan de 
hand van het gebruik van de 
boten, kunnen zij dan hun 
botenplannen aanpassen. Bij 
digitaal afschrijven is dit proces 
veel makkelijker te monitoren. 

Als u uw boot vanuit huis kan 
afschrijven, leidt dit wellicht 
tot een efficiënter gebruik van 
onze vloot. Geen wachttijden 
meer op de steiger zou het resultaat kunnen zijn. Bij andere 
verenigingen zijn de gebruikers na een korte gewenningsperiode 

tevreden over het digitale afschrijven. Als gunstige bijwerking 
blijken de individuele boten ook vaker te worden afgeschreven. Met 
hetzelfde materiaal kan er dan meer gebruik van worden gemaakt. 

En daar word ik dan weer blij van. Want de mooiste boten zijn toch 
boten die gebruikt worden.

Botenplan
Op dit moment wordt door de Roei- en Zeilcommissarissen hard 
gewerkt aan een herziening van hun botenplannen. Zo’n plan 

maakt een inschatting van 
de boten die in de komende 
10 jaar aangeschaft gaan 
worden. Op die manier weet 
het bestuur hoeveel geld wij 
hiervoor moeten reserveren.

De commissarissen 
verzamelen voor de 
botenplannen alle suggesties 
van commissies en individuele 
leden. Als u realistische ideeën 
heeft, is het nu het goede 
moment om die ideeën met 
de Roei- en Zeilcommissaris 
te delen. Uw input wordt door 
hen op prijs gesteld.  

Ik hoop van harte dat u met 
plezier binnenkort in uw favoriete roei- en/of zeilboot kan varen 
die u digitaal heeft afgeschreven.

Voorwoord
Digitale hulp
Tekst  Chris Stoffer, Voorzitter
Foto Niyireth Koelmans
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Jan Tinbergenstraat 21  •  2811 DZ Reeuwijk
Telefoon (0182) 301 100  •  info@jachtwerfreeuwijk.nl

www.sluiper.nl onderhoud • nieuwbouw • specialist in elektrisch varen

Specificaties:
Lengte:  6,30 m
Breedte: 2,30 m
Kruiphoogte: 0,90 m

Kijk voor uitgebreide informatie 
en foto’s op onze website.
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In het weekend van 26 en 27 augustus j.l. 
vond het traditionele BRO roeievenement 
de 5 sluizentocht plaats onder ideale 
weersomstandigheden: zon, weinig wind 
en een temperatuur van max. 24 graden. 
Het geheel met koffie, lunch, afspraken 
met sluiswachters etc. was wederom 
voortreffelijk georganiseerd door Peter 
Prins, die ons al maanden tevoren had 
opgewarmd met het plezier in het roeien 
van de sluizentocht, mede dankzij de 
uitdagingen van de 5 verschillende sluizen 
en zo’n 20 bruggen op de route van de 
steiger van de Roei- en Zeilvereniging naar 
Gouda centrum vice versa.

Een paar highlights: boot 1 van de 
zaterdagploeg vertrok om 9 uur 
voortvarend met Peter aan het roer: we 
gingen zo hard op de Brienenoord af dat 
we nog maar net op tijd konden slippen 
en dus de 4 daar al bijna omging met alle 
i-phones etc. deze keer aan boord. Kortom 
een enerverende start, gelijk wakker! De 
sluiswachter van de sluis Reeuwijks Verlaat 
trakteerde ons daarna op een mooie 
stroom kolkend water, gelukkig lagen 
alle 4 de roeiboten goed vast met lange 
lijnen,volgens systeem Prins/Jacobi.

Tekst  Jaap de Vries
Foto’s Corry Korteweg en Jaap de Vries

5 sluizentocht 2017
De uitdaging van 5 sluizen en zo ’n 20 bruggen
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Alle eerste indrukken op weg naar Gouda 
centrum werden goed verwerkt met 
koffie en een gigantische appeltaart 
met slagroom bij Juuls op de Markt, 
daar konden we weer 10 km op roeien. 
Gouda rond via de Mallegat sluis, de 
IJssel op richting Rotterdam en dan via de 
Julianasluis en de Kock van Leeuwensluis 
terug naar centrum Gouda voor een 
welverdiende lunch bij Zoet en Zalig: 
een mooie historische ambiance met 
lunch aan grote tafels in de zon, super! 
Daarna weer op weg om de Donkere Sluis 
in hartje Gouda, met krappe bocht naar 
de Gouwe, voor de derde keer te nemen 
op weg terug naar Reeuwijk. Er zijn nog 
veel leermomenten en saillante details te 
melden. Voor nu sluit ik af namens de BRO 
roeiers van zaterdag en zondag met te 
zeggen dat het een zeer geslaagde dag was, 
veel geleerd, veel plezier gehad en mooie 
plaatjes van Gouda vanaf het water gezien.

Hartelijk dank zeker ook aan onze mee 
roeiende instructeurs Peter, Hans B, Lineke, 
Marleen, Ernst, Kirsten, Heleen, Hans V, 
Lisette en last but not least Coen.

5 sluizentocht 2017
De uitdaging van 5 sluizen en zo ’n 20 bruggen
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Autisme begrijpen:
Relatietherapie
Coaching voor partners

Jantien van Dijk van Tienwerk, is gespeciali-
seerd in autisme en heeft een praktijk voor 
kind- en gezinsbegeleiding rondom autisme. 
Daarnaast geeft Jantien sinds kort thema-
ochtenden en -avonden in Gouda, rondom 
 autisme. 

Er zijn vaste data waarop deze thema ochten den 
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 in-
schrijven 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.

Jantien van Dijk start bijeenkomsten rondom autisme.

Handvatten rondm 
het thema autisme

voor particulier en ondernemer

Fokkerstraat 11  
2811 EN Reeuwijk 
tel. 0182 300945 

www.mouritsadvocatenkantoor.nl

Mourits 
advocatenkantoor

Miereakker 4  | 2811 BB Reeuwijk
T 0182 39 32 25|info@mmbloemen.nl 

www.mmpureflowers.nl

* 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 mal- 
 ware. Maken van back-up! 
* Updaten software, opschonen 
 en sneller maken oude pc. 
* Installatie:adsl, internet TV  

Computerhulp    

 Service aan huis werkdagen tot 21:00  
 en weekend tot 18:00. 
 

 Mark Smael 06-10245763   

Koop uw computer bij de man, 
 

 die hem aan huis repareren kan! 

Reeuwijk 
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Tekst  Chris ten Hoopen
Foto’s Erica van Os

Reeuwijk Raid 2017

Waarschijnlijk hebben heel wat Reeuwijkers 
zich afgevraagd waar die bijzondere boten 
vandaan kwamen op 7 en 8 oktober jl. Dit 
jaar werd voor de 14e keer de Reeuwijk 
Raid gehouden, een evenement dat 
jaarlijks wordt gehouden begin oktober 
en waarvan werfeigenaar Rik Homan de 
geestelijke vader is. Door het groeiend 
aantal deelnemers heeft Rik gevraagd of 
dit evenement door GWV Elfhoeven kon 
worden gefaciliteerd en dit jaar was het 
voor de tweede keer dat deze bijzondere 
scheepjes met hun evenzo bijzondere 
eigenaren vanuit Elfhoeven opereerden.

Herfstachtig
Er hadden zich veertig boten ingeschreven 
met drieënnegentig bemanningsleden. Het 
weer zag er zaterdag herfstachtig uit met 
regen en wind met uitschieters van 6 Bft. 
Voor ons, varend met een zeilwherry, bleek 
dit te veel. Na een flinke drukker schepten 
we zoveel water dat verder deelnemen 
onverantwoord was. We voeren nog in  
de luwte! 

Ideaal weer
De volgende dag gaf een totaal ander 
weerbeeld. Zon en windje 2-3 Bft uit 
het oosten, ons weertje zeg maar. De 
bemanning bestond uit Lidwien Hanff, 
Chris ten Hoopen (beiden lid van de Roei- 
en Zeilvereniging) en eigenaar Hans ten 
Hoopen. Nu waren we heer en meester, 
roeien tegen de wind in, zeilen met de wind 
mee, alleen ging het nu niet in de vorm 
van een wedstrijd, maar als toertocht. Ook 
leuk.  
De tocht ging richting de Vrijhoef, 
Nieuwenbroek, Gravenkoop en weer terug. 
Op de Gravenkoop werd er gepauzeerd 
en geluncht. Daarna weer terug door 
de bruggen en slootjes en rond drie uur 
kwamen de schepen weer aan op de GWV 
Elfhoeven. Alle boten werden op de trailers 
gezet en zo ging iedereen weer terug naar 
o.a. Duitsland, Engeland en Rolde.

“Nu waren  
we heer en 
meester…”
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15e Goudse Mijl
Een solide en inspirerend evene ment
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15e Goudse Mijl
Een solide en inspirerend evene ment

De 15e (!) Goudse 
Mijl is een groot 
succes geweest, een 
weer toegenomen 
aantal inschrijvingen 
en schitterend 
nazomerweer.

Tekst  Tjeerd Meij
Foto’s   Marti van Kranenburg,  

Helen Boulogne en Tjeerd Meij
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Nadat Jos Geerligs 14 jaar lang op 
inspirerende wijze sturing heeft gegeven 
aan de organisatie van de Goudse Mijl 
(en het stokje aan Tjeerd Meij heeft 
overgedragen), is de 15e uitgave met 
wederom een sterke vrijwilligers-bezetting 
tot een goed eind gekomen. Er staat elk 
jaar weer een grote groep roeiers (en 
zeilers!) klaar die de 4 wedstijdbanen 
neerlegt en alle catering, tijdswaarneming 
en vlotcoordinatie regelt. Alle vrijwilligers, 
bedankt hiervoor!

Dit jaar was er weer een duidelijk opgaande 
trend zichtbaar m.b.t. het aantal 
inschrijvingen: ruim boven de 80! (30 meer 
dan vorig jaar).

Met een zeer ruime vertegenwoordiging 
van DDS (20 ploegen, met veel jeugdroeiers) 
en de trouwe deelnemers uit Alphen, waren 
met name de tweeën- en vierenvelden goed 
bezet. 

Bij de 15e editie is er een nieuw jubileum 
wedstrijdnummer aan de uitgeschreven 
nummers (19) toegevoegd: het ouder/kind 
C2* veld.
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Dat werd dit jaar direct door 9 enthousiaste 
kinderen aangegrepen om vader of moeder 
over te halen om samen te laten zien hoe 
snel hun familie is. Bij de familie Maitland 
moest er zelfs tussen vader en moeder 
gestreden worden met Annelotte en 
Henriette als drijvende krachten.

Uiteindelijke prijzen gingen bij het ouder/
kind veld naar Annelotte Maitland, bij 
het hoofdnummer MixV2x naar Alphen 
(Marianne de Jong) en het gecorrigeerde 
algemeen klassement naar Alphen M2x 
(Nina Belger en Ariella van Leeuwen).

Bij Gouda kwam de beste gecorrigeerde 
tijd van 2 debutanten in DV2x: de zussen 
Ellen Siegers en Nicole Geerts. Daarnaast 
maakten ook Peter en Lineke van der 
Burg hun debuut (!) in de dubbel 2 in de 
leeftijdsklasse H (gem. +70 jaar).

Met de extra promotie via twee interviews 
in de krant (voor en na de wedstrijd), 
de mooie jubileum bidons voor alle 
deelnemers en een prachtige roeidag, kan 
de volgende 2018 editie nu al met veel 
vertrouwen toegemoet gezien worden.
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Lid sinds 1991

In the spotlight
Jan Niks

Waarom ben je gaan roeien / zeilen?
Ik zeil vanaf mijn 12de jaar in een Flits en vervolgens in een 
Schakel en een 470. Een jaar of vijf heb ik regionale wedstrijden en 
Sneekweken gevaren. Toe aan wat groters kochten mijn broer en ik 
een van staal geklonken zeiljacht met wat achterstallig onderhoud. 
5 jaar met veel plezier geklust en gezeild op ’t IJsselmeer, de 
Waddenzee en langs de Nederlandse kust. Daarna recreatief 
surfplankzeilen tot de plank in tweeën 
brak enkele jaren terug.

Wedstrijden of recreatie, of allebei? 
Bij mijn entree bij Roei- en Zeilvereniging 
in ‘91 ben ik begonnen met cursussen 
roeien en het voorjaar erop een 
stoomcursus zeilen in de mini zeilweek. 
Geharnast zittend op de doft van een 
Centaur om zo loepzuivere opschieters in 
te wisselen voor een gedegen sliplanding. 
Zeilen in een zwaardboot is nog altijd 
fascinerend, overboord hangend met een 
beetje wind.

Hoe vaak kom je naar onze vereniging? 
Ik kom in het zeilseizoen minstens 1 keer 
per week en in de winter te weinig om te 
roeien. Ik zou meer moeten roeien!  

Wat voor vrijwilligerswerk doe je voor de vereniging? 
Voor de vereniging ben ik actief in de Zeilinstructieweek als 
hoofdinstructeur voor de kielboten sinds 2010. En sinds een paar 
jaar zit ik de 1ste kring van de Goudse Mijl, verantwoordelijk voor de 
inrichting van de wedstrijdbaan. 

Heb je een idee of onderwerp wat je graag anders zou zien? 
Wat het zeilen betreft zou ik de 
komende jaren graag zien dat 
kielbootzeilers ook gaan lessen in een 
zwaardboot. Dat brengt zoveel meer 
gevoel voor het zeilen bij. Een mooie 
uitdaging voor zeilers (en instructeurs) 
die hogerop willen.

Heb je nog meer hobby’s / sporten? 
Naast roeien en zeilen zit ik elke week op 
de racefiets met mijn fietsgroepje. Ben 
actief bij de Zeeverkennersgroep aan de 
Platteweg en actief bij een vereniging 
voor hobbyhouders van schapen en 
geiten.

Aan wie geef je het stokje door?
Ik wil het stokje overdragen aan  
Gert Wijsman die net voorman is 
geworden van de kielboten.
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Cross-over 
Roeien en zeilen
Tekst  Martin Weerstand
Foto Jennifer Wijsman

Op 2 juli 2017 is er een uitzonderlijk experiment van start gegaan! 
Een Cross-over.
 
Een stel mensen, blijkbaar niet behept met enig vooroordeel, heeft 
het gewaagd een activiteit te organiseren waarbij het de bedoeling 
was dat roeiers in een zeilboot kropen en zeilers in een roeiboot.
Ik heb daaraan meegedaan en heb daar gemengde gevoelens aan 
over gehouden.
Nu moet u weten dat ik nog nooit in een andere roeiboot had 
gezeten dan de opblaasboot van een meter lang die wij als 
kinderen vroeger op vakantie 
hadden. Je weet wel, zo’n 
bootje waar je nog geen 10 
centimeter rechtuit mee kunt 
varen.
Ik keek dus altijd met 
bewondering naar roeiers 
die meer dan die 10 
centimeter rechtuit konden 
en veronderstelde dat dit 
nooit mijn deel zou worden. 
Mede daarom gebruikte ik 
dat rubberbootje al snel als 
zeilboot door een soort vlieger 
op een stok boven in de lucht 
te houden. Ging prima! Alleen 
was sturen dan wel weer 
minder…
 

Doordat er al maanden aan mijn hoofd werd gezeurd dat ik als 
verstokt zeiler toch echt een keer die roeiboot in moest, heb ik mijn 
frustraties opzij gezet en ben ingestapt. Nou, dat heb ik geweten!
Ik dacht dat wij zeilers al vaag waren door tegen zowel dunne als 
dikke zeilers steeds maar te roepen dat ze moesten afvallen, maar 
die roeiers kunnen er ook wat van.
Ik moest iets halen, maar weet nog steeds niet wat. Ik moest 
vastroeien terwijl die boot zo los in het water was dat ie steeds 
bijna omsloeg.
Ik moest steeds mijn riem omhoog doen, maar die had ik helemaal 

niet. Ik heb elastiek in mijn 
broek.
Als de stuurman riep dat ik 
stuurboord moest roeien 
moest ik hem links in het 
water steken. Waar slaat dat 
nou op? Als ik achterstevoren 
in mijn zeilboot ga zitten 
is het toch ook niet ineens 
andersom? Zou leuk zijn 
met voorrang, ga je even 
achterstevoren zitten en 
dan kun je altijd ‘‘Bakboord” 
roepen!
En in de roeiboot zit de doft 
hartstikke los. Vond ik maar 
gevaarlijk, je kon nooit even 
stil zitten.
Wat natuurlijk ook erg 

gevaarlijk is, is dat de meeste mensen in een roeiboot met hun rug 
naar de richting waar ze heen varen gaan zitten. Geen wonder dat 
ze voor ons zeilers steeds in de weg varen!
 
Natuurlijk heb ik de mederoeiers in mijn boot meteen van mijn 
gedachten en zorgen deelgenoot gemaakt in de hoop dat ze 
verstandiger zouden worden. Je bent een vereniging, dus je helpt 
elkaar. Maar wat blijkt? Ze zijn ongelooflijk eigenwijs!
 
Als u mij echter een beetje kent weet u nu dat ik mij dus prima 
vermaakt heb bij deze eigenwijze, risicozoekende, creatief 
denkende en vage gasten. Past wel bij mij en ze zijn zeker net zo 
gezellig als zeilers! Ik denk dat ik volgend jaar toch maar eens een 
opleidinkje roeien ga volgen. Kan toch niet zo moeilijk zijn? Beetje 
aan die roeispanen trekken? Kun je ook van afvallen, heb ik wel 
eens gehoord.

“Ik moest mijn 
riem omhoog 
doen, maar ik 
heb elastiek in 
mijn broek”
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Tekst Machteld Kolthof  

Uit den ouden doosch
Zo roeide men in deze jaren 

Kijk, dat waren nog eens tijden; toen waren de posities nog helder, 
althans in de Wherry: man aan het roer met een zijden hoge hoed 
naar Victoriaans model, een 3-delig kostuum. 
Dames aan de riemen, ook lekker ingepakt in een lange rok, 
hooggesloten blouse met strikje en hoofddeksel! Een gesoigneerd 
gezelschap!
Vermoedelijk is deze foto uit de periode 1912-1915.
Geen riggers met overslagen, maar prachtig uitgesneden bij de 
boorden om de riemen in te voegen. 

Maar goed, dit wordt geen 
technisch verhaal over de 
evolutie van een roeiboot. 
Ook niet of er een lekker 
picknickmandje aan 
boord was met ‘heerlijcke 
versnaperingen’, en grenadine 
en misschien had de man 
wel een flacon met een 
hartversterker op zak. 

Nee, het gaat verder over de 
uitdossing van de roeiers. Een 
actueel thema anno 2017 is 
de clubkleding! In de ALV van 
5 november jl. is unaniem 
ingestemd met een nieuwe 
kledinglijn, in de vertrouwde 
clubkleuren wit en rood. Er is veel gewikt en gewogen, er zijn tips 
en duizend-en-één adviezen gegeven. Maar uiteindelijk komt er 
toch maar mooi begin 2018 een kledinglijn met een grote variëteit 
aan sport-kledingstukken. Complimenten voor de initiatiefnemers 
Helen Boulogne en Nancy Davilar!

Dat een dergelijk besluit niet over rozen gaat, laat de 
verenigingsgeschiedenis zien: In 1950 is er een flinke discussie 

geweest over het ‘clubcostuum’. Er is “een bescheiden en redelijk 
voorstel gedaan”.
Een greep uit het voorstel voor het basistenue van de dames: een 
broekje, een blouse, sokjes en handschoenen. Poeder en lipstick; de 
kleur is een compromis tussen de eigen teint en clubrood…

En er werd onderscheid gemaakt tussen ‘kou’ en ‘kilte’. Bij kou 
een trui en bij kilte een vestje. Bij hitte een plastron (dat is een 
elastisch, strapless kledingstuk dat het bovenlijf bedekt ). Voor 
de heren een short en een shirt, met een kort mouwtje net als de 

Engelse amateurs: correct 
en conservatief. Bij kilte voor 
de heren een shirt van khaki 
drill: een dikke katoenen stof, 
waarvan de Britse militaire 
uniformen gemaakt werden. 
Bij hitte voor de heren een 
‘met verf op het lichaam 
aangebracht schijn-shirt’ 
zonder mouwen.
Hoewel er de nodige humor in 
dit voorstel zit, hechtte men 
zeer aan etiquette, wat ook 
tot uitdrukking kwam in de 
clubkleding. 

Terug naar de foto uit de 
vorige eeuw; statig en deftig, 

degelijke kleding. Ze wisselden vast niet van positie op de plassen. 
Stel je voor, over elkaar heen kruipen om van plek te wisselen! Hoe 
zouden de dames van boord gaan met die lange rokken? Stond er 
iemand klaar op de wal die hen een helpende hand bood? 

En weer naar het heden, waarin de ‘looks’ heel sportief en 
comfortabel zijn en de gekozen nieuwe kledinglijn van de 
modernste materialen wordt gemaakt. Wij kijken er naar uit! 

Bronvermelding foto en tekst over het ‘clubkostuum’:
Uit het Logboek ter gelegenheid van het lustrum 1911-1971, geschreven door  Ed van Dantzig † en Rob van der Horst
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WK RS Feva 
Veel wind op het IJsselmeer
Tekst  Femke van den Berg en Laura van den Acker
Foto  Peter Newton

Wij hebben deze zomervakantie meegedaan aan het 
wereldkampioenschap RS Feva zeilen en zijn daarbij in de 
brons vloot zevende geworden. Dit begon allemaal tijdens de 
Zeilinstructieweek van 2016. We hadden die vrijdag wedstrijden 
gezeild en vonden dit erg leuk. Marie-Lou vroeg of het ook niet iets 
voor ons was om mee te doen aan het WK in 2017 in Medemblik. 
Ze vertelde over de ervaringen van Dirk en Olivier op het WK in 
Spanje in 2016. Dit leek ons erg leuk en we begonnen meteen met 
wintertrainingen op WSV Elfhoeven. 

We hebben een RS Feva 
gekocht en daarmee onze 
eerste wedstrijd gezeild in 
Medemblik. Dit was de  
United 4 eind mei 2017.  
Daarna hebben we met 
de Combi Rotterdam 
meegedaan. De eerste 
combiwedstrijd was op 
de Binnenmaas, waar we 
meteen de eerste plek binnen 
sleepten. Daarnaast hebben 
we nog meegedaan aan 
meerdere combi’s.

Toen begon de zomervakantie. 
De tweede week, op dinsdag 
18 juli, zijn we vertrokken naar 
Medemblik. We hadden namelijk woensdag onze eerste training 
met team De Kaag als voorbereiding op het WK. We sliepen op 
de boten ‘Dubbeltje’ en ‘Isis’. Tussen de wedstrijden door kwam 
Dubbeltje ons nog even een stukje taart brengen of een lekker 
warm kopje soep, zodat we er daarna weer tegenaan konden. 

Er waren drie verschillende vloten. Goud, zilver en brons. Goud 
werd aangeduid met een geel lintje boven in de mast, zilver met 
een blauw lintje en brons met een rood lintje. Er deden 177 boten 
mee van 17 verschillende nationaliteiten. Het grootste team dat er 
was, was Team Engeland. Zij waren met maar liefst met 75 boten. 
Team Nederland was het één na grootste team met 32 boten. Het 
kleinste, maar zeker het beste team was Team Nieuw-Zeeland. 
Team Nieuw-Zeeland was maar met één boot, maar deze ene 

boot is wel wereldkampioen 
geworden. In deze boot voeren 
een jongen en een meisje, dit 
meisje heette Rose Dickson. 
Zij is de dochter van Chris 
Dickson. Chris Dickson is een 
bekende zeiler die meerdere 
keren heeft meegedaan aan 
The America’s Cup. 

Voor het WK mochten we ‘De 
Springbok’ van de Roei- en 
Zeilvereniging meenemen. 
Jan, de vader van Femke, heeft 
in de Springbok gevaren. De 
eerste paar dagen als media, 
waarbij hij een fotograaf 

aan boord mocht nemen en daarna als parent and coach. De 
echte wedstrijden begonnen op dinsdag 25 juli en eindigden op 
27 juli. De eerste dag was meteen al bikkelen. Het woei met een 
goede windkracht zes en vlagen van windkracht zeven. De eerste 
wedstrijd die dag ging goed tot de boven-boei waar we als vijfde de 
boeironding maakten. Toen begon het afkruisen naar de onderboei. 
Femke hees de gennaker en binnen no time waren we omgeslagen. 
Nadat we drie keer de boot recht hadden gekregen maar gelijk 
weer doorgeslagen waren, hebben we nog even aan Marie-Lou 
gedacht die ons vertelde hoe leuk het WK wel niet was. 

Maar al met al was het zeker een leuke en geslaagde week en 
zouden we het zo opnieuw doen. We hebben erg genoten en  
veel bijgeleerd.

“177 boten van  
17 verschillende  
nationaliteiten”
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Zeilinstructieweek 2017
Veel gezelligheid en prachtig zeilweer
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Van zondag  
13 augustus tot en 
met vrijdag  
18 augustus jl. heeft 
de Zeilinstructie-
week weer 
plaatsgevonden op 
onze vereniging, 
wederom een 
erg succesvolle 
week met veel 
gezelligheid en 
prachtig zeilweer. 

Tekst   Rein de Sauvage Nolting en  
Stan Schouten

Foto’s Niyireth Koelmans

Zeilinstructieweek 2017
Veel gezelligheid en prachtig zeilweer
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Voor alle vrijwilligers begon de week al 
op zaterdagmiddag met het treffen van 
allerlei voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld 
het ophalen van de geleende boten (van 
o.a. WSV Elfhoeven, waarvoor dank). 
Vervolgens werden de altijd fleurige shirts 
uitgedeeld aan alle instructeurs en werd de 
week onder het genot van een hapje en een 
drankje doorgesproken.

Na zelf vanaf kleins af aan al meegedaan 
te hebben aan de Zeilinstructieweek en 
al meerdere jaren instructie te hebben 
gegeven, was het voor ons dit jaar de eerste 
keer dat wij als organisatie actief waren. 
Het stokje overgenomen hebbende van 
Tjapko en Sybren, stonden we dit jaar voor 
een erg leuke uitdaging om samen met 
een grote groep vrijwilligers, waarvan veel 
nieuwe instructeurs, er een prachtige week 
van te maken.

Zo’n 120 deelnemers kregen gedurende 
de week zeilinstructie in Optimisten, 
Cadetten, RS Feva’s, Splashes, Lasers, 
kielboten en zelfs Laser Vago’s en Laser 
Pico’s. In het begin van de week waren 
er ’s avonds theorieavonden, want op 
vrijdagochtend moesten er immers 
traditiegetrouw theorie-examens 
afgenomen worden. Naast de reguliere 
instructie waren er ook veel andere 
activiteiten zoals op woensdag de 
spelletjesmiddag (met spellen zoals 
Vlottwister, Snoepknopen en Peddel hoog/
peddel laag) en aansluitend de baravond 
met als thema ‘Ga ook gewoon roeien’. 
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Doorgaans zijn alle instructeurs van de 
Zeilinstructieweek ook te aanschouwen 
in zeilkleding, maar deze namiddag stond 
de wereld even op z’n kop. Vrijwel de hele 
groep vrijwilligers was omgetoverd tot een 
heuse roeier van onze vereniging, keurig 
in het rood en wit gekleed, met hier en 
daar zelfs een rode en een groene kous, die 
ook waarheidsgetrouw weer verkeerdom 
gedragen werden… Alle aanwezigen 
konden ook nog een demonstratie 
‘vlotroeien’ van de organisatie 
aanschouwen. Op donderdag was het 
tijd voor de Plassentocht; er werd zoals 
altijd weer geluncht bij de Twaalfmorgen. 
Op vrijdag werden de CWO-examens 
afgenomen, waarna er ’s middags nog 
even tijd was om het water op te gaan en 
wedstrijden te varen. Tijdens de diploma- 
en prijsuitreiking kregen de deelnemers 
vanzelfsprekend een vorderingenstaat en/
of diploma. Na de huldiging hiervan was er 
een afsluitende barbecue en een knallend 
eindfeest. Bij de hieraan voorafgaande 
kinderdisco werd er weer massaal gedanst 
om de shirts van de vrijwilligers.

Wij willen alle instructeurs bedanken voor 
hun fantastische bijdrage aan deze week, 
Michael en Mariëlle voor het lekkere eten 
en natuurlijk alle deelnemers voor hun 
gezelligheid! 
De Zeilinstructieweek vindt volgend jaar 
zoals gewoonlijk weer plaats in de laatste 
week van de zomervakantie. Wij hebben er 
alweer heel veel zin in, tot volgend jaar!
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Tekst  Chris ten Hoopen
Foto’s Monique Ten Hoopen, Barto Cleton en ACBB Aviron

Traversée Paris
Ruim tweehonderd boten in het water leggen is niet niks

Eén keer per jaar kan er worden geroeid 
op de Seine in het hart van Parijs. Dit jaar 
was dat zondag 17 september. Je roeit dan 
een tocht van dertig kilometer met als 
keerpunt het Ile de la Cité. Op die ochtend 
wordt het scheepvaartverkeer op de Seine 
stilgelegd.

Vanuit de Roei- en Zeilvereniging 
hebben we ons met een ploegje van vijf 
ingeschreven voor dit evenement. Dit was 
nog niet zo eenvoudig omdat het aantal 
inschrijvingen binnen twee dagen was 
overboekt. Dankzij de vasthoudendheid 
van Saskia, haar charme en haar kennis 
van de Franse taal, hebben we uiteindelijk 
een boot weten te bemachtigen. De roeiers 
waren Saskia Martinelli, Liwien Hanff, 
Brigitte Sassen, Barto Cleton, Chris ten 
Hoopen en aan de wal Monique ten Hoopen. 

Zaterdag fietsen gehuurd en hebben we 
kwartier gemaakt bij de roeivereniging 
Hauts de Seine. Een hele grote 
watersportvereniging, maar ja, Parijs 
is ook groter dan Gouda. Alles was in 
orde. Vervolgens was er voldoende tijd 
om wat bezienswaardigheden in Parijs 
af te fietsen.`s Avonds lekker eten aan 
de overkant van het hotel en vroeg naar 
bed want om vijf uur ging de wekker. 
We stonden om iets over zessen op de 
roeivereniging bij onze boot, na een 
ontbijtbuffet voor 1000 man. Ruim 
tweehonderd boten in het water leggen 
is niet niks; hier stonden stoere kerels en 
jongens de boten aan te pakken en in het 
water te leggen, instappen en wegwezen, 
volgende! Vanuit een van de woonschepen 
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Traversée Paris
Ruim tweehonderd boten in het water leggen is niet niks

hoorden we een haan kraaien, het begon 
inderdaad wat lichter te worden en vanuit 
verschillende roeiboten werd gezongen. 
Ik heb nog een aubade gegeven aan de 
Vlaamse meisje, wat werd gewaardeerd 
door een Vlaamse roeiploeg. Zo maak je 
vrienden.

Om 7.10 uur was het: slag klaar maken, 
slag klaar, gaan! Vanaf de brug werden 
we aangemoedigd door een aantal 
toeschouwers waaronder Monique: “allee 
Gouda” klonk het in het duister.
Schitterend om bij het ochtendgloren, de 
stad te zien ontwaken. De bruggen worden 
steeds mooier naarmate je meer in het 
oude centrum komt en ja, dan zie je hem 
staan: de Eiffeltoren. Je bent echt midden in 
Parijs, met een boot! We roeiden een lekker 
tempo en wisselden op het water, om de 
veertig minuten. Na Ile de la Cité gingen we 
met de stroom mee terug. Onder een van 
de bruggen werd duidelijk “gewoond”. Er 
hingen dekens, er stonden wat bierflesjes. 
Het weer was goed, weinig wind, af en toe 
een zonnetje en een buitje. Na drie en een 
half uur waren we weer terug.
Ook daarna perfect geregeld; boten eruit 
en daar stonden acht koks paella te koken, 
wijntje erbij; die fransen hebben wel 
begrepen dat het niet alleen om het roeien 
ging. Heerlijk gegeten in het zonnetje en 
lekker na zitten kletsen over dit heerlijke 
weekend. Parijs is eigenlijk heel dichtbij.
Volgend jaar maar eens kijken of we met 
de Vogalonga in Venetië mee kunnen doen. 
Wellicht kunnen we met eigen materiaal 
van onze vereniging dit evenement gaan 
beleven.
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Tekst  Robin Arens
Foto’s Marijke Ruiten en Jasper van Staveren

North Sea Regatta
Van binnenwater naar open zee

De North Sea Regatta is een jaarlijks 
terugkerend evenement in Scheveningen. 
Het zeilevenement heeft een internationaal 
karakter en wordt, zoals de naam al door 
laat schemeren, gevaren op de Noordzee. 
De deelnemers van deze race varen drie 
dagen (2 t/m 4 juni) wedstrijden op open 
zee, enkele zeemijlen vanaf de kust van 
Scheveningen.

“Hey Robin, vind je het leuk om mee te 
doen met de NSR?”, hoor ik Willem van der 
Meij nog vragen dit voorjaar. Al een paar 
andere evenementen zeilde ik met Willem 
en dat hebben we allebei erg positief 
ervaren, dus ik dacht ‘Waarom niet?’. Even 
later was het geregeld en zouden wij op 
zee de regatta meevaren in de Efsix. Op zee 
varen in een tweemansboot was voor mij 
nieuw (ik was alleen maar binnenwateren 
gewend). Als stuurman zijnde vond ik dit 
best wel een spannende stap, want er 
zijn wel een aantal facetten in offshore 
wedstrijden die ik niet en/of minder ken in 
de inshore wedstrijden. Sterke stroming, 
andere golfeigenschappen en het lezen 
van stroomkaarten waren nieuw voor 
mij. Samengevat, onbekend type water 

“Hard varen en  
beuken door  
de golven”
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North Sea Regatta
Van binnenwater naar open zee

in een onbekende boot met onbekende 
wedstrijdfacetten gaven een gezonde 
spanning.

Tenslotte kwam dan toch dit weekend en 
hebben we fantastische zeildagen gehad. 
Een lekker zonnetje en een aanlandige vrij 
krachtige wind (5 Beaufort) vind ik dan 
ideale omstandigheden om in aanraking 
te komen met varen op zee. De Efsix loopt 
met deze wind echt hard, waardoor hij 
bijna aanvoelt als een Laser. Hard varen 
en beuken door de golven wordt dan het 
motto. Dit motto heeft ons na 3 dagen 
zeilen een prima resultaat gebracht. 
Willem en ik hebben uiteindelijk een vierde 
plek weten te bemachtigen. Ondanks het 
feit dat deze plek net naast het podium 
viel, was dit een prestatie waar wij erg 
tevreden mee waren.

Er hebben nog twee leden van de  
Roei- en Zeilvereniging Gouda 
deelgenomen aan dit evenement. Enno 
Kramer zeilde met Ard Geelkerken in 
de FD-klasse. Zij hebben de eerste plek 
behaald. Nogmaals gefeliciteerd met deze 
prestatie.

Wie ben ik dan om geen moraal toe te 
voegen aan dit artikel? Beste zeilers en 
roeiers, het is horizonverbredend om 
een verfrissende stap te maken in de 
sport die je beoefent. Of je nu je eerste 
wedstrijd gaat varen bij de Onderlinge 
wedstrijden van de Elfhoeven en de Roei- 
en Zeilvereniging Gouda, met je roeigroep 
eens een prestatie wilt leveren in een 
roeievenement of juist overweegt deel te 
nemen aan een NK, doe het eens.



KEURIG ONDERHOUDEN WOONHUIS (BJ. 1993) MET EEN  
HEERLIJKE LIGGING AAN DIRECT VAARWATER NAAR 
REEUWIJKSE PLASSEN! 

Woonopp. 105 m2, inhoud 310 m³, perceelopp. 125 m2. 
Ind.: B.G.: entree, hal met toilet, keuken aan de v.z. en lichte, 
tuingerichte woonkamer met toegang tot de tuin. 1e Verd.: 3 
slaapkamers en licht bet. badk. met douche, wastafel en 2e 
toilet. 2e Verd: grote open zolder met cv-ketel (2011), w.m.a. 
en mog. tot extra slaapkamer (s)! Heerlijke tuin met vlonder 
aan het water en veel privacy. Aangeb. stenen berging aan 
v.z. Fijne ligging in een rustige woonwijk nabij 
o.a. winkels, zwembad, scholen en de A12. 
Woningruil is mogelijk: eigenaar is op  
zoek naar een woning op een ruime kavel 
met mogelijkheid voor dubbele bewoning.

REEUWIJK - STERREMOS 28

Hoge Gouwe 17  
2801 LA Gouda 
Telefoon (0182) 51 14 24
info@alphamakelaardij.nl
www.alphamakelaardij.nl

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Open Huis zaterdag 21 september 
van 13.00 tot 15.00 uur.

EILAND IN REEUWIJK

Eiland tussen plassen Nieuwerbroek en Vrijhoef

Vraagprijs € 79.000,- k.k.

Een oase van rust, natuur en water! Hier is het zomers 
lang genieten!

Midden in het Reeuwijkse Plassen-gebied ligt dit grote perceel recreatiegrond 
van 792 m². Het perceel maakt deel uit van een landtong en is per boot bereik-
baar. Hardhouten steiger aanwezig, alsmede vlonder voor bungalowtent.

Ga ook het vakantiegevoel ervaren!
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en mog. tot extra slaapkamer (s)! Heerlijke tuin met vlonder 
aan het water en veel privacy. Aangeb. stenen berging aan 
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met mogelijkheid voor dubbele bewoning.

REEUWIJK - STERREMOS 28

Hoge Gouwe 17  
2801 LA Gouda 
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info@alphamakelaardij.nl
www.alphamakelaardij.nl

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Open Huis zaterdag 21 september 
van 13.00 tot 15.00 uur.
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Tekst  Marion Boer 
Foto’s  Madeleine Leerssen

Midweekroeiers
Naar Amsterdam

Met een groep van tien midweekroeiers 
vertrekken we met de NS naar 
roeivereniging “de Amstel”. Een prachtige 
locatie voor een feestje staat op de website. 
Wij komen niet voor zó’n feestje maar 
het wordt wel een roeifeestje. Zon, water, 
aardige gastvrouwen, ontvangst op het 
terras met koffie én een prachtige tocht 
door het moderne Amsterdam van het 
Oostelijk Havengebied. Carine Hoogveld 
die ons eerder door historisch Amsterdam 
liet roeien, voert ons nu langs moderne 
architectuur door het IJ-gebied. Bekende 
architecten hebben zich hier uitgeleefd en 
wij gaan het allemaal bekijken.   

Vier wherry’s gaan te water en met lokale 
stuurvrouwen varen we de Amstel op. Over 
de Oude Schans en het Oosterdok naar het 
Oostelijk Havengebied. We passeren de 
Hortus Botanicus. Ineens duikt de replica 
van het oude VOC schip ”de Amsterdam” 
op. Zij valt qua grootte in het niet bij het 
enorme cruiseschip dat we later aan de 
kade van de IJhaven zullen passeren. Nu 
eerst “het IJ”.
In de informatie die elke boot meekrijgt 
staat dat hier een ervaren stuur gewenst is. 
Het water kan woelig en drukbevaren zijn 
maar nu is het rustig. Eén wherry haalt flink 
water als een speedboot op volle kracht 
voorbij vaart. We passeren “Muziekgebouw 
aan ‘t IJ” met het in hoogte verstelbare 
plafond voor de akoestiek; één van de 
vele weetjes die we onderweg te horen 
krijgen. We gaan onder de Jan Schaeferbrug 
door waarvan het middendeel open kan 
voor Amsterdam Sail en varen de IJhaven 
binnen. Het Java-eiland ligt aan bakboord; 
aan stuurboord het pakhuis “De Zwijger”.

Een prachtig gerenoveerd koelpakhuis van 
begin vorige eeuw. Nu wordt er “Foods 
with local ingrediënts” geserveerd. We 
zijn tenslotte in ‘‘global” Amsterdam. De 
ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied 
begon eind 19e eeuw en heeft nu o.a. een 
woonfunctie. De architectuurliefhebber 
kan z’n hart ophalen en ik benijd de 
Amsterdammer mét bootje die al dit moois 
vanaf het water kan bekijken. Het is van een 
bijzondere schoonheid. We houden  
50 meter afstand tot de enorme cruise 
kolos die aan de Oostelijke Handelskade 
ligt. Voor het geval zij slagzij maakt. Hoe 
nietig is óns bootje.

Verder langs het Lloyd Hotel waar 
landverhuizers uit Oost-Europa in het begin 
van de 20e eeuw in quarantaine gingen voor 
zij overstaken naar Amerika. Nu is het een 
succesvol hotel. Dan aan bakboord langs 
het Java- en het KNSM-eiland voor de lunch 
in café ” Kanis en Meijland” met uitzicht op 
“De Kies”. Een gebouw met een knik in het 
dak en zinken schubben.

Langs de kop van de eilanden Sporenburg 
en Borneo roeien we naar een doodlopende 
insteekhaven om de bijzondere huizen 
aan de Scheepstimmermanstraat te 
bewonderen. Elk huis is binnen een vaste 
maatvoering naar eigen smaak ontworpen. 
Voer voor discussie. Op het laatste stukje 
terug naar de roeivereniging komen we 
langs Brouwerij ’t IJ. En met dit lokale bier 
sluiten we een dag vol stadse schoonheid, 
aardige mensen, wisselende wateren, 
architectonische rijkdom, verrassende 
doorkijkjes en uitgelezen roeiweer af
Staande in de NS-spits hoor je ons niet klagen! 

“Wisselende  
wateren en 
uitgelezen 
roeiweer”
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Anne-Fleur van der Zee
NK grote nummers (M18 8+) Nederlands 
Kampioen

Lisa Bruijnincx
Tromp Boat race

Team R&Z
Goud van Gouda

Dirrik Maitland
Jeugdwedstrijden De Where (J 11 1x)
Jeugdwedstrijden De Where (J 11 ergometer)

Dirrik Maitland + Bente Ouderkerken
Jeugdwedstrijden De Where (J 12 2x)

Kampioenen
Een succesvol seizoen

Mark Neeleman 
NK Regenboog 

Enno Kramer
Klassekampioen FD-klasse

Olivier Elderenbosch
8e WK RS Feva

Iedereen 
van harte 
gefeliciteerd!
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Even Voorstellen
Zeilcommissaris

met onze neus in de boter tijdens de Zeilinstructieweek op de  
Roei-en Zeilvereniging, geen twijfel en gelijk aangemeld. 

Na de grote verbouwing hebben Yvonne Carels en ik als eersten en 
met succes de sociëteit van onze vereniging mogen uittesten als 
trouwlocatie. Een fantastische ervaring waar wij en onze gasten 

nog steeds aan terugdenken. 

In de afgelopen periode heb ik 
nader kunnen kennismaken met 
een groot aantal actieve (zeil)
leden, instructiecoördinatoren, 
Combi Rotterdam, zeilklussenploeg, 
coördinatie kielboten, coördinatie 
zwaardboten, adviseur zeilmateriaal, 
zeilcommissie, Comité Goudse zeilweek 
etc. Allemaal mensen die het zeilen 
en onze vereniging een zeer warm 
hart toedragen en mijn gevoel hebben 
bevestigd en mij nog enthousiaster 
hebben gemaakt. 

Om als Zeilcommissaris een bijdrage 
te mogen leveren aan de vereniging 
waar je een groot deel van je vrije tijd 
doorbrengt met roeien (Veteranen 8)  
dan wel met zeilen (Zeilinstructieweek, 
zwaardboot instructie en met mijn eigen 
Efsix) en een bijdrage te kunnen leveren 
aan het plezier dat alle leden aan de 

watersport beleven, is toch fantastisch. Ik had dus geen enkele 
twijfel meer om ja te zeggen. 

Dus ben ik sinds de ALV van 5 november aangesteld als 
Zeilcommissaris in het bestuur van onze vereniging als opvolger 
van Jeroen van Catz. 

Willem van der Meij 
Aan het begin van deze zomer vroeg Jeroen van Catz mij of ik zin 
had om als zeilcommissaris een bijdrage te willen leveren aan de 
Roei-en Zeilvereniging. Ik was een beetje verrast, zei niet gelijk nee 
maar wilde daar wel even over nadenken.  

Over mijzelf, ik ben opgegroeid in Baarn. Van jongs af aan 
gezwommen en waterpolo gespeeld, 
een  geboren waterrat. Mijn interesse 
lag bij water, bootjes, schepen en je kon 
het zo gek niet verzinnen. Lastig want 
bij ons thuis was ik de enige. Als 11-jarige 
kreeg ik de gelegenheid om mij bij de 
zeeverkenners te voegen. Eindelijk zeilen, 
met de scouting gelegenheid gehad om 
de Randmeren, IJsselmeer en Waddenzee 
onder alle mogelijke omstandigheden 
te verkennen, als ik maar kon zeilen. In 
de jaren 70 kwam daar windsurfen en 
zwaardboot(Schakel) bij. 

Na mijn opleiding aan de Zeevaartschool 
op Terschelling (prima plaats voor het 
windsurfen!), heb ik enige jaren als 
werktuigkundig officier gevaren; daarna 
ben ik als techneut gaan werken in de 
sector industriële verzekeringen en in 
dat kader heb ik een grote variëteit 
aan internationale productie- en 
handelsbedrijven wereldwijd mogen 
bezoeken, beoordelen en begeleiden. 

Na wat omzwervingen via diverse watersport- (Culemborg) 
en roeiverenigingen (Leerdam) ben ik in 2009 bij de Roei-en 
Zeilvereniging in Reeuwijk terecht gekomen. In dat jaar ben ik met 
mijn partner Yvonne Carels in Zoetermeer gaan wonen en bij de 
zoektocht naar een roei- en/of zeilvereniging in de buurt vielen wij 
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Foto’s Leonie Wijnsema

Seizoensfinale 16m2

22 teams uit heel Nederland 
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In het weekend van 14 en 15 oktober was de 
16m2 klasse te gast voor hun seizoensfinale. 
22 teams uit heel Nederland streken neer 
op de ‘s Gravenbroekse plas. Met  
23 graden en windkracht 3 waren het 
zomerse omstandigheden en waagden 
enkele zeilers zich zelfs in korte broek.

Seizoensfinale 16m2

22 teams uit heel Nederland 
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Shopping
Voor elk wat wils

Boek
Borreltijd aan Boord
Auteur: Fiona Sims
ISBN: 905961n1330
Prijs: € 19,90 bij Bol.com
Dit boek gaat over het maken en serveren 
van lekkere drankjes en hapjes aan boord 
tijdens het happy hour. Fiona geeft ook 
heel handige recepten voor allerlei hapjes 
bij de borrel aan boord. Wat dacht je van 
Gravad Lax met bietjes, olijventapenade, 
gevulde mosselen, garnalenpaté of 
artisjoktaart met feta? Borreltijd aan boord 
is de complete gids voor een geslaagd 
happy hour!

APP
RowingCoach
Prijs: Gratis
Geeft je de mogelijkheid je roeitrainingen en 
vooruitgang bij te houden. De app houdt o.a. 
haaltempo, snelheid, afstand en je hartslag 
bij. Vergelijk je trainingen met anderen door 
ze te uploaden via Strava, Trainingspeak of 
een andere social sport app.

Volvo Ocean Race
Prijs: Gratis
De zwaarste en langste zeilrace ter wereld is 
weer van start gegaan en met 2 Nederlandse 
teams, 4 landgenoten aan boord en de 
finish in Den Haag een wedstrijd die iedere 
watersporter moet volgen. In de app volg 
je real-time de tactieken van de teams, de 
laatste berichten van boord en prachtige 
foto’s en videobeelden alsof je zelf aan 
boord bent.

Kleding
Element Lightweight Jacket  
van Magic Marine
Adviesprijs € 199,99
Dit is de ideale combinatie tussen een jas 
en een spraytop. Blijf droog als het regent 
of als veel buiswater overkomt, maar niet 
te warm doordat je ook de rits  
kunt openen.

Automatic Inflatable reddingsvest  
van Beste
Adviesprijs € 127,70
Dit zwemvest blaast automatisch op als het 
met water in aanraking komt, maar heeft 
ook een handbediening. Het reddingsvest is 
275N gekeurd en heeft een rode kleur voor 
de zichtbaarheid.

Volvo
Ocean
Race
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Even Voorstellen
Commissaris Verenigingsleven

Annemarth Fokker 
Sinds de ALV van afgelopen 5 november 2017 zit ik in het bestuur 
van onze verenging als Commissaris Verenigingsleven. 
Als dochter van een roeiende- en zeilende vader was is ik op 
jonge leeftijd al verknocht aan de roei- en zeilsport. Wonend in 
Alphen aan den Rijn waren beide sporten goed te combineren. 
Het roeien heeft mij, na het op 12 jarige leeftijd omslaan in de 
470 op de Braassemermeer, echt gegrepen. Tot mijn 18e was ik 
nationaal actief in een gladde dubbel twee. Daarnaast was ik 
in deze tijd ook zeer actief als Jeugdcommissaris. Ook in mijn 
studententijd te Utrecht 
heb ik geroeid en gezeild. 
Bij ORCA, roeivereniging, 
als competitieroeier in 
een dames 4 en bij Histos, 
zeil- en surfvereniging, 
actief als voorzitter in de 
Kielbootcommissie.
Zakelijk ben ik als adviseur 
werkzaam bij ProRail en leg 
ik verbinding tussen diverse 
partijen. Dit is ook wat ik als 
commissaris verenigingsleven 
wil brengen. Verbinding 

tussen onze sporten en activiteiten op onze vereniging. Ik vind het 
heerlijk om te organiseren én om feestjes te vieren! 
Door de vele verenigingsactiviteiten én doordat we een officiële 
huwelijkslocatie zijn, wist ik bij de overdracht ‘dit ga ik niet alleen 
doen’! 
Ik zit dan wel in het bestuur maar ik ben heel blij dat ik ook Loes 
van Vliet en Willem-Jan de Rooij kan voorstellen. Als  
3 musketiers gaan wij de Commissie Verenigingsleven bemannen. 
De taakverdeling wordt in de komende tijd door ons drieën 

vormgegeven waarbij we 
gebruik gaan maken van ieders 
kwaliteit. Zeer dankbaar 
maken wij hierbij gebruik 
van het feit dat we roeiers én 
zeilers zijn!
Onze verenging bruist en dit 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door jullie, enthousiaste leden. 
Door en voor elkaar kunnen 
we onze vereniging nóg 
mooier maken. Dat is waar wij 
ons voor gaan inzetten.

Loes van Vliet
Op mijn dertigste heb ik mijn paard op stal gezet en de roeiboot uit 
de stalling gehaald. Gestart met de BRO en daarna de smaak van 
het roeien te pakken gekregen. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en 
roei ik samen met mijn roeimaatje Saskia in de dubbel twee. Vorig 
jaar hebben we onze eerste wedstrijd geroeid. Vooral de sportieve 
en goede sfeer tijdens de roeiwedstrijden vinden wij enorm leuk en 
daar halen wij heel veel plezier uit.
Sportiviteit, gezelligheid en een positieve inzet van alle leden zijn 
voor mij de bindende factoren van een bruisend verenigingsleven! 
Ik ga mij daar met enthousiasme voor inzetten! 

Willem-Jan de Rooij
Sinds mijn vader mij als jochie meenam op zeiltochten door 
Friesland ben ik regelmatig op het water te vinden. Vooral het 
zeilen in kleine en grote kielboten vind ik nog steeds heerlijk. Het 
echte roeien kende ik niet, maar nadat ik in 2004 lid werd van onze 
vereniging heb ik in dat jaar Skiff 1 gehaald en in 2005 Wherry B. Na 
een aantal jaren geen lid te zijn geweest ben ik in 2014 gestart met 
de COR en inmiddels zeilend bij kielboot CWO2 aangekomen.

Deze vereniging heeft enorm veel te bieden op roei- en zeilgebied, 
vanuit een unieke locatie en met zoveel actieve leden! Mijn doel 
is om te zorgen dat de Commissie Verenigingsleven voor zowel de 
roeiers als ook de zeilers een verbindende factor is en blijft tussen 
de vereniging en haar leden. Hierbij blijf ik nieuwsgierig naar andere 
mogelijkheden om de huidige en ook nieuwe leden nog meer te 
betrekken bij de vereniging. 

v.l.n.r.  Annemarth Fokker, Willem-Jan de Rooij en Loes van Vliet



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

De lekkerste verse  
noten en stroopwafels 

Elke woensdag markt Reeuwijk
Top kwaliteit voor marktprijsjes

 






 







 Damarin jachtbouw, Goejanverwelledijk 36,  

Gouda,  0182- 515386, www.damarin.nl 

Damarin 410: Een snoepje van een sloepje 

Damarin 582: Doorvaarthoogte van 78 cm. dankzij DBS systeem 

Damarin 640: Ultieme weekender, als u eens van de plas af wil 

Damarin 732: Modern, snelvarend, comfort genoeg voor vakanties 

 

Ook specialist in: zeilsloepen/ daysailers, cruisers, onderhoud, 

winterstalling, flexiteek, elektrisch varen, heffen tot 2800 kg. etc. 

 Van Heuven Goedhartstraat 35  •  Reeuwijk  •  Tel (0182) 39 33 66

TV, vaatwasser of wasautomaat stuk?

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

reparatie en gemak

 Van Heuven Goedhartstraat 35  •  Reeuwijk  •  Tel (0182) 39 33 66

 Radio van Dijk
 WITGOED  •  INBOUWAPPARATUUR  •  TV & AUDIO  •  REPARATIE

Wij repareren snel en vakkundig. Besluit u toch een 

nieuw apparaat te kopen, dan betaalt u geen 

onderzoekskosten.
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Bestuur

 Henk Chris  Annemarth  Vincent  Daphne Willem Hans 
	 Verwaal	 Stoffer		 Fokker  Zimmerman  Lemmens van der Meij de Leeuw 

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

Beheerder
Michael de Wit
beheerder@roeienzeil.nl 

Jeugdbestuur Contact

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

Secretaris
Daphne Lemmens
telefoonnummer 06-21812462
secretaris@roeienzeil.nl

Penningmeester
Henk Verwaal
telefoonnummer 06-22225174
penningmeester@roeienzeil.nl

Michael 
de Wit

Voorzitter  en penningmeester
Marlous Schouten 06-29927718
voorzitter.jeugdbestuur@roeienzeil.nl

Secretaris
Thom de Groot 06-15112208
secretaris.jeugdbestuur@roeienzeil.nl

Vertrouwenscontactpersonen
Adelheid van der Torren tel. 0182-399073
Jens Nooitgedagt  tel. 0182-395220

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

Zeilcommissaris
Willem van der Meij
telefoonnummer 06-51366913
zeilcommissaris@roeienzeil.nl

Comm. Vastgoed en Vloot
Hans de Leeuw
commissarisvastgoedenvloot@roeienzeil.nl

Comm. Verenigingsleven 
Annemarth Fokker
telefoonnummer 06-37290682
commissarisverenigingsleven@roeienzeil.nl

Promotie
Emma Stoffer 06-48251256
pr.jeugdbestuur@roeienzeil.nl

Contact
jeugdbestuur@roeienzeil.nl
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Maak een afspraak met Robin Dijkstra 
voor een gesprek over uw bedrijfssituatie.

Pascalstraat 3, Reeuwijk • Tel. 0182-622000

Wij maken de    waar!    plus

www.dupreemakelaars.nl

Uw makelaar voor deze regio!

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


