
Verslag van de jaarlijkse vergadering contactpersonen midweek roeien op donderdag 16 augustus 
2018 bij de Dordtsche Roeivereniging. 
 
Aanwezig: 
 
RV Rijnmond (Rotterdam)  Yvonne Meerman 
RV Alphen (Alphen a/d Rijn)  Annelies Hille, Ria Kortleve 
R&ZV Daventria (Deventer)  Dick van der Vecht 
Roosendaalse Roeivereniging  Ada de Jager, Elkse Postma 
RV Breda    Maria van der Holst 
HRV Cornelis Tromp (Hilversum) Truus Dekker, Astrid Hagen 
WSV Binnenmaas (Mijnsheerenland)  Klaas Bossen 
RV De Hertog (Den Bosch)  Emma Leenhouts 
RV Voorne-Putten (Zwartewaal) Femina Fransman, Quirien Venema 
RIC (Amsterdam)   Fred Pach, Chris van de Meer 
LR&ZV Die Leythe (Leiden)  Tineke la Lau, Arno Drop, Jeanne Oudeman 
RV Naarden    Narda Schermer, Marielle Boere 
GRV Scaldis (Goes)   Cobie Busser 
WSV Vada (Wageningen)  Hanna Pot 
Gorcumse Roei-en Zeilvereniging Willy van der Oord 
ZRZV Isala (Zutphen)   Pieter Arkesteijn 
URV Viking (Utrecht)   Gerda Kruithof, Ank Meijer 
RV Aengwirden (Heerenveen)  Irene Hamburger 
RV Hemus (Amersfoort)  Teja Feith 
RV De Delftsche Sport   Marijke Klein Nulend  
KGR De Hunze (Groningen)  Els Wirix 
KNRB     Margriet Zietse, Stijn Stevens 
Kon.Dordrechtsche R&ZV  Len Stronk, Digna van de Ham, Cocky Bolhuis   
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
RV De Delftsche Sport   Chiara Tafuni 
RV De Dragt (Drachten)   Andrea Hammer, Femmy Lieben 
RV Hemus (Amersfoort)  Kitty Meulenbelt 
RV Honte (Middelburg)   Corrie van Dijk, Elien Nooteboom 
RV Aeneas (Roermond)   Math. Widdershoven 
ARC (Assen)    Jolande Sanders 
RV De Laak (Den Haag)   Mies van der Putten 
RV De Hertog (Den Bosch)  Ad Oomen 
ERV Beatrix (Eindhoven)  Anke Heerens 
RV Nautilus (Rotterdam)  Atie van Treuren 
R&KV De Geeuw (Sneek)  Jacqueline Groenendijk 
RV Epsilon (Leeuwarden)  Wouter Witsenburg 
ARV De Grift (Apeldoorn)  Mieke van Noorden, Tine van Winkoop, Kätheli Boerlage 
RV ’t Diep (Steenwijk)   Anita Blijdorp 
RV Alphen (Alphen a/d/Rijn)   Arie de Jong 
RV Salland (Gramsbergen)  Jeanne Helmich-Rewinkel 
KGR De Hunze (Groningen)  Emmy van der Werff 
ARZV Alkmaar    Liesbeth van Gool 
 



1. Welkomstwoord aan allen en in het bijzonder aan Gert Jan Schiereck  van de Dordrechtse 
R&ZV, Margriet Zietse en Stijn Stevens medewerkers bij het Bondsbureau van de KNRB afd. 
sportparticipatie en de opening van de vergadering door de voorzitter Commissie Midweek  
Roeien Marijke Klein Nulend. 
 

2. Het verslag van vorig jaar 21 september 2017 wordt door een ieder goedgekeurd. 
 

3. Evaluatie landelijke roeidag op 16 augustus 2018 
Dit jaar was een geweldig jaar wat betreft mooie, warme dagen en ook tijdens de landelijke 
roeidag was het prachtig weer. 
 
Naarden ontving 30 gasten, die het allemaal een top dag vonden. Een mooie roeitocht met 
een, als heel leuk ervaren, handbediende sluis. Via de Vecht langs forten naar de vesting van 
Naarden. 
 
Roermond. Een prachtige dag en een mooie roeitocht. De dames uit Amersfoort waren een 
dag eerder gekomen en mochten overnachten in het clubhuis. Als dank voor deze 
gastvrijheid hebben zij een prachtig verslag  gemaakt. De roeiers uit Goes hadden autopech 
en moesten wachten op de wegenwacht. Math. heeft als een echte gastheer op hen gewacht 
en samen zijn ze in een C4 naar een strandje geroeid waar men met de andere roeiers van de 
lunch genoten hebben. Na afloop moesten de boten goed schoongemaakt worden vanwege 
blauwalg. 
 
Binnenmaas. Ook hier een prachtige dag met een afwisselend programma. Roeien, een lunch 
en lekkere hapjes bij een roeilid in Puttershoek, een bezoek aan de molen “Windlust”en een 
quiz. 
 
Iedereen was zeer tevreden over de gastvrijheid en de gezelligheid bij de gastverenigingen 
en de mooie routes die zij uigezet hadden. 

 
4. Gastverenigingen voor het volgend jaar. 

Vier  verenigingen hebben zich aangemeld om volgend jaar gasten te ontvangen:  
LR&ZV Die Leythe, RIC,  ARZV Alkmaar en RV Voorne-Putten.  Er is een kans dat RV Aeneas  
volgend weer meedoet. 
De commissie gaat informeren naar het aantal roeiplaatsen. Mocht dat te weinig zijn dan 
wordt er naar nog een roeivereniging gezocht. 
 

5. Gastspreker Gert Jan Schiereck. 
De Sliedrechtse Biesbosch is een prachtig gebied met wilgenbossen, eilanden en kreken. Het 
is een unieke rivierdelta met getij. Gert Jan Schiereck gaf een lezing over roeien op getijwater 
met mooie beelden erbij. Getij ontstaat door de aantrekkingskracht van de zon en de maan 
op de aarde. De zon staat een stuk verder weg van de aarde dan de maan, daarom is de 
aantrekkingskracht van de zon een stuk kleiner. Een getijcyclus duurt 12 uur, per etmaal 
hebben we dus 2 keer hoogwater en 2 keer laag water. Als de zon en de maan op één lijn 
staan bij volle maan en nieuwe maan dan versterken de getijdenkrachten elkaar en spreekt 
men van springvloed. Bij minder aantrekkingskracht heet het doodtij.  
 
Dan de termen bovenstrooms en benedenstrooms. Bovenstrooms wijst in de richting tegen 
de stroom in naar de oorsprong van het water en geeft een regelmatig golfpatroon. 
Benedenstrooms is het tegengestelde, met de stroom mee richting zee en geeft een 



onregelmatig golfpatroon. Je kan dit heel goed zien bij meer- en brugpalen. Met een Wherry 
roei je 6 km/uur. Heb je de stroming van het getij mee dan roei je al gauw 10 km/uur, maar 
heb je de stroming tegen dan kan de snelheid zakken naar 2 km/uur. Roei je het rondje 
Beneden Merwede – Nieuwe Merwede – Dordtsche Kil – Oude Maas dan moet je goed naar 
het getij kijken want door het verschil in stroming kan het heel wat tijd en moeite kosten. 
Gert Jan liet als voorbeeld een foto van de Roobrug in het centrum van Dordrecht zien waar 
je tijdens hoog water moet bukken terwijl je er anders gewoon onderdoor kan varen. 

 
6. Wat verder ter tafel komt. 

Tijdens de lunch heeft iedereen het verslag van Eugenie Collard van RV Hemus over het 
roeien bij Aeneas gelezen.  
 
Femina Fransman van RV Voorne-Putten vroeg aandacht voor Kika Row – Rondje Nederland. 
Een actie om geld bijeen te brengen voor onderzoek en studie naar de behandeling van 
kinderkanker. Het Rondje Nederland wordt in het weekend gevaren van 13 april 2019 t/m 14 
juli 2019. Als roeivereniging kan je een gedeelte mee roeien en je door familie en vrienden 
laten sponsoren. Op kikarow.nl/rondje-nl  vindt je alle informatie en ook bij Femina: 
secretaris@rvvoorneputten.nl 
 
Sommige verenigingen hebben een kleine vloot maar voldoende roeiwater, andere juist een 
grote vloot maar onvoldoende mogelijkheden voor roeitochten. Irene Hamburger van RV 
Aengwirden stelde voor de krachten te bundelen en samen mee te doen aan de landelijke 
roeidag. 
 
Bij midweek- en toertochten neemt niet alleen de belangstelling toe maar ook het aantal 
jaren van de roeiers. Men moet dit goed in de gaten houden en de mensen wijzen op de 
moeilijkheden, zoals sluisjes, slippen en lage bruggen, tijdens een toertocht. Men zou de 
tocht een gradatie kunnen geven in de vorm van ballen of sterren. 
 
RIC heeft een handboek uitgebracht over roeitechniek; op de site van de KNRB staat het 
handboek: 1 2 3 boordroeien/scullen en Isala heeft een site over roeien op stromend water. 
Ada en Elske van de Roosendaalse RV stelden voor om de vergadering om 12.00 uur te laten 
beginnen en later in de middag te gaan roeien zodat je niet 2 keer in de file staat. 
 
Van Marijke was bekend dat zij wilde stoppen als bestuurslid van de Commissie Midweek 
Roeien. Zij kreeg van Margriet Zietse een mooi boeket bloemen als dank voor al haar jaren 
als voorzitter. Pieter Arkesteijn van ZRZV Isala bood aan om de nieuwe voorzitter te worden 
en dit werd door iedereen met applaus aanvaard. Daarna stelde Margriet Stijn Stevens voor 
als haar opvolger omdat zij in november met pensioen gaat. 
 
Volgend jaar wordt de jaarvergadering op de derde donderdag in september bij de RV 
Alphen gehouden. 
 

7. Sluiting van de vergadering waarna 25 roeiers een rondje Mol gingen roeien. 
 
Len, Digna en Cocky, bedankt voor de gastvrijheid en het bestuur voor het beschikbaar 
stellen van het clubhuis en de boten.  
 


