
Verslag van de jaarlijkse vergadering contactpersonen midweekroeien op donderdag 29 september 

2016 bij RV Hemus te Amersfoort. 

 

Aanwezig: 

RV De Delftsche Sport   Marijke Klein Nulend 
R&ZV Daventria (Deventer)  Elly Ruijgrok 
RV Aengwirden (Heerenveen)  Irene Hamburger 
RV Hemus (Amersfoort)  Kitty Meulenbeld 
KNRB     Margriet Zietse 
RV Alphen (Alphen aan den Rijn) Arie de Jong, Janny Tabernée, Ria Kortleve 
R&KV De Geeuw (Sneek)  Jacqueline Groenendijk 
WSV Vada (Wageningen)  Dingena Donner 
RV Naarden    Narda Schermer 
SRV ’t Diep (Steenwijk)   Anita Blijdorp 
Asser Roeiclub ARC   Mirjam Gooskens, Jolande Sanders 
RV Honte (Middelburg)   Corry van Dijk, Elien Nooteboom 
KGR De Hunze (Groningen)  Emmy van der Werff, Els Wirix 
RV Jason (Arnhem)   Joyce van Londen, Jelleke Bakker 
URV Viking (Utrecht)   Gerda Kruithof, Ank Meijer 
RV Barendrecht    Paul Bremmer, Gradus Havestad, Theo Brunia 
Gorcumse Roei- en Zeilvereniging Willy van der Oord 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
RV De Drie Provinciën (Cuijk)  Roeland van Meerten 
AROSS (Oss)    Luus Hendriks 
Kon. Dordrechtsche R&ZV  Hanneke Jansen 
RV Aengwirden (Heerenveen)  Urseline Verweijen-van Vliet 
GRV Scaldis (Goes)   Cobie Busser 
Zwolsche R&ZV    Dineke Bollaert 
RV Nautilus (Rotterdam)  Atie van Treuren 
RV Breda    Maria van de Holst-Blijlevens 
RV De Krom (Woerden)   Tineke Hamwijk, Jos Maas 
RV Rijnmond (Rotterdam)  Yvonne Meerman 
RV Salland (Gramsbergen)  Jeanne Helmich-Rewinkel 
LR&ZV Die Leythe (Leiden)  Tineke La Lau 
RV Rijnland (Leidschendam)  Marianne Hensel 
Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging Anneke Gooijer, Cathrien Rijpkema 
ZR&ZV Isala (Zutphen)   Pieter Arkesteijn 
RV De Laak (Den Haag)   Mies van der Putte 
BWV de Eem (Baarn)   Tineke Delforterie, Anne Jet  van Waasbergen 
ERV Beatrix (Eindhoven)  Anke Deij 
 

 

 



1. Welkomstwoord aan allen en opening  van de vergadering door de voorzitter van de 

Commissie Midweek Roeien Marijke Klein Nulend en in het bijzonder Margriet Zietse van de 

KNRB. 

 

2. De voorzitter bedankt Elly Ruijgrok voor al haar inspanning en moeite als secretaris al die 

jaren en introduceert Ria Kortleve-Mook (RV Alphen aan den Rijn) als haar opvolgster. Helaas 

is commissielid Jos Klok niet aanwezig vanwege haar gezondheid, misschien is het beter naar 

een opvolgster voor haar uit te kijken. Els Wirix (De Hunze, Groningen) is bereid de taak van 

Jos Klok over te nemen. 

 

3. Het verslag van vorig jaar 17 september 2015 wordt door een ieder goedgekeurd. 

 

4. Evaluatie landelijke roeidag op 18 augustus en op 20 september 2016 

Mede dankzij het mooie weer was het bij alle verenigingen (De Dragt te Drachten / ARC te 

Assen, De Drie Provinciën te Cuyk en De Laak te Den Haag) een succes. 

Bij de combinatie De Dragt en ARC werd men in Drachten hartelijk ontvangen en roeide men 

via de Smalle Ee naar de Oude Vennen waar de picknick plaats vond. Het was zo’n topdag dat 

de dag erna weer zo’n tocht geroeid werd en alsof men er niet genoeg van kon krijgen werd 

er een derde dag aangeplakt. 

Ook bij De Drie Provinciën (Cuijk) was men vol lof over de ontvangst, de goede organisatie en 

het roeien op de Maas. Dat laatste is altijd weer een leuke ervaring. 

Dinsdag 20 september jl. was het dubbelfeest bij De Laak (Den Haag). Na het ontvangst met 

Haags gebak roeide men naar de binnenstad om daar de sfeer en de stemming van 

Prinsjesdag te ervaren met de daarbij behorende saluutschoten. Langs de Koninklijke Stallen, 

onder hele lage bruggen door, naar het Malieveld voor een heerlijke pannenkoekenlunch. 

5. Gastverenigingen voor het volgend jaar. 

Er melden zich direct al 2 verenigingen om volgend jaar donderdag 17 augustus 2017 gasten 

te ontvangen. RV De Geeuw uit Sneek (20 plaatsen) en RV Alphen (45 plaatsen). Margriet 

Zietse (KNRB) wil informeren bij R&ZV De Amstel of het daar ook mogelijk is en Elly Ruijgrok 

informeert bij De Zwolsche. 

Willy van der Oord (Gorcumse R&ZV) biedt aan om de volgende vergadering bij hen te 

houden en na afloop op de Linge te gaan roeien. Hij moet het wel eerst overleggen met zijn  

vereniging. 

 

6. Wat verder ter tafel komt.  

Anita Blijdorp (SRV ’t Diep) vraagt hoe te handelen bij een roeier met epilepsie. Margriet 

(KNRB) antwoordt dat de KNRB de site Commissie Aangepast Roeien (CAR) heeft waarop 

richtlijnen staan voor roeien met mensen met epilepsie. Ook wil men weten wat je moet 

dragen mocht je boot omslaan, een zwemvest of een reddingsvest. Margriet is heel stellig in 

haar antwoord. Een zwemvest is bedoeld als drijfhulpmiddel, een reddingsvest draait de 

drenkeling op de rug om zo verdrinking te voorkomen. Ter verduidelijking zegt zij: als een 



boot zinkt omdat hij water maakt heb je een zwemvest nodig, bij omslaan een reddingsvest. 

Maar bij dit alles geldt: Gezond verstand moet boven drijven. 

 Er volgt een levendige discussie over de vrees om bij omslaan vast te blijven zitten aan je 

voetenbank. Dit kan je voorkomen door je veters niet al te strak te strikken en het hebben 

van een korte hielstring. Op stromend water heeft de stuur een reddingsvest aan. Daventria 

heeft een reader ontwikkeld voor het roeien op stromend water. 

Elly Ruijgrok (R&ZV Daventria) vraagt of de landelijke roeidag nog voortgezet moet worden of 

dat men op eigen initiatief iets moet organiseren. Iedereen vind dat de landelijke roeidag 

moet blijven bestaan omdat eigen initiatief een uitwisseling van 1 op 1 is en het landelijke 

met meerdere verenigingen. Het doel van midweek roeien is uitwisseling, het verkennen van 

ander water en de sociale contacten. 

Sommige verenigingen, zoals AROSS (Oss) en BWV De Eem (Baarn) hebben geen midweek 

roeien omdat de meeste leden nog werken. Er worden wel toertochten georganiseerd. 

Margriet Zietse oppert het idee om een inventarislijst te maken van alle roeiverenigingen die 

deelnemen aan midweek roeien met daarop de dag, huur- of leenboten en gegevens 

contactpersoon. Zij zal een voorbeeld van zo’n lijst via de mail doorsturen. 

 

7. Sluiting van de vergadering waarna 20 personen op de Eem gingen roeien en er een ijsvogel 

werd gespot. 

 

Kitty, bedankt voor de gastvrijheid in jullie mooie clubaccommodatie en het bestuur voor het 

beschikbaar stellen van het clubhuis en de boten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


