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1 Roeivereniging Jason in 2009 in het kort 

Het jaar 2009 stond Roeivereniging Jason in het teken van ‘renovatie’. Het werken aan 
het renoveren van de vloer van de botenloods leverde hernieuwde saamhorigheid op 
tussen de leden. Vanuit het momentum van ‘samen de schouders eronder’ werd plan 
SLAGKRACHT met de leden vormgegeven en in de Algemene Vergadering van november 
2009 door de leden ondersteund. In 2009 waren er drie aftredende bestuursleden 
waarvan de secretaris en materiaalcommissaris direct werden opgevolgd. De 
penningmeester trad in het najaar af. Zijn taken zijn door de kandidaat-penningmeester 
inmiddels overgenomen. Deze wordt voorjaar 2010 voorgedragen door het bestuur.  
 
Roeivereniging Jason kende een brede instroom van leden in 2009. Niet alleen onervaren 
roeiers, maar ook flink wat ervaren roeiers werden lid. Met zo’n 172 leden is het nieuwe 
jaar ingegaan. 
 
Er is op de vereniging veel geroeid en getraind. Diverse ploegen zijn in vaste formatie 
wekelijks of verschillende keren per week op het water van de haven of de Rijn. Dan is er 
een flinke groep leden die in zogenaamde ‘instuifploegen’ vaart en in wisselende formatie 
het water verkent. Concrete resultaten als gewonnen wedstrijden, deelname aan 
clubkampioenschappen en een vijftigtal behaalde roei- en stuurproeven duiden op een 
actieve vereniging. Er werden door zowel senioren als jeugd overwinningen behaald bij 
wedstrijden en ROW’s (Roei Ontmoetingen met Wedstrijdkarakter). Een drietal junioren 
(Victor en Julia van Campen en Robben Riksen) en een coach (Wim-Jan ligtenberg) nam 
via de bond deel aan de Coupe de la Jeunesse. En Victor van Campen werd kampioen in 
de skiff in zijn leeftijdsklassement tijdens het NK. Toerroeiers van Jason waren te vinden 
op toertochten en roeivakanties in Duitsland, Engeland en Friesland. In 2009 werd ook 
het district weer actief: er zijn plannen voor een jeugdcompetitie. 
 

Monique Kuunders, 

Secretaris RV Jason 

 
 
 
Citaten uit vorige jaarverslagen: 
 

2005: Dit verslagjaar is de nieuwe structuur binnen de vereniging doorgevoerd. De 
relatieve autonomie van de afdelingen is hiermee vergroot.  

2006: Het interimbestuur van de R&ZV concludeerde – mede op basis van een enquête 
onder de leden- dat een volledige verzelfstandiging van de afdelingen noodzakelijk 
was om conflictstof te minimaliseren en een zakelijker relatie tussen te afdelingen 
te creëren.  

2007: Welnu, op 11 mei 2007 werd per notariële akte bevestigd dat de Roeivereniging 
Jason te Arnhem is opgericht per 1 maart 2007 en zijn de goedgekeurde statuten 
notarieel vastgelegd. De verzelfstandigde roeivereniging kon al direct beschikken 
over een eigen website: www.jasonroeien.nl. Deze is inmiddels het belangrijkste 
communicatiemiddel binnen de vereniging. 

2008:  In dit verslagjaar is de nieuwe structuur verder geconsolideerd en werd door het 
bestuur een conceptroeireglement voorgelegd aan de algemene vergadering in 
november.  
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2 Leden en organisatie 2009 

Bestuur RV Jason 2009: 
Voorzitter:    Gerrit Boersma (aftredend voorjaar 2010, herkiesbaar) 
Secretaris:    Marijke de Bruïne; Monique Kuunders (wisseling mei 2009) 
Penningmeester: Joan Voetelink (afgetreden per november 2009), Niko Klop 

(kandidaat)  
Materiaalcommissaris: Peter Visser; Erik Metz (wisseling november 2009) 
Lid:    Bert Mol (aftredend voorjaar 2010, herkiesbaar) 
 

2.1 Gevarieerde instroom zorgt voor groei  

In 2009 is de vereniging met twintig leden gegroeid. Over de hele linie kreeg 
Roeivereniging Jason leden binnen: onervaren veteraren via de introductieperiode in het 
voorjaar; ervaren roeiers die vanwege verhuizing naar Arnhem hier aansluiting zochten; 
ploegen (vooral jeugd en semi-ervaren) die al ploegroeiend door het jaar heen werden 
geintroduceerd op de vereniging.  
 
We hebben dit jaar per saldo meer instroom dan uitstroom gehad, maar dat is nog 
geenzins resultaat van het goed ‘vasthouden’ van leden. Naast een brede instroom was 
er namelijk ook een flinke uitstroom. Bij de voorbereiding van plan ‘SLAGRACHT’ (zie 2.5) 
werd wederom als een van de knelpunten in onze organisatie genoemd: de ploegvorming 
van nieuwe leden na de introductieperiode en het gebrek aan instructeurs/coaches 
daarbij. Het is een knelpunt dat inmiddels is opgepikt door lid Frits Schaap. Onder meer 
is in september ’09 door hem en andere leden een informatieavond georganiseerd als 
nieuwe impuls. Naar aanleiding van die avond is er bemiddeld bij ploegvorming. Maar het 
knelpunt is niet zomaar opgelost en het verdient voortdurende aandacht.  
 
Onderstaande tabel geeft voor de afgelopen jaren een overzicht van het verloop van de 
ledenaantallen. 
 
jaar januari december Netto 

toename 
tijdens ‘t 
jaar  

Aantal 
introductiecursisten 

Opzeggers 
december 

2007 161 195 34 29 33 

2008 162 192 30 24  37 

2009 155 187 32 22 15 

2010 172     

 

2.2 Leeftijdsverdeling vertoont geen uitschieters 

Kijkend naar de leeftijden van de leden dan is zichtbaar dat RV Jason een aardige 
verdeling kent (peildatum 1/1/2010; leden ingedeeld op leeftijd bereikt in 2009): 
Leeftijdsrange <=18 19-35 36-50 51-65 65+ 
Aantal leden 20 46 51 40 15 
 

2.3 Meer dan de helft van de leden is maximaal vijf jaar lid 

De duur van lidmaatschap wijst uit, zoals ook de in/uitstroom van leden laat zien, dat 
onze leden doorgaans niet lid zijn ‘voor het leven’. Ruim de helft van de leden is de 
afgelopen vijf jaar ingestroomd. Of het gunstig of ongunstig is om veel ‘verversing’ van 
leden te hebben is moeilijk te zeggen. Het vereist wel aandacht als het gaat om het 
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opleiden van roeiers en het betrekken bij de organisatie van de vereniging: ook hier dient 
dan namelijk een ‘snelle doorloop’ in te zitten. 
 
Lid geworden in (peildatum 1/1/2010): 
Jaar aanvang 
lidmaatschap 

< =2005 2004-2000 1999-1995 1994-1989 1988-.... 

Aantal leden 94 33 22 12 9 
 

2.4 RV Jason leden zijn ook lid van R&ZV Jason 

Leden van de Roeivereniging Jason (RV Jason) zijn automatisch lid van de Roei- en 
Zeilvereniging Jason (R&ZV Jason). De laatste heeft drie subverenigingen, naast de RV 
Jason ook de Zeil- en motorbootvereniging (Z&M) Jason en de Kanovereniging (KV) 
Jason. Deze subverenigingen zijn zelfstandige rechtspersonen met hun eigen financiële 
middelen. De overkoepelende R&ZV zorgt er voor dat de drie verenigingen gezamenlijke 
voorzieningen hebben.  
 
De structuur van de R&ZV ziet er globaal als volgt uit. Elke subvereniging heeft een 
bestuur en een Algemene Vergadering. De voorzitters van de subverenigingen vormen, 
samen met een gekozen Dagelijks bestuur, het bestuur van de R&ZV Jason. De 
besluitvorming in de R&ZV Jason vindt plaats in de ledenraad, die gevormd wordt door 
vertegenwoordigers uit de drie subverenigingen naar rato van het aantal leden. De R&ZV 
presenteert zelfstandig een jaarverslag aan de ledenraad. De RV Jason mag bij de 
voorjaarsvergadering van 2010 met 17 leden vertegenwoordigd zijn bij de ledenraad. 

 
Voor zover roeileden gezamenlijk of nadrukkelijk als lid van de roeivereniging activiteiten 
hebben gedaan voor de R&ZV zal dat in dit jaarverslag van de roeivereniging dat voor u 
ligt ook vermeld worden. In 2009 was roeilid Beatrijs Rijnberg lid van het DB van het 
R&ZV bestuur (secretaris). 
  

2.5 Plan ‘SLAGKRACHT’ voor meer betrokkenheid van leden 

Plan SLAGKRACHT is in de algemene vergadering van november 2009 aangenomen om 
meer betrokkenheid van leden te krijgen. Het volledige plan lees je in de 
vergaderstukken voor de AV van 12/11/2009 (website). Kortgezegd zijn er grofweg twee 
punten die aanleiding zijn voor het plan SLAGKRACHT zoals het in 2009 is gepresenteerd:  
1) Een aantal leden valt buiten de boot omdat ze geen aansluiting vinden, ofwel bij het 

roeien (geen roeimaatjes vinden na hun introductietijd), ofwel bij het verenigingswerk 
(best wel wat willen bijdragen maar niet weten wat er allemaal mogelijk is of bij wie 
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ze dit bekend kunnen maken).  
2) Er zijn klussen op de vereniging die al lange tijd door dezelfde mensen worden 

gedaan. Er ontstaat een probleem als mensen met veel inzet (in tijd), ervaring en 
kennis plotseling wegvallen. 

Maar er is ook geconstateerd dat er zeker bereidheid is bij leden om een bijdrage te 
leveren en betrokken te zijn. Daarom is de bedoeling middels een helderder organisatie 
deze bereidheid beter te faciliteren. Zodoende willen we komen tot een vereniging met 
meer slagkracht door betrokkenheid en inzet van een groot aandeel van de leden. 
 
Doelstellingen 
De specifieke doelstellingen van SLAGKRACHT zijn als volgt: 
We streven ernaar dat de visie van een gemiddeld lid van RV Jason in 2012 is: 
• Bij Jason kan ik roeien zoals ik dat graag wil en ik weet bij wie ik terecht kan om dat 

(samen) mogelijk te maken. 
• Het geeft voldoening je voor Jason in te zetten, je nuttig te maken, want je leert 

anderen kennen en het is gezellig. 
• Ik weet wat ik naast het betalen van contributie kan bijdragen aan het goed lopen van 

de vereniging. En de vereniging weet ook wat ik graag zou wìllen doen. 
• Het is overzichtelijk (qua tijd) en duidelijk wat er gedaan moet worden. 
• Kennis en ervaring wordt hier van ervaren leden op onervaren leden overgedragen. 
 
Uitgangspunten 
Om dat voor elkaar te krijgen zijn ook een aantal punten in het plan genoemd, waarbij 
het overkoepelende uitgangspunt is: “Met het verenigingswerk moet het roeien mogelijk 

worden gemaakt: het verenigingswerk moet het roeien van beginnende roeiers tot en 

met ervaren roeiers en van alle niveaus (recreatief, wedstrijd) faciliteren. Bij het 

vaststellen van de verenigingstructuur is dit altijd de algehele doelstelling.” 

 
Om te beginnen is het (her)structureren van commissiestructuur aangepakt. Er is een 
commissiestructuur vastgesteld, er zijn trekkers aan de slag gegaan om te inventariseren 
welke plannen, doelen en behoeftes er zijn bij leden en commissies. Het organogram op 
de volgende pagina en de commissielijst geeft de organisatie van verenigingswerk weer 
volgens de nieuwe structuur (stand van zaken maart 2010). Hierin worden alleen 
bestaande activiteiten genoemd en niet mogelijk ‘gewenste’ activiteiten.  
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Bestuur 
voorzitter (contact R&ZV en Wensen CIE): Gerrit Boersma 

kandidaat-Penningmeester: Niko Klop 
secretaris (contact Contact CIE): Monique Kuunders 

materiaal commisaris (contact Materiaal CIE): Erik Metz 
lid (contact Roei CIE): Bert Mol 

Leden Roeivereniging Jason* kascontrole 

Roei CIE 
 
Trekkers:  
Hilde Nouws 
Peter-Paul Lücker 
 

Contact CIE 
 
Trekkers:  
Richard Roozing 
vacature 
 

Materiaal en  
huisvesting CIE  
 
Trekkers:  
Willem Fokkema 

Wensen CIE 
Caroline Douma 
Vacature 
 
inventarisatie van: 
• Wensen en interesses leden 
• daadwerkelijke activiteiten 
…en deze informatie doorgeven aan 
leden en CIES 

*RV Jason leden zijn 
automatisch lid van de R&ZV 
Jason die het gebouw en de 
clubkamer faciliteert. 
Structuur van die vereniging is 
hier buiten beschouwing gelaten.  

De organisatie van 
verenigingswerk volgens 
de nieuwe structuur 
(stand van zaken maart 
2010). 
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De organisatie van 
verenigingswerk volgens 
de nieuwe structuur 
(stand van zaken maart 
2010). 

Roei CIE 
 
Introductie commissie:  

Beatrijs Rijnberg    
Michiel van der Meulen    
Frits Schaap   
Anneke Brussel  
....ism instructeurs   
 
Vervolg Instructie:  

Frits Schaap     
Anneke Brussel  
... ism instructeurs 
 
Examen commissie:  

Susie Endenburg (contact) 
Carien Polderman    
Greet Hellemans 
Jan Peter van Leeuwen    
Kees Jan Heijboer    
Marieke van Veldhuijsen 
 
Rijnsturen:  

Paul Bussemaker 
Flip Deinum 
Fred v/d/ Geer 
Peter Visser (contact) 
 
Toer commissie:  

Aly Bakker    
Jelleke Bakker    
Marian Scholten      
 

 
 
Jeugd en Junioren 

commissie:  

Ines Mol  
Marleen Mol 
Olaf Stofferis 
 
Wedstrijdcommissie:  

Rachel Dusée  
 

Coaches en –instructeurs 

van vaste ploegen en 

roeiers 

Ada Oudkerk 
André de Vegt 
Annelie Woltjer 
Annelies Wind 
Annemieke Erkelens 
Bart Schraag 
Herman Wools 
Marieke Schipperijn 
Rachel Dusée 
Renate Casparie 
Willem-Jan Langeveld 
Wim-Jan Ligtenberg 
 
Instructeurs zaaltraining 

Bert Mol (jeugd) 
Paul Valkenburg 
(volwassenen) 

Contact CIE 
 
Bardiensten: 

Beatrijs Rijnberg (contact) 
….en 
bardienstmedewerkers 
 
Website: 

Félipe Eekhout 
 
Jason Baken (R&ZV): 

Aljo Hartgers 
Nelleke Kooij 
 
Informatiebijeenkomst / 

Roeiclubkampioenschappe

n 2009: 

Frits Schaap 
Leontien Krul 
Peter den Herder 
Rachel Dusée 
 
Archief: 
Janneke Lambooij 
Tineke Lely 
 

Materiaal en huisvesting 
CIE 
 
Materiaal commissie:  

Bart Schraag    
Dorus Bertels 
Flip Deinum    
Helena Dijkstra 
Kees Sjeng van Roosmalen 
Peter Ter Haar 
Peter Visser   
Sita Drost    
Willem Jan Langeveld 
...ism (andere) klussers 
 
Handen voor Hout II: 

Beatrijs Rijnberg  
Erik Metz 
Frits Schaap 
...ism klussers 
 
Botenwagencoördinatie: 

Jaap Wildeman 
 
Botengebruik 

(afschrijfboek en 

analyses): 

Cees Niemeijer 
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2.6 Nieuwe secretaris en materiaalcommissaris in 2009 

Er zijn in 2009 diverse bestuurswisselingen geweest. Formeel bestaat de vereniging pas 
als zelfstandige club sinds 2007, maar een aantal bestuursleden was daarvoor ook al 
actief in de ongesplitste vereniging en het was tijd voor het doorgeven van het stokje. In 
mei heeft secretaris Marijke de Bruïne haar taken overgedragen aan Monique Kuunders. 
In november heeft Peter Visser zijn taken als materiaalcommissaris overgedragen aan 
Erik Metz. Joan Voetelink legde in november zijn taken als penningmeester neer. Hij is 
het bestuur blijven ondersteunen om een warme overdracht naar een opvolger te kunnen 
doen. Die laatste heeft zich inmiddels aangediend in de persoon van Niko Klop. Niko zal 
in de voorjaarsvergadering van 2010 als penningmeester worden voorgedragen. In deze 
voorjaarsvergadering zullen ook Gerrit Boersma (voorzitter) en Bert Mol (lid) moeten 
aftreden, aangezien ze dan een eerste termijn van 3 jaar erop hebben zitten. 
Bestuursleden zijn volgens de statuten 2x direct herkiesbaar, dus ze kunnen zich wel 
weer kandidaat stellen. 
 

2.7 Naast lopende zaken volgt bestuur actief ontwikkelingen buiten ons om 

 
Lopende zaken 

Het bestuur richt zich voornamelijk op lopende zaken, zoals financiën, ledenadministratie, 
materiaalbeheer, overleg met leden en commissies en samenwerken met de R&ZV. In 
2009 waren er wat dat betreft weinig uitzonderlijke zaken. Belangrijk om te vermelden: 
Roeireglement en Huishoudelijk reglement zijn in de voorjaarsvergadering van 2009 
vastgesteld door de vereniging. Verder is de kwestie van de Zee-vier die een aantal jaar 
geleden werd aangeschaft vermeldenswaard. Deze bleek van teleurstellende kwaliteit en 
het bestuur heeft zich gebogen over mogelijkheden om stappen te ondernemen. Een 
voorstel naar de leden volgt.  
 
Ontwikkelingen in de omgeving 

Daarnaast zijn noemenswaardige kwesties vooral ontwikkelingen buiten Jason om. Jason 
heeft aandacht voor de Roeiers gevraagd bij de gemeente en provincie aangaande twee 
ruimtelijke ordening thema’s, namelijk de plannen voor Meijnerswijk en plannen voor 
Koningspley-Noord/Kleefsewaard. In het eerste geval heeft het bestuur laten weten dat 
we bereid zijn mee te denken over het mogelijk maken van roeifaciliteiten in het gebied, 
maar dat de conceptplannen tot dusver niet faciliterend zijn voor de roeisport. In het 
tweede geval heeft het bestuur bezwaar gemaakt, omdat in de plannen de aanwezigheid 
van watersporters wordt genegeerd. Het bestuur staat verder in contact met Sportbedrijf 
Arnhem, met het oog op faciliteiten vanuit het sportbedrijf die voor onze vereniging van 
nut kunnen zijn. En in verband met mogelijke belangenbehartiging informeert ze zich 
over activiteiten van diverse overleg- en adviesplatforms op het gebied van sport in de 
gemeente en provincie. 
 
Ontwikkelingen bij de bond (KNRB) 

Jason heeft vooral in het district de ontwikkelingen van de bond gevolgd en daaraan 
deelgenomen middels bijwonen van een aantal bijeenkomsten. Jason hoort bij disctict 
‘Oost’ samen met roeiverenigingen uit bijvoorbeeld Apeldoorn, Deventer, Zwolle. Een 
volledig districtsbestuur is aan de slag gegaan in oktober 2009 en in het najaar werd 
besloten dat in 2010 ook weer regionale competitie voor junioren zal worden opgestart. 
De jeugdcommissie staat in contact met de organisatie van deze competitie. Bij de 
landelijke KNRB is vermeldenswaard de professionalisering van opleidingen. Regelmatig 
worden cursussen ook in de regio georganiseerd. Ook Jason leden zouden die kunnen 
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volgen. Het bestuur houdt in het oog welke mogelijkheden zich in onze buurt voordoen. 
Daarnaast is de bond gestart met centrale ledenregistratie. Vanaf 2010 zal de secretaris 
gegevens van individuele leden aan het bondsbureau doorgeven. 
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3 Roeien 

3.1 Introductieroeien 2009 

De introductiecommissie bestond in 2009 uit: 
Beatrijs Rijnberg 
Frits Schaap 
Michiel Vermeulen 
 
Instructeurs waren in 2009: 
Annelie Woltjer 
Annelies Wind 
Bas Zuidwijk 
Beatrijs Rijnberg 
Digna Kool 
Elze Derksen 
Emiel Schreur 
Erik Metz 
Fred van der Geer 
Frits Schaap 

Huib Luken 
Joan Voetelink 
Julia van Campen 
Lianne Polderman 
Marco Savelsbergh 
Marian Scholten 
Marijke de Bruïne 
Michiel van der Meulen 
Monique Kuunders 
Nelleke Kooij 

Niko Klop 
Peter den Herder 
René van Hal 
René van Soldt 
Roderik van der Meijden 
Sita Drost 
Susie Endenburg 
Willem Jan Langeveld 

 
Voorlichtingsbijeenkomst minder opkomst dan verwacht 
De voorlichtingsbijeenkomst ten behoeve van de Introductiecursus (IC) 2009 vond eind 
maart plaats. Dit op het moment dat  het botenhuis in verband met 
baggerwerkzaamheden aan de kade bij het parkeerterrein van Valkenburg was 
afgemeerd. Ondanks het oproepen van alle 45 op de wachtlijst geplaatsten en het 
nabellen van  nieuwe inschrijvingen, waren er uiteindelijk 22 inschrijvingen voor de IC: 7 
dames; 15 heren. En dus met 2 deelnemers minder dan het streefgetal van 24. Er is niet 
systematisch nagevraagd wat voor de aanwezigen tijdens de voorlichtingsbijeenkomst de 
redenen zijn geweest zich niet in te schrijven voor de IC. Mogelijk heeft onder meer de 
tijdens de bijeenkomst aangegeven ‘verplichte aanwezigheid’ 2x per week (1x ’s avonds 
door de week skiff, 1x in het weekend ploeg) en het daaruit voortvloeiende tijdsbeslag 
daarbij een rol hebben gespeeld. In ieder geval zijn daar tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst veel vragen over gesteld.  
 
Goed bezochte cursusavonden voor introductie-instructeurs 
De voorbereiding van de instructeurs ten behoeve van de IC bestond in 2009, net als in 
2008, uit twee goed bezochte cursusavonden en 1 praktijkmiddag met video-opnamen, 
verzorgd door Gerdjan de Wit. Ook werd de instructeurs roeitechnische documentatie 
beschikbaar gesteld 
Traditiegetrouw werd de IC met een Rijntocht(je) afgesloten. 
 
De helft van de introductie-deelnemers werd lid 
Na afloop (eind juni) van de 9 weken durende IC  werd in juli/augustus 2009 van de 
genoemde 22 deelnemers 50% lid:  1 dame; 10 heren. 
De door ‘afhakers’ genoemde redenen om in 2009 na de IC niet voor het 
Jasonlidmaatschap te kiezen liepen uiteen. Onder meer de volgende argumenten werden 
genoemd: 
- langdurige, al dan niet bij de aanvang van de IC al aanwezige blessures, 
- verandering van functie/werkkring en/of verhuizing naar elders , 
- het niet kunnen combineren van het als tijdrovend ervaren roeien met andere 

(sport)activiteiten.  
Ter vergelijking: in 2008 telde de IC 24 deelnemers: 14 mannen, 10 vrouwen. Daarvan 
werden  
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lid: 14 leden (ca 58%); 7 heren, 7 dames. 
Voor zover aan de orde en mogelijk is er door een aantal nieuwe leden min of meer 
aansluitend Sk0/1 of W1 examen gedaan. 
 
Conclusies 
De ervaringen met de IC 2009 brengt de Introductiecommissie tot de volgende 
conclusies:  
- Binnen Jason komen tot Jasonopleidingsbeleid en de voorbereiding van IC-

instructeurs als een onderdeel daarvan te beschouwen. Verder: in plaats van huidige 
betrekkelijk fragmentarische documentatie ten behoeve van IC-instructeurs en -
deelnemers kunnen beschikken over zoiets als een Jasonroeigids. 

- Deelnemers IC stringenter wijzen op en houden aan het consequent aanwezig zijn 
tijdens de instructiemomenten. Aanwezigheid deelnemers registreren? 

- Om beter te kunnen inspelen op knelpunten waar instructeurs mee geconfronteerd 
worden, vanuit Introductiecommissie contact met en ondersteuning van instructeurs 
intensiveren. 

- Einde IC/lid worden en aanvang vervolginstructie, valt nu samen met begin 
vakantieperiode. Tijdstip vervroegen door IC eerder te starten, of te bekorten (tot 
bijvoorbeeld 4 of 6 weken?). 

- Examenmogelijkheden (Sko, W1) na afloop van de IC (en aansluitend lid worden) 
verruimen en examenmomenten gestructureerd, IC-breed en tijdig kenbaar maken.  

- Naast 24 skiff/ploegroeiers bij wijze van experiment 2x4=8 uitsluitend ploegroeiers 
toelaten.  

- Via mentoren nieuwe roeiers gedurende 1e jaar, beginnend in IC-fase, met nader te 
bepalen frequentie contactmomenten aanbieden.  

 
Discussie 
- experiment aangaan 2x per jaar IC (medio april/medio september); met 16 deeln. 
- stringent tijdsbeslag 1x doordeweeks ‘s avonds is voor sommigen blokkade te gaan 

roeien, dit handhaven of beperkt alleen weekend (langere IC) toestaan ? 
 

3.2 Vervolginstructie 2009 

In 2009 gecoördineerd door Frits Schaap 
 
Aansluiting van de Introductie cursus op de Vervolginstructie niet ideaal 

In 2009 ging de vervolginstructie (VI) van start met 11 deelnemers, de helft van het 
aantal van de  Introductiecursus (IC). De aansluiting tussen IC en VI was net als eerdere 
jaren, als gevolg van het tijdstip afloop IC (eind juni), niet optimaal. Dit afloopmoment 
tegen de vakantieperiode betekende niet alleen afwezigheid van instructeurs. Maar ook 
dat er rond die tijd al cursisten met vakantie gingen of waren en soms de beslissing over 
hun lidmaatschap nog even uitstelden. In de praktijk betekende dit dat pas tegen begin 
september de vervolginstructie in een grotendeels gewijzigde ploegindeling ten opzichte 
van de IC,  echt van start ging. Begin oktober 2009 werd als gevolg van uitstroom naar 
andere, zijnde niet vervolginstructieploegen, het aantal deelnemers aan de VI verder 
beperkt, hetgeen opnieuw  tot ploegverandering leidde. Het geringere aantal deelnemers 
en de daaraan verbonden ploegkrimp in de VI belemmerde tot op zekere hoogte 
ploegvorming en -gevoel. Meer flexibeler instructiestructuur lijkt dan wenselijk.  
 
Examenmogelijkheden na de IC  tijdens de vervolginstructieperiode 

Vooral door degenen die niet in de gelegenheid waren om aan het einde van de IC 
geëxamineerd te worden, zijn in 2009 het aantal mogelijkheden om examen te doen als 
(te) schaars en ongewis ervaren. Ook bleken er tijdens de VI-periode wel eens te veel 
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examenkandidaten per examenmoment. Als gevolg daarvan is het aantal tot het examen 
in het najaar van 2009 toegelaten kandidaten noodgedwongen beperkt, hetgeen de 
perceptie ‘schaars en ongewis’ versterkte. Dit kan mogelijk motivatie en helderheid van 
leerdoelen bij de VI-betrokkenen enigszins onder druk hebben gezet.   
 
Ondersteuning nieuwe leden 

In 2009 bleken nieuwkomers bij het vinden van hun weg binnen Jason en de 
keuzemomenten die zich daarbij voordoen, meer aandacht en ondersteuning te  kunnen 
gebruiken dan hen veelal werd geboden.   
 
Binnenkomst zij-instromers en voorrroeien 

Op het grensvlak van de VI is van belang dat Jason in  2009 een relatief groot aantal ‘zij-
instromers’ kende. Nieuwe leden die elders, al dan niet enige tijd terug, actief geroeid 
hebben. Voor zover daar vanuit de VI zicht op is, zijn er in het verslagjaar weinig zij-
instromers door de examencommissie ‘gezien’. Daarop voortbordurend kan gesteld 
worden dat eventuele roei-deficiënties niet door de examencommissie konden worden 
geconstateerd. Niet uitgesloten is dan dat betrekkelijk willekeurige ploeggenoten in de 
wandelgangenpraktijk ‘bepalen’ of zijinstromers wel of geen op te heffen roeideficiënties 
hebben. Overigens is momenteel dergelijke aanvullende instructie voor zijinstromers niet 
regulier geregeld. 
 
Andere aspecten  rond  vervolginstructie  

In het verleden was er niet per definitie regulier instructieaanbod na april van het jaar 
waarin men lid werd; op min of meer individuele basis lag dat natuurlijk anders. Hetgeen 
in de praktijk betekende dat regulier VI-aanbod zich niet uitsluitend, maar toch vooral op 
W1 en S2 richtte. Dit ook al omdat het huidige Jasonbeleid niet zo uitgesproken is en een 
concrete inspanningsverplichting tot het op termijn behalen van roeivaardigheidsniveau 
W2 en/of S4 mist. In 2009 echter is er wel, op bescheiden schaal (op vrijdagochtend), 
wel een dergelijk structureel  instructieploegje ontstaan.  
Van een andere orde tenslotte is dat Jason in 2009 niet over een 2-persoons scull-
‘roeibak’ beschikte. De vraag rijst of dit als een gemis wordt ervaren.  
 
De ervaringen met de VI 2009 leiden tot de volgende aanbevelingen 
• De overgang van IC naar VI (en dus ook van het lid worden bij Jason) valt bij de 

huidige gang van zaken in de praktijk wat ongelukkig samen met de start van de 
vakantieperiode. Verschuiven (of verkorten) van de IC kan om die reden een optie 
zijn. uit.  

• De ploegvorming in de VI-fase niet helemaal loslaten, maar gaan experimenteren met 
het aanwijzen van tijdstippen als instructiemomenten. En bijvoorbeeld 2 ploegen (= 8 
tot 10 deelnemers) onder te brengen in VI-clusters. Het gebruik van de Sportplanner 
is daarbij wel essentieel. De  leden van het cluster zijn dan als teamlid vermeld op de 
Sportplanner en gebruiken deze om tijdig en consequent hun aan- dan wel 
afwezigheid kenbaar te maken, natuurlijk zonder dat dit als vrijblijvend kan worden 
beschouwd. Het probleem van krimpende ploegen kan daarmee worden beter worden 
opgevangen dan de huidige werkwijze. Er kan in- en uitstroom plaatsvinden zonder 
dat het veilige en vertrouwde ploeggevoel helemaal overboord gezet moet worden. 
Ook  qua organisatie en communicatie naar anderen lijkt een dergelijke werkwijze 
voordeel te bieden. Terwijl  instructeurs van te voren weten welke teamleden er wel 
of niet komen en hoe dientengevolge de instructeursbezetting dient te zijn.   

• Komen tot de inzet van mentoren vanaf de start van de introductiecursus tot in maart 
van het jaar daar op volgend. Het geven van bedoelde support wordt niet gezien als 
taak van de instructeur. 
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• Examenmogelijkheden bij voorkeur in een jaarplanning, maar in ieder geval ruim van 
te voren vastleggen zodat deelnemers daar in hun planning rekening mee kunnen 
houden. Deze hopelijk ook frequente tijdstippen op de site vermelden.  

• Het door zijinstromers voorroeien aan de examencommissie als een principieel en 
belangrijkonderdeel van het Jasonopleidingsbeleid en -handelen aanmerken.  

• Er naar streven dat er in voorkomende gevallen een adequaat instructieaanbod voor 
zijinstromers beschikbaar is.  

 
Discussie  
• Is er in het kader van (toekomstig) Jasonopleidingsbeleid behoefte aan  het opzetten 

van meer regulier instructieaanbod voor bijvoorbeeld W2 en S4? 
• Is het wenselijk dat er prioriteit wordt gegeven aan het bouwen of aanschaffen van 

een roeibak? 

3.3 Instructeurs en Coaches 2009 

Op RV Jason was in 2009 geen centrale begeleiding, intervisie of werving van instructeurs 
en coaches voor vaste ploegen of roeiers. Maar onvermeld mogen ze niet blijven, want 
het zijn er veel en ze doen veel voor de roeiers. 
 
In 2009 begeleidden de volgende personen ploeg(en) en roeiers: 
Ada Oudkerk 
André de Vegt 
Annelie Woltjer 
Annelies Wind 
Annemieke Erkelens 
Bart Schraag 
Herman Wools 
Marieke Schipperijn 
Rachel Dusée 
Renate Casparie 
Willem-Jan Langeveld 
Wim-Jan Ligtenberg 
 
En niet te vergeten. De instructeurs voor de zaaltraining: 
Bert Mol (jeugd) 
Paul Valkenburg (volwassenen) 
 

3.4 Roeiproeven 2009 

De Examencommissie bestaat momenteel uit: 
Susie Endenburg 
Carien Polderman 
Greet Hellemans 
Marieke van Veldhuijsen 
Kees Jan Heijboer 
Jan Peter van Leeuwen 
 
De commissie voor Rijnstuurproeven bestaat momenteel uit:   
Paul Bussemaker 
Flip Deinum 
Fred v/d/ Geer 
Peter Visser 



Roeivereniging Jason  
Jaarverslag 2009   

 

15 

 
Er zijn van maart t/m oktober 8x examens afgenomen die centraal werden aangekondigd 
en waarop leden zich konden inschrijven. Aantal deelnemers variërend van 14 tot 1 
Totaal aantal afgenomen examens = 70. Daarvan 59 geslaagd.  
  
Leden beginnen beter voorbereid aan hun roeiexamen 
Voorbereiding op de roeiexamens was in het algemeen beter dan vorig jaar. Goed 
geoefend betekent eigenlijk altijd ook goed geslaagd. Aantal keer verklapte de kandidaat 
na het bericht: “We kunnen je niet laten slagen”, dat hij/zij het gewoon maar probeerde. 
Dat blijkt dus niet te werken. 
  
Voorbereiding op stuurexamens liet te wensen over 
Voorbereiding op stuurexamen was van mindere kwaliteit. Vaak niet goed geoefend met 
als gevolg te weinig gevoel voor wat de boot doet bij halen / strijken. Na lang nadenken 
lukt het dan vaak wel, maar in praktijk heb je in noodsituaties die tijd niet. 
Ook geven van commando’s en materiaalbehandeling (in water leggen en uit water halen 
en opbergen) is vaak onder de maat.  
 
Komend jaar wordt meer aandacht gegeven aan kennis van (geluids)seinen door andere 
schepen. 
  
Twee rijnstuurproeven in 2009 
In 2009 hebben twee roeiers rijnstuurexamen aangevraagd. Beiden hebben examen 
gedaan en zijn voor hun proef geslaagd: Michel Klein Menting en Marian Scholten. 
 

3.5 Jeugdroeien 2009 

De Jeugd- en Juniorencommissie bestaat momenteel uit: 
Ines Mol-Klunder 
Marleen Mol 
Olaf Stofferis 
 
De juniorengroep bleef ook dit jaar redelijk constant. Een enkeling ging studeren, er 
kwamen uiteindelijk 7 nieuwe junioren bij, waaronder 3 jeugdleden [12-14 jaar]. 
Allemaal zijn ze gekomen via de site van Jason en  andere junioren. 
 
De indoortraining is een belangrijk en gezellig onderdeel bij de juniorentraining, dit mag 
gratis in het SGA. Als tegenprestatie mogen zij gratis schoolroeien bij Jason. De 
voorbereiding begint in maart, het roeien in april en mei, met een schoolroei-
kampioenschap in juni waar goed gepresteerd werd. 
 
Na een periode van instructie deden veel junioren examen en gingen vervolgens roeien 
bij Herman, Wim Jan en Andre [jongens], de meisjes gingen verder bij Harm. Roos [met 
als coach Renate], Julia, Victor en Robben [Wim Jan] gingen/deden aan wedstrijdroeien 
wat betekent veel trainen. Dit deden zij met veel plezier en succes.  
• Victor, Robben en Julia hebben mogen deelnemen aan de 'Coupe de la Jeunesse', een 

soort Europees kampioenschap voor junioren.De Heineken is door 4 jongens gevaren 
in de jongens 4x+. 

• Aan de Head of the River namen dit jaar diverse junioren deel, o.a. jongens 16 
4x+,zij eindigden als laatste. Ook bij de meisjes 4x+ deed Jason mee in een 
combinatie met Amycus en de Zwolsche. Zij eindigden als 10e van de 16. Verder 
deden er jongens mee in een combinatie van de Zwolsche en Daventria, jongens18 
8+, dit was een JTCproject (Jeugd Talenten Centrum). Het project is geslaagd want 
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zij eindigden als 5e van de 8.  
• Bij de Skiffhead hebben Olaf en Tom in de 2- meegedaan, zij eindigden als 2e van de 

5 in het herenclubveld. Maarten en Emiel deden mee in de 2x, evenals Berend en 
Berend.Zij eindigden als 20e van de de 25 en 22e van de 25. Roos en 
Elianne[Zwolsche] werden 16e van de 25 in de 2x. Julia werd 5e van de 30. 

• Aan de Skoll-cup deden 2 meisjes mee in M16 2x, zij plaatsen zich als laatste. 
Zo waren er vele wedstrijden waar de junioren aan deelnamen en sommigen met erg 
goed resultaat. Het resultaat was uiteindelijk meeroeien met 'de Coupe de la Jeunesse', 
in Vichy in Frankrijk. Victor en Robben vertegenwoordigden Nederland in de jongens 4x, 
Julia vertegenwoordigde Nederland in de 1x. 
De prestaties daar waren: 
Zaterdag 
voorwedstrijden 
4x  4e » B-finale 
1x  3e » A-finale 
finales 
4x  1e (5e tijd overall) 
1x  6e 

Zondag 

voorwedstrijden 
4x  gedeelde 1e plek » A-finale 
1x  3e » A-finale 
finales 
4x  5e 
1x  6e

 
Na de zomerstop was het weer tijd het trainen een beetje op te pakken. Hoe kan dit 
beter dan met een wedstrijdje als de Eemhead in Amersfoort. Deze wedstrijd werd door 
een aantal junioren gestart in twee verschillende diciplines. Een verbeterde versie van 
vorig jaar werd gevaren in de Mixed8+. Er werd een overweldigend baanrecord gevaren, 
en daarmee overtuigend de eerste prijs. Niet veel langer nadat zij uit de boot waren 
gekomen mochten er weer een paar instappen, dit om in een 'oud&nieuwjason'ploeg in 
het heren8+veld te starten. Dit veld was erg sterk, en ze werden laatste.  
 
In september hebben zich veel nieuwe junioren aangemeld, waarvan er uiteindelijk maar 
liefst 7 zijn gebleven. Deze worden nu klaargestoomd voor hun roei-en stuurexamens. 
Hopelijk met overweldigende successen!  

3.6 Toerroeien 2009 

Toercommissie: 
Jelleke Bakker 
Aly Bakker 
Marian Scholten 
 
De toercommissie bestaat uit Jelleke Bakker, Aly Bakker en is in 2009 uitgebreid met een 
derde lid: Marian Scholten. Evenals in 2008 hebben ze zeer voortvarend in januari al 
boten gereserveerd voor 6 tochten, maar helaas is het afgelopen jaar weinig gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om een dagje te toerroeien bij een andere vereniging. Er 
zijn dit jaar wel veel meer geslaagde meerdaagse tochten geweest, of door de 
toercommissie georganiseerd of door groepjes leden zelf. 
 
Dagtochten- van de toerkalender 
4 personen: Haventocht, Stad- en Zeehavens van Rotterdam, bij Nautilus in Rotterdam  
7 personen: Ronde van Reeuwijk, de Reeuwijkse Plassen, bij Gouda 
4 personen: Koning Wintertocht, Amstel en grachten Amsterdam, De Amstel 
 
Dagtocht- georganiseerd door landelijke midweektoercommissie 
3 personen: tocht naar Rhenen, bij Vada in Wageningen 
Dagtochten- georganiseerd door anderen 
4 personen Biesboschtocht bij de Dordtsche roeivereniging 
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7 personen Kromme Rijn, en grachten van Utrecht, bij Viking  
 
Meerdaagse tochten georganiseerd door de toercommissie 
8 personen Botenwagenproject KNRB- Spreewald. 
11 personen tocht met de Carpe Diem- met 4 kanoërs- Noord-Holland 
6 personen tocht door de stad Gent- Gentse roeivereniging 
10 personen toertocht vanuit Delfzijl-zeehavens tijdens de SAIL  
 
Meerdaagse tochten georganiseerd door anderen 
5 personen vanuit Leeuwarden naar en rondom Eernewoude 
8 personen Roeikampeertocht in Friesland (1 persoon was een Argonaut) 
8 personen tocht op de Thames in Engeland 
 
De toercommissie hoopt vooral voor het komende jaar dat nieuwe leden, die wel hun 
eerste diploma’s hebben gehaald, gebruik gaan maken van de toertochten op 
schitterende plekken in het land! Wij willen meer publiciteit geven aan deze tochten- mail 
en website zijn kennelijk niet voldoende. Er staan meerdaagse tochten op het 
programma- KNRB-botenproject, Carpe Diem- en misschien wil een ervaren 
Venetiëganger de Voga Longa organiseren. 
 

3.7 Wedstrijdroeien 2009 

De wedstrijdcommissie bestond in 2009 uit: 
Peter-Paul Lucker 
Bert Mol.  
Inmiddels is er een ‘eenmanscommissie’ in de persoon van Rachel Dusée. 
 
Er zijn in 2009 weer veel Jason roeiers op wedstrijden en ROW's (Roei-Ontmoetingen met 
Wedstrijdkarakter) verschenen. Jong, oud en ervaren en minder ervaren 
roeiers. Deelname was niet onsuccesvol: diverse blikken werden 'getrokken'. We kennen 
zelfs kampioenen. Victor van Campen werd Nationaal Kampioen tijdens het NK-klein in 
het Jongens 16 skiff veld. Julia van Campen heeft de internationale wedstrijd 'Koninklijke 
Holland Beker' gewonnen in het meisjes 18 skiff veld. Helaas heeft de vereniging van 
kampioene Julia afscheid moeten nemen, aangezien ze in september naar Engeland is 
vertrokken. De roeisport zal haar echter niet hoeven missen. In Engeland roeit Julia 
verder. Ook een prestatie die het vermelden waard is: Julia van Campen, Victor van 
Campen en Robben Riksen zijn samen met coach Wim-Jan met de bond-equippe 
uitgezonden naar de Coupe de la Jeunesse. 
 
De wedstrijdcommissie stond op een laag pitje en heeft zich beperkt tot het inschrijven 
voor wedstrijden en een eenmalig coach overleg. De statistieken van wedstrijddeelname 
en overwinningen is niet bijgehouden.  
 
De 'strepenborrel' werd bij de Clubkampioenschappen 2009 een nieuw leven in geblazen 
en voor deze gelegenheid is wel een overzicht gemaakt van overwinningen van de 
afgelopen jaren tot dan toe. Dit overzicht staat hieronder weergegeven. Inmiddels heeft 
de commissie uit 2009 taken overgedragen aan Rachel Dusée.  
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Blikken en Strepen, 2008 en 2009    

    

Roeiers, wedstrijd Boot Strepen Coach 

    

Olaf, NSRF 2008, J18 1x  Rik 3 Wim Jan 

Roos, NSRFslotwedstrijden 2009, M16 1x   Renate 

Roos, Cottwich 2009, J16 1x   Renate 

    

    

Victor en Robben, Randstadregatta 2008, J16 2x Gallentijn 3 Wim Jan, Herman 

Marleen en Celine, ARB 2008, M18 2x   
Felippe, Renate, 
Wim jan 

Bert en Marleen, Cottwich 2009, Mix 2x   niet 

    

Tom en Olaf, Martiniregatta 2008, J18 2- Beimerwaard 3 Wim Jan, Herman 
Jan Peter en Paul, Twentse Winterwedstrijden 2009, 
H2-   niet 

Jan Peter en Paul, Cottwich 2009, H2-   niet 

    
Annelies, Sita, Annemiek, Beatrijs, stuur Monique, 
Eemhead 2008, D4* Koppenwaard 4 Bart 

Victor, Robben ea, November 444 2008, J16 D4*   
Wim Jan, 
Herman, Andre 

Victor, Hollandia (NK klein) 2009 J16 4*    
Annelies, Sita, Beatrijs, Monique, stuur Jora 
Dommelregatta 2009, D4*   Bart 
Annelies, Sita, Beatrijs, Monique, stuur Jora Eemhead 
2009, D4*   Bart 

    

Celine, Skiffhead 2008, 1x Hanneke 6  

Victor, Skiffhead 2009, J16 1x    

Victor, Nat Kampioenschappen 2009, J16 1x    

Victor, Randstadregatta 2009, J16 1x    

Victor, ARR, J18 1x    

Victor, NSRF Slotwedstrijden 2009, J16 1x    

    

Emil en Maarten, ZRB 2009, J16 2x Muggenwaard 2 Herman 

Victor en Robben, NSRF Slotwedstrijden 2009, J18 2x    

    
Miranda, Herma, Esther, Marieke, Marielle, Patricia, 
Marike, Nicola, stuur Carlijn Zwartewater Regatta 
2008  Meerslagen 2  

Roos, Olaf, Marleen, Julia, Victor, en diverse oud-
Jason-jeugd, Dommelregatta 2009, Mix 8 Meerslagen   

 Totaal 23  

Coupe de la Jeunesse, het EK voor junioren   Wim Jan 
Het is een grote eer om daarvoor de Roeibond te 
worden uitgenodigd. Dit jaar viel de eer te beurt aan:    

Victor van Campen en Robben Riksen (dubbelvier)     

Julia van Campen (skiff)    
In tegenstelling van vorig jaar helaas geen blikken: 
Victor en Robben werden in de finale 5de, Julia 6de    
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4 Contact & communicatie 

4.1 Website www.jasonroeien.nl in 2009 

Webbeheer is in handen van Felippe van Eekhout. 
 
De website www.jasonroeien.nl is in 2007 opgezet door lid Felippe van Eekhout en wordt 
sindsdien door hem technisch en inhoudelijk beheerd. Leden, commissieleden en bestuur 
leveren informatie en nieuwe of vernieuwde teksten aan die Felipe online plaatst. Ook 
zorgt hij ervoor dat de technische mogelijkheden van de website up to date blijven en 
helpt hij commissieleden bijvoorbeeld door het ontwerpen van digitale invulformulieren. 
De website is een belangrijk communicatiemiddel voor de vereniging geworden in een 
korte tijd. Voor actuele informatie is tegenwoordig de website hèt middel.  
 
Enkele cijfers 
- Er werden in 2009 91 nieuwe items op de website geplaatst (in 2008 93, in 2007 69). 

Dit is los van vernieuwde teksten, updates van de ledenlijst en van de downloadbare 
documenten onder het ledengedeelde. 

- Het aantal unieke bezoekers varieerde in 2009 van 348 tot 547 per maand (zie ook 
tabel).  

- Het actief inloggen op het ledengedeelte van de website was meer dan het dubbele 
van 2008. In 2009 werd 1437 maal ingelogd, terwijl dat in 2008 maar 610 maal 
gebeurde. 

 

Bezoekers aantallen   

 
Unieke 
bezoeker 

Aantal 
bezoeken Pagina's Hits 

jan-09 348 747 5119 43177 
feb-09 348 764 3235 39525 

mrt-09 432 1142 4883 63251 
apr-09 424 910 8478 51572 
mei-09 466 1088 5064 55786 
jun-09 516 1223 5621 61571 

jul-09 402 971 5121 52897 
aug-09 427 898 3490 43704 
sep-09 547 1256 5538 59613 
okt-09 435 1151 4675 50362 

nov-09 490 1251 6072 65458 
dec-09 362 916 4157 37904 
 

4.2 Jason Baken redactie door roeileden in 2009 

De redactie van het Jason Baken, het verenigingsorgaan van de R&ZV was in 2009 
volledig in handen van roeileden. Hanny Harrewijn nam afscheid als redactrice en droeg 
in 2009 de taken over aan Nelleke Kooij (redactie) en Aljo Hartgers (opmaak).  

4.3 Informatieavond en clubkampioenschappen 2009 

Organiserende commissie: 
Leontien Krul 
Frits Schaap 
Peter den Herder 
Rachel Dusée 
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Begin september is op initiatief van een tweetal kersverse leden, Leontien Krul en Rachel 
Dusée de organisatie van resp. een informatieavond voor nieuwe leden en de 
Clubkampioenschappen gestart. Ze hadden beiden ervaring bij andere verenigingen en 
zagen vandaaruit de mogelijkheden en behoefte hieraan. Samen met een tweetal leden 
die de vereniging wat beter kenden, Frits Schaap en Peter den Herder hebben ze een 
werkgroep gevormd en hebben de activiteiten georganiseerd.  
 
Informatieavond 
Een nieuw initiatief. Voor zover bekend is iets dergelijks niet eerder georganiseerd. Het 
werd goed ontvangen. Met ongeveer 20 aanwezigen, inclusief oudere leden. Tijdens de 
avond vertelden verschillende leden over roeimogelijkheden en andere activiteiten op de 
vereniging. Dit ging informeel, gezeten in een kring. Aansluitend was er mogelijkheid om 
meer informatie te vragen en om met elkaar te praten over mogelijkheden om samen te 
roeien (ploegvorming). Dit kwam wat minder uit de verf. Maar vooraf en tijdens de avond 
werden er formuliertjes uitgereikt om roeiwensen schriftelijk kenbaar te maken. Naar 
aanleiding van deze informatie zijn na afloop door de leden van de commissie in 
samenspraak met de secretaris de roeiwensen naast elkaar gelegd. Een aantal dames is 
benaderd vanuit een al bestaande groep van beginnende roeiers, om daarbij aansluiting 
te vinden, een aantal heren zijn – uiteindelijk na de winterstop – samen gaan roeien 
onder instructie van Joan Voetelink en een aantal individuele roeiers met afwijkende 
ervaring/ambitie zijn in contact gebracht met bestaande ploegen. 
 
Clubkampioenschappen 
Deze waren een aantal jaren niet gehouden. Het initiatief om deze weer te organiseren 
leverde een gezellige en sportieve dag op voor jong en oud en ervaren en onervaren 
leden. Rond het middaguur startte de dag met de inschrijving en teamindeling. Het ging 
dit keer niet alleen om snelheid, maar ook om behendigheid. Teams waren door de 
commissie vooraf evenwichtig samengesteld en bevatten allemaal jonge leden, oudere 
leden, ervaren leden en onervaren leden. Ieder team had de opdracht een race en een 
behendigheidsoefening (rondmaken en koekhappen) te varen in verschillende boottypen: 
skiff, gladde dubbeltwee en dubbelCviermetstuurman. Het was aan de teams zelf om 
keuzes te maken met betrekking tot bootindeling. Daarbij was er een ergometer-
competitie (250 meter). Het kantgebeuren bestond uit de ‘strepenborrel’, die ook alweer 
een paar keer was overgeslagen en een gezamenlijke barbeque. Er was een 
prijsuitreiking voor de clubkampioenschappen en een lid heeft het hele gebeuren fanatiek 
op de gevoelige plaat vastgelegd. Al met al waren de deelnemers erg enthousiast over de 
dag. Niet in het minst vanwege de interactieve aanpak, waardoor leden in een team 
moesten samenwerken met andere, soms onbekende, leden. 
 

4.4 Archiefcommissie 2009 

De Archiefcommissie: 
Janneke Lambooij (vz) 
Tineke Lely  
 
In 2009 is het laatste deel van het Jason-archief in gereedheid gebracht voor overdracht 
aan het Gelders Archief. Het archief van de Roeivereniging dat zal worden overgedragen, 
omvat o.a. vergaderverslagen van de voormalige roeicommissie, correspondentie, 
beeldmateriaal en gegevens over wedstrijden en toertochten. De archiefperiode is 1971 
t/m 1998, maar lang niet alles is compleet.Overleg met het Gelders Archief is gestart om 
tot een overzichtelijke en verantwoorde opslag van het materiaal te komen. 
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4.5 Roeileden voor de clubkamercommissie 2009 

De Clubkamer wordt gezamenlijk beheerd via koepelvereniging R&ZV Jason. De 
clubkamercommissie telt momenteel geen roeileden, buiten Beatrijs Rijnberg. Zij zit 
vanuit het R&ZV bestuur in de commissie. De uren waarop roeileden bardiensten draaien 
worden door Beatrijs Rijnberg gecoördineerd en zij zorgt ook voor instructie van nieuwe 
medewerkers.  
 
Roeileden die deel uitmaakten van de bardienstenpool in 2009: 
Beatrijs Rijnberg   
Corinne Lamers    
Eva Bosma    
Gery Sylvain    
Jan Schaeffer en Marianne Ringnalda  
Jeanne Margot Kroese  
Jora Steennis en Lianne Polderman 
Judith van de Geer   
Leontien Krul    
Loes van Klaarwater  
Marian Scholten   
Michiel van der Meulen 
Monique Hulsbus   
Nelleke Kooy    
Nienke Danhof   
Riette Voorhaar   
Trudy Brouwer 
De ‘dinsdagmorgenroeiers’ :  

Aatje Voors   
Aly Bakker  
Anneke Brussel  
Frans Erhart  
Frits Schaap  
Gerrit Boersma  
Helena Dijkstra 
Janneke Lambooij  
Jo Roelse  
Joan Voetelink  
Marian Scholten  
Marijke de Bruïne  
Miek  Erhart  
Monique Hulsbus  
Thea van Schaik  
Trudy Brouwer  
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5 Materiaal en huisvesting 

 
5.1 Vlootonderhoud 2009 

De leden van de Roeivereniging Jason zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
eigendommen van de vereniging en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud van 
de vloot. De aanschaf en het onderhoud worden gecoördineerd door de 
materiaalcommissie. 
 
Bij onderhouds- en reparatiewerk wordt zoveel mogelijk geprobeerd uit te gaan van 
werkvoorkeuren en vaardigheden/specialismen van de commissieleden.  
De leden van de materiaalcommissie coördineren een op zich genomen taak en zullen 
met een groep leden deze taak onder hun leiding uitvoeren.  
Een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden wordt door flip Deinum bijgehouden.   
 

In totaal is aan onderhoud € 2913,37 uitgegeven onder andere aan: 

• Wegwerken van constructiefouten aan de Noorderhaaks; 
• Repareren van meerdere kleine schades aan roeiboten; 
• Repareren van schades voortkomend uit baggerwerkzaamheden aan instructievlot; 
• Vervanging van de acculader door onachtzaamheid bij gebruik; 
• Vervangen van de taft Beimerwaard; 
• Schuren en lakken van de s’Gravenwaaard; 
• Actie tennisbal, beschermen dollen van de boten om schade bij plaatsen op de 

stellingen te voorkomen. 
 
5.2 Vloot aanschaf 2009 

In 2009 zijn aangeschaft:  
• Oranje tipje, instructieskiff 
• Millingerwaard, C4X+/C4+ 
• Muggenwaard, 2X 

Tevens is in dit jaar besloten tot aanschaf van een gladde 2 en een C2 over te gaan, 
waarbij in de gladde twee wellicht tweedehands wordt aangeschaft.  
 

5.3 Bootgebruik 2009 

Afschrijfboeken en analyses bootgebruik: Cees Niemeijer  
 
Cees verzorgt al jarenlang de afschrijfboeken die onontbeerlijk zijn voor ordelijk en eerlijk 
gebruik van ons verenigingsmateriaal. Hij maakt ook jaarlijks de analyse van het aantal 
maal dat boten worden gebruikt op de vereniging. Op de volgende pagina staan de 
statistieken van het gebruik van boten op de vereniging (analyse van de afschrijfboeken). 
Groen gemarkeerd is toermateriaal, de overige boten zijn glad materiaal. Voor 
bootgebruik bij wedstrijden en toerroeien, zie de desbetreffende onderdelen van dit 
verslag. 
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oude 
naam   J F M A M J J A S O N D   n/2009 n/2008  

s-Gravenwaard sGrW  D4*  1 1 3 7 5 2 4 1   1  25 23  
Groene Rivier GrR  C4+  1 2 3 9 9 4 1 4 1 4 1  39 39  
Wolfswaard Wolfsw Nau C4(x)+  2 3 6 13 12 11 3 7 8 5 2  72 106  
Immerloo Imm  C4* 1 2                       3 49 tot 21/2 
Millingerwaard Mil  C4*  1 13 26 29 24 23 9 23 21 15 8  192  va 21/2 
Noorman Noo  C4* 7 10 8 11 17 24 2 15 14 24 12 7  151 197  
Koppenwaard Kop  4* 4 13 5 6 5 3 7 5 8 21 7 5  89 70  
Skidbladnir Skid prive 4*              0 5  
Roswaard 2 Rosw2 Coro 4+    1 5 3  2 4 3 1 1  20 14  
Havikerwaard Havw  4-  2 1 5 14    11 2 8 5  48 79  
HSL/Kijfwaard Kijfw HSL/cont 8+              0 0  
Meerslagen Meers Brwe 8+ 2 7 3 1 2 1 1 13 4 4    38 23  
Loowaard Loo   D1+   1 2 6 4 5 5 7 3 2   1   36 35  
Byland Byl  wh2x  3 1 6 7 1  2 5 2 2   29 69  
Meynerswijk Mey  wh2x  1 2 5 10 3 1 2 2 1    27 9  
Stadswaard Sta  wh2              0 0  
Praets Pra  C2+  3 1  4  2 1 1 1    13 9  
Kleefsewaard Kle  C2* 5 16 15 30 34 32 27 15 18 15 17 4  228 185  
Noorderhaaks NdH  zee4*     3 2 2    1   8 4  
Piet Stoon PSt   C2* 1 5 5 2 12 12 14 11 5 10 6 4   87 106  
Single Sin  C1  1  2 3 3 6 3 3     21 20  
Cok Cok  1x    4 10 19 12 3 8     56 3  
Rik Rik  1x  1 4 16 19 28 3 19 16 20 8 5  139 147  
Hanneke Hann  1x  1 6 9 4   1 10 6 5 4  46 110  
Rosande 3 Rosa3  1x  1 2 5 6 1  12 8 6 7 6  54 60  
Spillekenswaard Spil  1x   3 22 24 26 21 12 17 15 9 7  156 147  
Haesenwaard Haes  1x  3 4 18 20 17 12 15 22 15 8 9  143 111  
Fraterwaard Fra  1x  1 5 28 24 24 17 15 15 16 4 8  157 94  
Steenwaard Stee  1x     14 15 17 5 10 4    65  va 1/5 
Pley Ple contain 1x                           0 0  
Peppelgraaf Pep  2x  4 8 13 12 14 7 1 4 5 2 1  71 30  
Kandia Kan  2x 3 4                       7 136 tot 21/2 
Muggenwaard Mugg  2x  1 14 12 14 30 10 20 21 24 11 7  164  va 21/2 
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Hamdir Ham ???? 2x              0 0  
Beimerwaard Beim  2- 1 6 3 19 17 11 12 9 13 7 8 2  108 91  
Gallantijn3 Gall3 Blik 2x 2 11 10 22 36 29 23 24 45 15 8 13  238 205  
Pegasus Pega prive 2x                           0 6  

 n/mnd   26 102 121 281 378 353 241 229 302 248 148 101  2530 2207  

                     
                    
 bijzonderheden                  
   nieuw:   Muggenwaard 21 febr    afgevoerd:  1 maart: Kandia, Immerloo 
weer: maand januari vorst   Millingerwaard 21 febr           
     Steenwaard 1 mei           
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5.4 Roeileden voor ‘Handen voor hout I’ 

Leden projectgroep: 
Beatrijs Rijnberg 
Erik Metz 
Frits Schaap 
Kees-Sjeng van Roosmalen   
Michel Klein Mentink 
 
Voorbereidingen 
De Projectgroep ‘Handen voor hout’ trof na de zomer van 2008 de eerste voorbereidingen 
voor het vervangen van de oostvloer van de botenloods. Na stelselmatig overleg werd 
gekozen voor het geheel (ook de onderliggende regels en vloerdelen) vervangen van 
deze vloer. Begin november 2008 rondde de projectgroep de planningsfase af en startte 
met: 

- het opvragen van offertes/prijzen voor: 
� 130m2 vloerdelen, schroeven en ruim 50 gewolmaniseerde regels (balken 

van 50x75mm) 
� uitvulmateriaal voor onder de regels 
� lijnolie voor het oliën van de vloerdelen, 
� vet voor het invetten van de stalen ondervloer en een butagasfles om het 

vet te smelten. 
- het via website en posters bekend maken van de tijdstippen waarop de diverse 

fasen van de vloervervanging waren gepland, 
- het via website en intekenlijsten in clubkamer en botenloods werven van 

voldoende vrijwilligers, 
- het maken van afspraken met clubkamercommissie c.a. over: extra bardienst, 

alsmede het verschaffen van broodjes en onovertroffen (Gradus) soep aan de 
harde werkers tijdens de werkzaamheden in de weekenden. 

 
Mogelijke hinder blijft uit 
Lopende deze voorbereidingen doemde nog wel de vraag op of het botenhuis, in verband 
met het baggeren, nu juist wel of niet tijdens de vloerrenovatiefase verhaald zou worden. 
Maar in de week van 5 januari 2009 was het dan toch zover dat het hout door Tulp-Bijl 
op de parkeerplaats bij het fietsenhok (niet bij de loopplank; sneeuw en ijzel!) werd 
afgeleverd. Op 9 januari werd dit hout door jeugdleden van de parkeerplaats naar de 
berging (= ‘werkplaats’) getransporteerd. Diezelfde avond werden de boten door leden 
van de materiaalcommissie van de oostzijde naar de westzijde overgebracht.  
 
Vele handen maken licht werk 
Al met al gingen op 10 januari stipt om 9.00 uur de vloerwerkzaamheden van start. De 
oostelijke helft van de botenloods werd ‘s morgens bevolkt door slopende koppels 
Jasonners die korte metten maakte met de oude vloer en de daaronder liggende regels. 
Andere ploegjes zaagden de gesloopte delen in vervoerbare stukken en transporteerden 
deze door middel van de gereedstaande aanhangwagen richting Sita. Ook kon er die 
middag een aanvang worden gemaakt met het invetten van de stalen ondervloer.  
 
Doorgeroestte ondervloer lassen 
Het feit dat de stalen ondervloer op enkele plekken doorgeroest bleek te zijn , betekende 
dat er na het weekend van 10e januari herstelwerkzaamheden (oplassen staalplaat)  aan 
de stalen vloer plaatsvonden. In diezelfde (ook weer koude) week vond in de werkplaats 
zowel overdag (dinsdag- en donderdag-ochtend: ‘sociaal roeiers’) als ‘s avonds het oliën 
van de vloerdelen doorgang. 
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Bestaande planning aangehouden 
Ook voor het overige kon de bestaande planning worden aangehouden. De indeling in 
werkploegen in die planning was daarbij naast het stellen van de regels in grote lijnen als 
volgt:  

- panelenploeg (panelen samenstellen, schroeven en transporteren naar 
botenloods)  

- timmerploeg (op maat zagen panelen en plaatsen panelen)  
- schroefploeg (vastschroeven van panelen op regels) 
- afwerkploeg (kantlijsten plaatsen).  

In de week daarna werd de vloer door de ‘dinsdagroeiers’ nog een keer geolied en 
konden vrijdag de 23e januari de boten weer worden teruggeplaatst. 
 
Heldere taakverdeling met voldoende vrijheid voor eigen inbreng 
De projectgroep heeft de indruk dat de in 2009 gehanteerde benadering en werkindeling 
in ploegen enerzijds tot een heldere taakverdeling leidde. En anderzijds een ieder 
voldoende vrijheid gaf om zijn of haar klus daarbinnen naar eigen inzicht vorm te geven.  
 
Veel inzet en enthousiasme 
Vooral echter het feit dat zo vele leden met veel inzet en enthousiasme hun aandeel 
hebben geleverd, ziet de PG als de reden voor het slagen van de vloerrenovatie. 
Geslaagd, zowel technisch als sociaal. Met de enorme inzet door de leden (in totaal ruim 
60!) waren die dagen naar de mening van de PG namelijk niet alleen zeer productief, 
maar ook nog eens bijzonder gezellig. Dit ook al omdat er op die manier naast noeste 
arbeid ook tijd en gelegenheid was voor het nader kennismaken met andere Jasonleden.  
Dit maakt dat de projectgroep met veel voldoening terugziet op ‘Handen voor hout’ 2009! 
 
Vloerklussers uit de RV in 2009: 
Aatje Voors 
Aly Bakker  
André de Vegt  
Annelie Woltjer 
Annelies Wind 
Annemiek Erkelens 
Berend van Dijk 
Bjorn Goslinga 
Caroline Douma 
Ellen Mulders  
Esther Deupmann 
Flip Deinum  
Floor Perquin 
Fred van de Geer 
Helma Klein 
Herman Wools 
Huib Luken   
Itske Tersteeg 
Jelleke Bakker 

Jo Roelse 
Joan Voetelink  
Johan van der Burg 
Jora Steennis  
Judith Keuper 
Judith van der Geer  
Julia van Campen  
Keenan Perry 
Kees Joosse  
Leo van Nieuwenhuijzen 
M’ijke Breteler 
Maarten Messelink 
Marian Scholten 
Marieke Schipperijn  
Marijke de Bruïne  
Marike van de Graaff 
Michiel v.d. Meulen 
Miranda Martens  
Monique Kuunders 

Nelleke Kooij  
Nicole van Heukelom  
Olaf Stofferis 
Peter ter Haar  
Peter Visser 
Pim van der Pol 
Richard Roozing  
Riet van Rossum 
Roel van Houten 
Sander Prost 
Sita Drost  
Thea van Schaik 
Tineke Lely 
Victor van Campen 
Vincent de Vegt 
Willard Rijnberg 
Willem Jan Langeveld 
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6 Financieel verslag 2009 
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Resultaat RV Jason 2009 

Lasten   resultaat perc  Baten   resultaat perc 

  Begroting  
31-12-
2009      Begroting  

31-12-
2009   

  2009        2009    
R&ZV Jason   €   19.250  €   18.636 97%  Contributies  €   33.500  €  30.811 92% 

Onderhoud mat.  €     4.000  €     3.722 93%  KNRB  €     5.000  €    5.389 108% 

Afschrijving mat.  €   13.000  €   13.291 102%  entreegelden  €       250  €       380 152% 

Bestuurkosten  €     1.000  €     1.282 128%  ZWZH-afkoop  €          -    €       100   

Verzekering vloot  €     2.300  €     2.101 91%  clubkamer  €     4.000  €    4.357 109% 

Evenementen  €       100  €       261 261%  donaties  pm  €    3.000   

Instructie  €     1.000  €       491 49%  instructie  €     2.750  €    3.644 133% 
KNRB  €     5.000  €     5.492 110%  kluisjes  €       250  €       243 97% 
Indoortraining  €       600  €       383 64%  Indoor training  €       400  €       408 102% 
Reservering vloot  €          -    €          -      kleding    €       555   

bankkosten  €         50  €         65 130%  rente  €       100  €       156 156% 

diversen    €         16    liggelden  €       100     

Subtotaal  €   46.300  €   45.740 99%   Subtotaal   €   46.350  €  49.043 106% 

Resultaat  €         50  €     3.303     Resultaat      

Totaal  €   46.350         €   46.350      
 

Toelichting 
Er zijn enkele posten die een toelichting vereisen. 
1. bestuurkosten. In deze post zitten ook de kosten voor de KvK, de website, het liggeld van de Silence, de kosten van het 
boekhoudprogramma en alle consumpties, die niet terug te voeren zijn tot commissies. 
2. evenementen. Door iets meer evenementen en het niet kunnen achterhalen wie aan de Head of the River Amstel en Heineken 
meegedaan hebben, zijn deze kosten hoger uitgevallen. 
3. bankkosten. Deze zijn erg laag. 
4. entreegelden en instructie zijn opvallen goed gevuld, waarvoor dank aan alle nieuwe leden. 
5. clubkamer. Hierin zitten alle opbrengsten van de R&ZV in. 
6. rente. Geen commentaar. 
Eigenlijk hebben we een matige postief resultaat gegenereerd van 303 euro. 
Als het gevolg van het niet tonen van decimalen kunnen er kleine (centen)afwijkingen in de totalen optreden. 



Roeivereniging Jason  
Jaarverslag 2009   

 

29 

Balans RV Jason 

        

    Beginbalans  Eindbalans 

Activa     1-1-2009   31-12-2009 

Materiaal    €         61.938   €         62.818 

verkoopmateriaal   €                 69   €               625 

debiteuren   €               243   €               156 

gelden onderweg   €         30.738    

banksaldo    €           4.178   €               858 

deposito    €           3.845   €           8.008 

skiff vooruitbetaald   €           5.639    

R&ZV vooruitbetaald   €           1.570    

    Totaal  €      108.220     €         72.465 

      

Eigen vermogen    €         67.038    €         68.443 

Crediteuren   €         31.593    

Borg Kluisjes   €               241   €               265 

Vooruitbetaalde contr/rekg  €           4.603   €               453 

Winst    €           4.744    €           3.303 

    Totaal  €      108.219     €         72.464 

      
In deze getallen zijn de bedragen afgerond op gehele euro´s.  
Hierdoor zijn de totalen niet gelijk aan elkaar.  
In de boekhouding met centen zijn ze precies gelijk aan elkaar. 
      
Opmerking:     
De balans is normaler geworden: je hebt materiaal (boten en kleding), een 
paar debiteuren en geld op de bank. 
   
Daar staan tegenover je eigen vermogen, de borg van de 
kluisjes, een klein vooruitbetaald bedrag en de winst.  

    
 


