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1 Roeivereniging Jason in 2010 in het kort 

Het verenigingsjaar 2010 was weer een actief jaar, waarbij de roeisport in al zijn vormen 
– van recreatief tot zeer sportief – beleefd werd. RV Jason leden begaven zich ook buiten 
de vereniging om op ander water wedstrijden en toertochten te roeien. Vele coaches en 
instructeurs spanden zich in om roeiers in hun eerste roeihalen, verbeteren van de 
techniek en op weg naar sportieve prestaties te begeleiden. Daarnaast was een groot 
aantal vrijwilligers actief om het roeien te faciliteren: voor het onderhoud van het 
materiaal, examinering, organiseren van diverse activiteiten en bestuursmatige zaken. 
Naast gebruikelijke activiteiten was er in 2010 een grote groep leden betrokken bij 
renovatie van de loodsvloer (Handen voor hout II). In dit verslag is van alle activiteiten 
waar vrijwilligers van de Roeivereniging Jason bij betrokken worden kort verslag gedaan, 
inclusief vermelding van hen die hun kundigheid, enthousiasme en vrije tijd hieraan 
besteed hebben. 
 
Het jaar 2010 is plan Slagkracht (voor meer betrokkenheid van leden) in de praktijk 
uitgewerkt. Dit gaat nog niet volledig volgens het plan dat destijds is neergelegd. Maar 
een begin is er. Wat het in ieder geval al heeft opgeleverd is een verenigingsenquete 
waarmee zelfwerkzaamheidswensen worden nagevraagd bij alle leden, zodat commissies 
die medewerkers nodig hebben een overzicht kunnen krijgen van wie wat wil doen.  
 
De instroom van leden werd dit jaar aangevuld met een groep 50+ roeiers. Op initiatief 
van een aantal veteranen leden werd een aparte introductiecursus voor deze groep 
opgezet, waarbij zij overdag op doordeweekse dagen kennis konden maken met de 
roeisport. 
 
 

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.  

2009: Het jaar 2009 stond RV Jason in het teken van renovatie. Handen voor Hout 
(vloerrenovatie botenloods) leverde hernieuwde saamhorigheid op tussen de 
leden. Vanuit het momentum van ‘samen de schouders eronder’ werd plan 
SLAGKRACHT – voor meer betrokkenheid van leden - vormgegeven. 
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2 Van de voorzitter, het jaar 2010 

 
Een roeivereniging is veel meer dan alleen een gelegenheid om te roeien. Het roeien 
staat natuurlijk vooraan en is het primaire doel, maar een vereniging biedt meer dan dat 
alleen. Je moet er met z’n allen ook  zorgen voor de zaken die rondom het roeien 
geregeld worden. Onderhoud van de boten, onderhoud van het botenhuis en de 
clubkamer, instructie geven en verdere bevordering van onze vaardigheden, overleggen 
met instanties, enzovoorts. Het sociale aspect daarvan levert “meerwaarde”. Vanuit deze 
gedachte heeft het bestuur het project Slagkracht opgezet naar voorbeeld van de 
roeivereniging Daventria uit Deventer. 
 
Het bestuur heeft de verschillende, veelal uitvoerende, taken die aan de orde zijn binnen 
Jason geïnventariseerd en mensen gezocht die bereid zijn die taken op zich te nemen en 
daarvoor ook verantwoordelijk te willen zijn. Eind 2010 kon vastgesteld worden dat er op 
dat moment 65 leden met een taak/verantwoordelijkheid waren belast. Daarnaast 
werden nog allerlei andere bezigheden zoals de bardiensten door leden uitgevoerd.  
 
We mogen dus vaststellen dat Slagkracht feitelijk is ingevoerd. We moeten ook 
vaststellen dat we er nog wel beter mee moeten leren omgaan. We moeten ons bewust 
zijn dat het systeem zonder bewust te worden “onderhouden’’ geen lang leven zal 
hebben. Slagkracht moet tot de cultuur van onze vereniging gaan behoren. Het bestuur 
ervaart dat als een uitdaging waaraan graag gewerkt wordt. 
 
Niet alleen binnen onze roeivereniging is er veel,gebeurd. Er lag in 2010 ook nog de zaak 
“Meinerswijk”. Al een aantal jaren weten we dat de gemeente Arnhem de Nieuwe Haven 
wil opwaarderen met watergebonden (industriële) activiteiten. De ontwikkelingen 
daarvan hebben zo wij waarnemen geen hoog tempo, maar de ambitie is er. Die plannen 
zullen uiteindelijk leiden tot een drukker scheepvaartverkeer de haven in en uit. De 
gemeente heeft vaker uitgesproken dat zulks tot vermindering van de veiligheid voor het 
recreatief gebruik leidt. Daarom werd de watersport gevraagd mee te denken naar de 
mogelijkheden die het plan Meinerswijk voor de watersport kon bieden. Jason, in dit 
kader als de combinatie van roei- kano en motor/zeilvereniging, heeft die uitnodiging 
aanvaard, echter met dien verstande dat “verhuizen” niet mocht leiden tot vermindering 
van de bestaande mogelijkheden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de mogelijkheden 
in het gebied Meinerswijk bij lange na niet aansluiten bij onze huidige mogelijkheden. 
Overgang is voor ons daarom niet acceptabel. Je vraagt een bloeiende voetbalclub toch 
ook niet om zich in het vervolg maar tot zaalvoetbal te beperken? Het bestuur gaat er nu 
vanuit dat we blijven op de plek waar we nu zitten. Het bestuur zal echter wel met de 
gemeente in gesprek willen over de huidige situatie. Dat zal gezamenlijk met de 
kanovereniging en de zeil en motorbootvereniging vorm worden gegeven, zo mogelijk 
gezamenlijk met de andere betrokken watersportverenigingen. 
 
Het bestuur moet helaas wel vaststellen dat onze mogelijkheden binnen de Nieuwe Haven 
al belangrijk zijn verminderd. De afslag naar AKZO is afgesloten, de verhuizing van Misti 
naar het oostelijk deel van de haven kost ons ook enkele honderden meters 
roeibaanlengte. Er bestaan op dit moment principeafspraken voor een gesprek met de 
betrokken wethouder. 
 
Arnhem, 12 maart 2011, 
Gerrit Boersma, voorzitter. 
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3 Leden en organisatie 2009 

Bestuur RV Jason 2010: 
Voorzitter:    Gerrit Boersma (herkozen voor 2e termijn voorjaar 2010) 
Secretaris:    Monique Kuunders (sinds voorjaar 2009) 
Penningmeester: Niko Klop (sinds voorjaar 2010)  
Materiaalcommissaris: Erik Metz (sinds ajaar 2009) 
Lid:    Bert Mol (afgetreden najaar 2010) 
Lid:    Rachel Dusée (gekozen voorjaar 2010) 
 

3.1 Nieuwe penningmeester en algemeen lid in 2010 

Er zijn in 2010 twee bestuursleden aangetreden en 1 afgetreden. Ook was de eerste 
termijn verlopen van de bestuursleden die zitting hadden sinds het formeel instellen van 
de Roeivereniging Jason als zelfstandige club (2007). Daarom zijn Gerrit Boersma 
(voorzitter) en Bert Mol (algemeen lid) herkozen in de voorjaarsvergadering van 2010.  
 
In de voorjaarsvergadering is Niko Klop aangetreden als penningmeester. Hij had toen al 
een aantal maanden warme overdracht gehad van oud-penningmeester Joan Voetelink, 
die in 2009 aftrad.  
Ook in het voorjaar is Rachel Dusee als algemeen lid aangetreden. Zij zou de rol die Bert 
Mol had overnemen en vanwege warme overdracht heeft de laatste zijn lidmaatschap van 
het bestuur bedankt vanaf het najaar van 2010.  
 
Bestuursleden zijn volgens de statuten 2x direct herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar. 
 

3.2 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 is te lezen 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 
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 RV 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. 
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• 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 de doelstellingen voor elkaar te krijgen is 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 januari 2011). Hierin worden alleen 
bestaande activiteiten genoemd en niet mogelijk ‘gewenste’ activiteiten.  
 
Zelfwerkzaamheid 

In 2010 is voor het eerst in een aantal jaren actief de zelfwerkzaamheidsverplichting 
nagegaan. Bereidheid van de leden tot het vervullen van de zelfwerkzaamheid was 
daarbij het uitgangstpunt. De leden die na herhalderlijke oproepen via websit, e-mail en 
vervolgens schriftelijk) niet via de enquête hadden laten weten of zij tot 
zelfwerkzaamehid bereid waren en in welke vorm, die kregen een factuur voor afkoop. 
Net als overigens degenen die op eigen beweging hadden aangegeven geen 
zelfwerkzaamheid te willen vervullen.  
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Bestuur 
voorzitter (contact R&ZV en Contact CIE ): Gerrit Boersma 
Penningmeester (contact sponsorcommissie): Niko Klop 

secretaris (contact Wensen CIE ): Monique Kuunders 
materiaal commisaris (contact Materiaal CIE ): Erik Metz 

lid (contact Roei CIE ): Rachel Dusée 

Leden Roeivereniging kascontrole 

Roei CIE 
Trekkers:  

Rachel Dusée 
 

Contact CIE  
Trekkers:  

vacature 
 

Materiaal en  
huisvesting CIE   
Trekker:  

Willem Fokkema 

Zelfwerkzaamheid  CIE 
Caroline Douma 
Marysia Olszanowski 

 
inventarisatie van wensen m.b.t. 
zelfwerkzaamheid en activiteiten op jason en 
dit doorgeven aan leden en commissies 

*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.  

Sponsorcommissie 
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Roei CIE 

 
Introductie commissie:  

Beatrijs Rijnberg (contact) 
Michiel van der Meulen    
Frits Schaap   
Anneke Brussel  
....ism instructeurs   
 
Instructie:  

Frits Schaap (contact) 
Anneke Brussel  
... ism instructeurs 
 
Examencommissie:  

Susie Endenburg (contact) 
Carien Polderman    
Greet Hellemans 
Jan Peter van Leeuwen    
Kees Jan Heijboer    
Marieke van Veldhuijsen 
Jeroen Vels 
 
Examencommissie 

Rijnsturen:  

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

Aly Bakker    
Jelleke Bakker (contact) 
Marian Scholten      
 
Jeugd- en 

Juniorencommissie:  

Ines Mol  
Olaf Stofferis 
 
 

Wedstrijdcommissie: 
Rachel Dusée 
  
Actieve coaches en –

instructeurs 

Ada Oudkerk 
André de Vegt 
Annelie Woltjer 
Bart Schraag 
Herman Wools 
Olaf Stofferis 
Peter-Paul Lücker 
Renate Caspari 
Willem-Jan Langeveld 
Wim-Jan Ligtenberg 
 
Instructeurs zaaltraining 

Bert Mol (jeugd) 
Paul Valkenburg 
(volwassenen) 
 

Contact CIE 

 

Bardiensten (R&ZV): 

Beatrijs Rijnberg (contact) 
….en 
bardienstmedewerkers 
 
Website: 

Félipe Eekhout (beheer) 
Riet van Rossum (content) 
Sem Drosterij (content) 
 

Ploegeninfo: 

Riet van Rossum 
 
Jasobaken (R&ZV): 

Aljo Hartgers 
Nelleke Kooij (contact) 
 
Roeiclubkampioenschappe

n 2010: 

Anoeska van Born 
Corinne Lamers 
 
Kadedagen: 

Merel te Rijdt 
Frank Jibben 
Monique Jansen 
 
Archief: 
Janneke Lambooij 
(contact) 
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 
Willem Fokkema 
...ism (andere) klussers 

 
Handen voor Hout II: 

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

Flip Deinum 
Peter Visser 
...ism klussers 
 
Botenwagencoördinatie: 

Jaap Wildeman 
 
Botengebruik 

(afschrijfboek en 

analyses): 

Cees Niemeijer 
 

Wensen CIE 

Carolien Douma 
Marysia Olszanowski 
 

Overige Commissies 
 

Sponsorcommissie: 

Dirk Hoekendijk 
Raymond Albers 
Riette Voorhaar 
 
Veiligheidsinventarisatie 

commissie: 

Leontien Krul  
Eric Claassen 
Judith Vergeer 

De organisatie van verenigingswerk volgens de ‘Slagkracht’ structuur (stand van zaken februari 2011). 
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3.3 Opnieuwe groei door gevarieerde instroom  

Net als in 2009, groeide de RV Jason in 2010 door een gevarieerde instroom van leden. 
En ondanks weer een flink aantal afzeggers, want ook in 2010 waren die er.  
 
We hebben dit jaar, net als vorig jaar, per saldo meer instroom dan uitstroom gehad. Er 
was wederom sprake van een flinke uitstroom, met daarnaast nog grotere, brede 
instroom. 
 
Uitstroom 

Onder de afzeggers van 2010 werden gangbare redenen als verhuizingen, tijdgebrek en 
dat de roeisport toch niet bracht wat men verwacht had, opgegeven.  
Vermeldingswaard: 

• is een flink aantal leden die 2/3 jaar terug ingestroomd zijn vanuit een initiatief 
van Quercus, een studentenvereniging van Larenstein in Velp. 2010 was hèt jaar 
van uitstroom voor deze leden vanwege stages in andere steden en het 
buitenland.  

• een aantal leden die door de verstuurde facturen voor zelfwerkzaamheid aan hun 
passieve lidmaatschap werden herinnerd en naar aanleiding daarvan hun 
lidmaatschap beëindigde.  

 

Instroom 

Vermeldingswaard: 
• Onder de instroom zijn de 50-fitters. In 2010 is een nieuwe introductieperiode 

opgezet in het najaar, specifiek voor oudere (aspirant) leden, die overdag 
doordeweek in ploegverband willen (leren) roeien (zie ook §5.3 in dit verslag).  

• Instroom vanuit de reguliere voorjaarsinstructie (IC 2010), jeugdleden 
(opgevangen door jeugdinstructeurs) en ook weer een aardig aantal ervaren leden 
die het roeien weer oppakten of vanwege verhuizing een nieuwe vereniging 
zochten. Deze laatste instroom werd opgevangen via bestaande ploegen en via de 
vervolginstructie (daarover ook meer toelichtin verderop in het verslag). 

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 172 214 42 28 (voorjaar);  
18 (50+) 

26 

2011 188     

 
In leeftijdsverdeling hebben 35+ ers de overhand 

Kijkend naar de leeftijden van de leden dan is zichtbaar dat RV Jason een aardige 
verdeling kent (peildatum 1/1/2011; leden ingedeeld op leeftijd bereikt in 2010). Jeugd is 
aardig vertegenwoordigd, net als de groep van leden die in de twintig en begin dertig is. 
Maar 35+ers hebben duidelijk de overhand: 
Leeftijdsrange ≤18 19-35 36-50 51-65 65+ 
Aantal leden 22 44 56 50 15 
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Ruim 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 in ieder geval wel aandacht als het 
gaat om het opleiden van roeiers. En hoewel een deel natuurlijk als ervaren roeier 
instroomt, zullen ook deze nieuwe leden betrokken moeten worden bij de vereniging. En 
zowel opleiden als het betrekken bij de vereniging dient dus in relatief korte tijd te 
gebeuren, zodat nieuwe leden snel zelf hun weg kunnen vinden op RV Jason.  
 
Lid geworden in (peildatum 1/1/2011): 
Jaar aanvang 
lidmaatschap 

≤2005 2004-2000 1999-1995 1994-1989 1988-.... 

Aantal leden 118 28 21 11 9 
 

3.4 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 2011 met 18 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 het jaarverslag van de roeivereniging dat voor u 
ligt ook vermeld worden. In 2010 was roeilid Beatrijs van den Brink lid van het DB van 
het R&ZV bestuur (secretaris). 
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4 Zelfwerkzaamheidscommissie (oude naam: Wensen Commissie) 

De Zelfwerkzaamheidscommissie bestaat uit twee personen:  
• Caroline Douma  
• Marysia Olszanowski 
 
Als de vereniging een activiteit gaat organiseren, dan wordt dat vermeld in de 
maandelijkse mededelingen e-mail die naar alle leden gaat. Er wordt ook aangegeven 
hoeveel personen er nodig zijn. Als de leden zich niet vrijwillig opgeven, dan gaat de 
commissie leden werven via de inventarislijst. 
 
Er is een grootschalige enquête geweest om te inventariseren wat de leden al doen en 
wat ze zouden willen doen voor de vereniging. Ongeveer 85 enquêtes zijn ingevuld. Alle 
nieuwe leden krijgen automatisch de link voor de enquête. Hiermee hebben we inmiddels 
een aardig beeld van de werkzaamheden en welke activiteiten de leden zouden willen 
oppakken. 
Er worden mensen per mail aangeschreven, die matchen met datgene wat er gevraagd 
wordt. 
Wanneer dit ook niets oplevert, dan worden deze leden gebeld. 
 
De aanleiding was een verzoek vanuit het bestuur om de zelfwerkzaamheid van de leden 
te vergroten, zodat ook de betrokkenheid bij de vereniging groter wordt. De leden 
kunnen door middel van hun inzet hun bijdrage afkopen. De commissie is nu één jaar aan 
de slag. Het is lastig om de leden tot daadkracht te bewegen. De meesten vinden het 
leuk om te roeien, maar voor extra inzet is er weinig tijd.  
 
Met de secretaris van Jason is afgesproken, dat zij elke keer in het Jason nieuws de 
oproep herhaalt, zodat als ik de leden mail of bel al enigszins bekend is, wie er voor 
welke activiteit gezocht wordt. Het gaat zo ook meer leven bij de leden en ik hoop dat het 
minder op een overval lijkt, als er contact met hen gezocht wordt.  
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5 Roeien 

5.1 Introductieroeien 2010 

Introductiecommissie 'roeien bij Jason' 
• Beatrijs van den Brink 
• Michiel van der Meulen 
• Frits Schaap 

 

Voorlichtingsbijeenkomst  

Net als andere jaren vond de voorlichtingsbijeenkomst ten behoeve van de 
Introductiecursus (IC) eind maart plaats. Voor het bijwonen van deze bijeenkomst zijn 
alle 55 belangstellenden die op dat moment op de wachtlijst stonden, uitgenodigd. Een 
deel daarvan komt niet opdagen. 
Van de deelnemers aan die middag hebben zich uiteindelijk 28 (22 dames, 6 heren) 
ingeschreven voor de IC; 4 meer dan tot nu toe voor de IC gebruikelijk was. 
Ook in 2010 vond er doordeweeks in de avonduren skiffinstructie en in het weekend 
ploeginstructie plaats.  
In de opstartfase van de IC betekende dit de inzet van circa 13 skiffinstructeurs en 7 
ploeginstructeurs. 
 
Cursusavonden voor IC-introductie-instructeurs 

De voorbereiding van de instructeurs ten behoeve van de IC bestond in 2010 net als in 
voorgaande jaren uit twee goed bezochte cursusavonden én een praktijkmiddag met 
video-opnamen, verzorgd door Gerdjan de Wit.  
 
Skiffinstructie 

Om uiteenlopende redenen werd een aanbeveling uit het jaarverslag 2009 om het IC-
skiffen enigszins te matigen, niet ten uitvoer gebracht; alle IC-deelnemers zijn gestart 
met skiffen. Ook dit jaar gingen sommige IC-deelnemers na zo'n 4 tot 5 weken het 
skiffen als onveilig ervaren, bleven onzeker en melden  ich tussentijds af voor het skiffen. 
Daarvoor in de plaats kregen zij extra ploeginstructie. Al met al werd ook om andere 
redenen, waaronder ongunstige weersomstandigheden, tegen het einde van de IC de 
opkomst van degenen die nog wel skiffinstructie geacht werden te volgen, minder.  
Dit, in combinatie met onder meer het feit dat skiffinstructie vooral in het begin van de IC 
zo ongeveer 1 op 1 instructie vraagt, kon tegen het einde van de IC doorgaans worden 
volstaan met minder skiffinstructeurs dan in het begin van de IC. Vermeldenswaard is 
verder dat er in het bijzonder voor wat betreft het skiffen, aanleiding werd gezien 
nadrukkelijk aandacht te vragen voor veiligheid zoals oplettendheid, stuurboordswal 
houden en consequent om de 3 slagen omkijken. Bij de skiffexamens bleek vooral het 
aanleggen nog onvoldoende geoefend te zijn en veelal voor verbetering vatbaar.  
 
Ploeginstructie 

De ploeginstructie in het weekend verliep probleemloos; de extra ploeginstructie voor de 
6 nieuwelingen die van het skiffen hadden afgezien, werd of op woensdagmorgen, dan 
wel doordeweeks ‘s avonds ingepast. Het in 2010 ingevoerde clusteren van meerdere 
roeiploegjes op één tijdstip is als positief ervaren. Voor zowel cursisten als instructeurs 
biedt dit voordelen; flexibiliteit voor zowel cursisten als instructeurs lijkt er mee gediend.   
Overigens ging het bij de ploeginstructie steeds om uitsluitend roeien. Dit omdat in de 
huidige opzet van de IC (met het 1x per week ploegroeien) nauwelijks aandacht was voor 
stuurinstructie; het 'wenkend perspectief in de IC (en in maanden daarna) is vanuit deze 
opzet W1/2 en Sk0/1.   
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64% van de IC-deelnemers 2010 werd lid 

Traditiegetrouw werd ook de IC 2010 met een Rijntocht(je) afgesloten. Onmiddellijk na 
afloop van dit afsluitende Rijntochtje op 27 juni, vroegen van de 28 IC-deelnemers er 18 
(64%; 12 dames en 6 heren) per 1 juli het RV Jasonlidmaatschap aan.  
De door de10 ‘afhakers’ genoemde redenen om in 2010 niet voor het Jasonlidmaatschap 
te kiezen liepen uiteen. Onder meer de volgende argumenten werden (wederom) 
genoemd: 
• langdurige, al dan niet bij de aanvang van de IC al aanwezige blessures, 
• het niet kunnen combineren van het als tijdrovend ervaren roeien met andere 

(sport)activiteiten. 
Ter vergelijking:  
• In 2008 telde de IC 24 deelnemers (10 dames, 14 heren). Daarvan werden er 14 lid 

(58%); 7 heren, 7 dames. 
• In 2009 werden van de 22 (7 dames, 15 heren) IC-deelnemers er 11 lid (50%); 1 

dame; 10 heren. 
De uitval door de laatste jaren heen varieert derhalve tussen de 36 tot 50%.  
 
De examenvoorbereiding  

Zoals eerder naar voren kwam ligt in de huidige structuur van de IC min of meer 
opgesloten dat er aan het einde - en men aansluitend lid is geworden -  examens voor 
W1 en SK0/1 kan worden gedaan. Overigens vinden deze examens, ook al in verband 
met de vakantieperiode, in de praktijk veelal later plaats. Duidelijk is dat vanuit het 
perspectief van leerling en instructeur de beschikbare tijd en energie gericht wordt op 
deze 2 examens en het leren sturen tot medio oktober naar de achtergrond verschuift en 
per definitie  niet als wenselijke uitkomst van het IC-traject wordt ervaren. Hetgeen leidt 
tot uit- en wellicht afstel van S2/4. Schuilt hierin, kijkend over de grenzen van de IC, 
mogelijk de verklaring voor het feit dat ongeveer de helft van de Jasonleden niet over 
stuurbevoegdheid beschikt? 
 
Aansluiting examen 

Voor zover aan de orde volgens hun instructeurs is er, zoveel als mogelijk, aansluitend 
aan de IC 2010 door een aantal nieuwelingen met wisselend succes Sk0/1, W1 en soms 
W2 examen gedaan en behaald. Voor deelname aan stuurexamens werd - traditiegetrouw 
- in die fase niet geëxamineerd.  
Gebleken is dat de Introductiecommisie aan de afstemming en communicatie met de 
examencommissie over direct aansluitende examenmogelijkheden voor IC-deelnemers, 
meer aandacht dient te besteden, dan in het verslagjaar het geval was. Meer structuur of 
het op de site inzien en aanmelden voor examenmogelijkheden kunnen in dat verband 
een optie zijn. 
 
Conclusie en discussie 

Concluderend komt de Introductiecommissie tot de volgende stand- respectievelijk 
discussiepunten: 
• Opleidingstructuur in de vereniging kan duidelijker en meer gestructureerd.  
• Beperken van het aantal skiffende IC deelnemers om praktische en veiligheidsredenen 

en daarvoor in de plaats meer laten ploegroeien. Dit ook met het oog op meer 
aandacht voor stuurvaardigheden en dito bevoegdheden. 

• IC-ploegen zoveel mogelijk in tijd clusteren. 
• Is het raadzaam, gezien onder meer het toch steeds forse percentage IC -deelnemers 

dat geen lid wordt en ter voorkoming van van 'verspilling' van instructie-uren, de IC 
met enkele weken te beperken, bijvoorbeeld tot 6 weken?  

• Aanbrengen van structuur in examenmogelijkheden, bijv. iedere eerste 
zaterdag/zondag van de maand. Onderzoeken van mogelijkheden om via de site in te 
tekenen.  
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(Inval)instructeurs 2010 Introductiecursus:  
Ada Oudkerk 
Alfred Gerrits 
Anne van Dalen 
Annelie Woltjer 
Annelies Wind 
Beatrijs van den Brink 
Cees Niemijer 
Digna Kool 
Emiel Schreur 
Erik Metz 
Frits Schaap 
Fred van der Geer 

Helena Dijkstra 
Hilde Nouws 
Huib Luken 
Jan Willem Zylker  
Jo Roelse 
Joan Voetelink 
Maarten Steennis 
Margreet Goldschmeding 
Marian Scholte 
Marijke de Bruïne  
Michiel van der Meulen 
Monique Kuunders 

Nelleke Kooij  
Niko Klop 
Peter den Herder 
Peter Visser 
Renee van Hall 
Richard Roozing 
Roderik van der Meijden 
Ruud Goossens 
Sita Drost 
Willem Jan Langeveld 

 

5.2 Vervolginstructie 2010 

Vervolginstructie werd in 2010 gecoördineerd door Frits Schaap 
 
De start van de Vervolginstructie  

In 2010 ging de Vervolginstructie (VI) van start met 18 deelnemers, 12 dames en 6 
heren, 64% van het aantal deelnemers van de Introductiecursus (IC). Door het tijdens de 
IC tijdiger dan eerdere jaren aanhangig maken van de beslissing lid te worden van RV 
Jason, verliep de aansluiting tussen IC en VI wat vlotter dan andere jaren. Met dien 
verstande dat de VI-ploegindeling pas in september in volle omvang zijn beslag kon 
krijgen.    
 
Examenmogelijkheden na de IC  tijdens de VI 

Ook dit verslagjaar bleek het niet haalbaar de examenmogelijkheden naadloos aan te 
laten sluiten bij het einde van de IC. Maar begin september en oktober kon een groot 
gedeelte van de in 2010 gestarte nieuwelingen wel opgaan voor W1/2 en Sk0/1. De gang 
van zaken in het verslagjaar bracht tot uitdrukking dat het afstemmen tussen de VI en 
examencommissie vanuit de VI bij de huidige stand van zaken eerder en explicieter had 
dienen plaats te vinden. 
 
Ondersteuning nieuwe leden 

Vorig jaar (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. Dit jaar (2010) is dit onder meer ondervangen 
door de meest ambitieuze nieuwelingen in zowel een heren- als een dames- C4*-ploeg 
kennis te laten maken met het voorbereiden op een ROW, te weten op de Goudse Mijl 
eind oktober 2010. Bij de start is hen duidelijk gemaakt dat het daarbij ging om een 
eenmalig traject, bedoeld om hun kennismaking met het roeien bij Jason op een concreet 
doel te richten en te intensiveren. Deze eenmaligheid lag ook ten grondslag aan de 
bereidheid van de betrokken coaches om hun medewerking te verlenen. Mede dankzij de 
inzet en het enthousiasme, ook van de coaches, zijn zowel bedoelde dames- als 
herenploeg succesvol geweest. Zeker de heren die op de  Goudse mijl blik trokken. Maar 
ook de prestaties van de damesploeg mochten er zijn. Dezen aanvaardden de terugreis 
vanuit Reeuwijk in het prettige besef in hun eerste ROW in hun categorie als derde te zijn 
gefinished!  
Voor de niet ROW-deelnemers was in die zelfde fase van de instructieperiode (het 
voorbereiden op) het roeien van een toertocht zeker het overwegen waard. Er was 
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weliswaar voldoende animo, maar het aanbod aan toertochten in dat jaargetijde bleek te 
beperkt. Helaas is het er in het verslagjaar dan ook niet van gekomen.     
Mits de begeleidingscapaciteit gewaarborgd kan worden, blijven dergelijke initiatieven in 
de toekomst als verdere kennismaking met roeien voor nieuwe leden in die fase van hun 
roeiontwikkeling inspirerend en waardevol.  
 
Instructieaanbod ten behoeve van zij-instromers en bestaande leden (langer 

dan 1 jaar lid) 

Op het grensvlak van de VI is vermeldenswaard dat ook in 2010 Jason een relatief groot 
aantal andere nieuwe leden zag ‘zij-instromen'. Dit betreft dan nieuwe leden die elders, al 
dan niet enige tijd terug, actief geroeid hebben. Voor zover daar vanuit de VI zicht op is, 
zijn in het verslagjaar niet alle zij-instromers door de examencommissie consequent tijdig 
‘gezien’. Als gevolg waarvan zicht op eventuele tekortkomingen in roeivaardigheid 
mogelijk (te) lang kan uitblijven.   
Verder is van belang dat bij de huidige stand van zaken de instructiecapaciteit vooral, 
eerder nog bijna uitsluitend, gericht is op instructie aan nieuwe leden. Voor leden die al 
langer lid zijn of zij-instromers, is vanuit de bestaande roeiopleidingsstructuur en traditie 
bij Jason tot nu toe nauwelijks of geen instructieaanbod aanwezig. Instructietechnisch 
gezien wordt er vanuit die invalshoek niet in 'bestaande leden' geïnvesteerd. Een gemiste 
kans?  
Dit knelt des te maar daar vanuit de IC-traditie de focus van nieuwelingen in de 
beginperiode van de VI op het verwerven van W1/2 in combinatie met Sk0/1 blijft liggen. 
Sturen, momenteel het laatste deel van de VI-periode, komt mede als gevolg daarvan 
ook in de VI nog wel eens in de verdrukking (=sluitstuk). Het niet beschikken over 
stuurvaardigheid (in de vorm van S2 of S4), toch een essentieel onderdeel van de 
roeibasis, leidt er onder meer toe dat nieuwelingen over langere tijd niet in staat zijn 
zelfstandig in de haven roeiuren te maken. Hetgeen ook nog eens autonome (zonder 
instructeur) ploegvorming belemmert en ten koste gaat van op verdieping of verbreding 
gerichte instructie aan bestaande leden. Investeren in nieuwe leden is natuurlijk 
vanzelfsprekend en prima, maar dan wel evenwichtig en met oog voor de 
instructiebehoefte (sturen, boordroeien, glad materiaal) van bestaande leden. Zeker als 
ruim 40% van RV-Jasonleden niet over stuurvaardigheden blijkt te beschikken. Meer 
aandacht voor het verwerven van stuurvaardigheid wordt vanuit de VI om bovenstaande 
redenen als een belangrijk (bestuurlijk) aandachtspunt gezien. 
 
Conclusie en aanbevelingen 

De ervaringen met de VI 2010 leiden tot de volgende conclusies en aanbevelingen: 
• De overgang van IC naar VI (en dus ook van het lid worden bij Jason) valt bij de 

huidige gang van zaken ten opzichte van de vakantieperiode in de praktijkwel beter 
dan in het verleden, maar is nog wel voor verbetering vatbaar.  

• Examenmogelijkheden, bij voorkeur in een jaarplanning, moeten bij duidelijk zijn en 
bij voorkeur tijdig vastliggen voor (adspirant)leden en instructeurs. 

• Mits voldoende begeleiding haalbaar is, blijkt het de moeite waard nieuwelingen in de 
VI-periode ROW- of toerervaring aan te bieden.     

• Het door zij-instromers voorroeien aan de examencommissie als een principieel en 
belangrijk onderdeel van het Jasonopleidingsbeleid en -handelen aanmerken.  

• Er naar streven dat een adequaat instructieaanbod voor zowel bestaande leden als 
zijinstromers beschikbaar komt. 

• Investeren in nieuwe leden is noodzakelijk, maar ook voor 'óude' leden dient er, 
anders dan nu het geval is, een regulier instructie-aanbod beschikbaar te zijn.  

• Dergelijk regulier aanbod aan bestaande leden zou ook wederkerigheid kunnen 
bewerkstelligen (sommige verenigingen kennen een cultuur als: instructie 
krijgen=instructie geven). 
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• Waarmee verdieping en verbreding van roeivaardigheden een wenkend en reëel 
perspectief kan gaan vormen voor degenen die al langer bij RV Jason roeien. Vanuit 
de opvatting van de VI geldt dit laatste momenteel in het bijzonder voor sturen. 
Bestuurlijke aandacht hiervoor lijkt op zijn plaats. 

 
(Inval)instructeurs 2010 Introductiecursus:  
Ada Oudkerk 
Alfred Gerrits 
Anne van Dalen 
Annelie Woltjer 
Annelies Wind 
Beatrijs van den Brink 
Cees Niemijer 
Digna Kool 
Emiel Schreur 
Erik Metz 
Frits Schaap 
Fred van der Geer 

Helena Dijkstra 
Hilde Nouws 
Huib Luken 
Jan Willem Zylker  
Jo Roelse 
Joan Voetelink 
Maarten Steennis 
Margreet Goldschmeding 
Marian Scholte 
Marijke de Bruïne  
Michiel van der Meulen 
Monique Kuunders 

Nelleke Kooij  
Niko Klop 
Peter den Herder 
Peter Visser 
Renee van Hall 
Richard Roozing 
Roderik van der Meijden 
Ruud Goossens 
Sita Drost 
Willem Jan Langeveld 

 
Coaching damesploeg Goudse Mijl 
23/10/10: 
Hilde Nouws 
Huib Luken 
Jan Willem Zylker  

Coaching herenploeg Goudse Mijl 
23/10/10: 
Alfred Gerrits 
Michiel van der Meulen 
Richard Roozing 

 

5.3 50+ Introductie 

Initiatiefnemers 50+ roeien bij Jason 
• Ada Oudkerk, 
• Aly Bakker  
• Frits Schaap  
 
Aanloop naar het 50+ roeien bij Jason 

Gestimuleerd door maatschappelijke opvattingen over bewegen voor senioren en het 
beleid van de KNRB, is de laatste jaren bij een groot aantal roeiverenigingen in Nederland 
het 50+ roeien, vaak onder de naam ‘fifty fit’, zeer populair geworden. Bedoelde 
categorie roeiers vormt dan ook bij veel roeiverenigingen een substantieel onderdeel van 
het ledenbestand.  
Kenmerkend daarbij is dat naast het 50+ zijn van de deelnemers, dit roeien in principe 
niet in het weekend, maar juist doordeweeks en meestentijds door het jaar heen overdag 
plaatsvindt. 
Mede vanuit bovenstaand perspectief was er ook bij RV Jason interesse ontstaan om 
initiatieven in die richting te ondernemen. Om die reden is er in juli 2010 contact gelegd 
met de gemeente Arnhem en zijn er in augustus 2010 met de gemeente afspraken 
gemaakt om een optimale aanpak van de opstart van het 50+ roeien bij RV Jason te 
bewerkstelligen. 
 
Werving deelnemers  

De vermelding op de website (seniorensportgedeelte) van de gemeente Arnhem, een 
artikel op de gemeentepagina van de gemeente Arnhem in de Arnhemse Koerier alsmede 
een kort telefonisch interview op Radio & TV Arnhem, mondde uit in zo’n 20 reacties van 
belangstellenden. 
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Deze geïnteresseerden werden net als bij de reguliere introductiecursus bij Jason 
uitgenodigd voor  een oriënterende kennismakingsbijeenkomst op 4 september. Op deze 
bijeenkomst (prachtig weer; presentatie buiten op het balkon!) was ook een verslaggever 
van de Gelderlander aanwezig. Deze journalist nam die middag deel aan de geanimeerd 
verlopen bijeenkomst en plaatste een verslag daarover. Dit leverde nog weer nieuwe 
belangstellenden op. Al met al leidde dit er toe dat er medio september met in totaal 14 
50+nieuwelingen werd gestart. 
Na afloop van de 5 weken die de 50+ Introductiecursus duurde, is door 5 deelnemers 
besloten dat roeien niet de geschikte sport voor hen was. Medio oktober kon er daarom 
met nog weer een groep van vier 50+nieuwelingen gestart worden, waarvan er 1 lid 
werd.  
Al met al betekende dit dat van een groep van 18, er 10 deelnemers van de 
Introductiecursus lid werden; een verhouding die zich niet onderscheidt van de reguliere 
Introductiecursus bij Jason. 
Als belangrijkste redenen om af te haken werd onder meer genoemd: 
• de fysieke component; de belasting al dan niet in combinatie met opspelende veelal 

oudere blessures, 
• te tijdrovend. 
 
De Instructie 

De (ploeg)instructie aan 50+ers riep niet een principieel ander beeld op dan dat van de 
reguliere Introductiecursus. Met dien verstande dat de weersomstandigheden in najaar 
en winter niet het meest gunstig zijn om op het water aanwezig te zijn. Bovendien is 
‘vorstverlet’ in een belangrijke fase van de roeiontwikkeling niet uit te sluiten. Vanuit 
deze constatering wordt het als de moeite waard beschouwd eerder in het jaar, bij 
voorkeur in het voorjaar met de 50+ Intoductiecursus te starten. Of dit qua 
instructeursbezetting haalbaar is, is dan wel een punt van aandacht. 
 
Resumerend  

In het algemeen is de indruk dat het 50+ roeien een goede aanvulling is op de bestaande 
instroom- mogelijkheden bij Jason. Namelijk gunstig voor de instroom van roeiers voor 
momenten dat er weinig anderen roeien, terwijl het creëren van mogelijkheden voor 
senoiren om meer te bewegen zoals aangegeven ook maatschappelijk relevant is.  
De duur van de 50+ Intoductiecursus, te weten 5 weken (met een frequentie van 1x per 
week instructie), blijkt voldoende intensief en lang voor de deelnemers om tot een besluit 
te komen wel of niet structureel bij Jason te gaan roeien.  
Geconstateerd wordt dat er een leuke 50+ groep is ontstaan die enthousiast één of 
tweemaal per week roeit. Omdat dit op doordeweekse dagen gebeurt geeft het geen 
extra druk in de weekenden of op de avonden. 
Om bovenstaande redenen wordt dan ook van harte bepleit om ook in 2011 met deze 
opzet door te gaan. Zij het dan dat aanvang in het voorjaar de voorkeur geniet daar dan 
de kans op ‘roeibaar weer’ vele malen groter is dan bij de start zoals nu in september. 
Het geleidelijk opnemen van nieuwe 50+ers (met handhaving 5 weken met 1x per week 
instructie) in plaats van massaal is daarbij een optie.  
Hoe dan ook ingericht, is voortzetting van 50+ roeien bij Jason wat de initiatiefnemers 
betreft zeker de moeite waard om in de toekomst mee door te gaan. Ondergetekenden 
zullen zich daar ook in 2011 graag voor inzetten! 
 
(Inval)instructeurs 2010; 50+- Introductiecursus + vervolginstructie: 
Ada Oudkerk 
Anneke Brussel 
Aly Bakker 

Frans Erhart 
Frits Schaap 
Jo Roelse 

Marian Scholte 
Marijke de Bruïne  
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5.4 Roeiproeven 2010 

De Examencommissie bestaat momenteel (maart 2011) uit: 
• Susie Endenburg 
• Marieke van Veldhuijsen 
• Kees Jan Heijboer 
• Marco Savelsbergh 
• Itkse Tersteeg 
• Jeroen Vels 
• Jan Peter van Leeuwen 

 
De commissie voor Rijnstuurproeven bestaat momenteel uit:   

• Paul Bussemaker 
• Flip Deinum 
• Fred v/d/ Geer 
• Peter Visser 

 
Er zijn van april t/m oktober 9x examens afgenomen die centraal werden aangekondigd 
en waarop leden zich konden inschrijven. Aantal deelnemers variërend van 10 tot 1 
Totaal aantal afgenomen kandidaten was 63. Aantal afgenomen examens = 89. Daarvan 
82 geslaagd.  
  
Leden beginnen beter voorbereid aan hun roeiexamen 

Voorbereiding op de roeiexamens was in het algemeen beter dan vorig jaar. Op 1x na, 
toen was niveau duidelijk onder de maat. 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. 
 

5.5 Rijnstuurexamens 2010 

Er is dit jaar 1 nieuwe Rijnstuurdispensatie afgegeven. 
N.a.v. een proces verbaal door RWS aan Flip Deinum en Frans Erhart en wijzigingen in 
BPR en RPR is er in de commissie, juridisch bijgestaan en geadviseerd door Rob van den 
Heuvel, overleg geweest over het roeien op de Rijn. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe 
editie van het Rijnstuurinstructieboek, waarvan de nieuwe uitgave in 2011 in een kleine 
oplage in druk zal verschijnen. Het boek zal ook van de website te downloaden zijn. 
 

5.6 Jaarverslag Juniorenroeien 2010 

Juniorencommissie bestond in 2010 uit: 
Ines Mol  
Marleen Mol 
Olaf Stofferis 
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Coaches: 

• Renate Caspari,  
• Herman Wools, 
• André de Vegt, 
• Wim Jan Ligtenberg. 

Instucteurs:  

• Olaf,  
• Johanneke,  
• Ines  
• en veel junioren zelf 

Indoortrainer:  

• Bert 
 
De groep junioren is dit jaar groter geworden t.o.v 2009. Er zijn een paar junioren 
weggegaan en er zijn 9 nieuwe  junioren lid geworden. Sommigen zijn erg enthousiast en 
zijn in de juniorencommissie gaan zitten die aktiviteiten organiseert voor junioren. Eind 
van het jaar is dit een filmavond geweest. 
 
De junioren leren elkaar vooral kennen bij de indoortraining, die dit jaar voor de laatste 
keer gegeven wordt door Bert Mol.Na afloop is er altijd thee, gezet door de (oud-)]-
conciërge van het SGA.  De training wordt gegeven met tegenprestatie gratis 
schoolroeien voor leerlingen van het SGA bij Jason. Elk jaar doen er meer leerlingen mee,  
Na 5x roeien hebben ze een schoolroeikampioenschap in Amsterdam, op de Bosbaan, 
waar div. ploegen ook hebben gewonnen. 
 
Het JTC in Zwolle is niet doorgegaan omdat de motivatie bij veel van de juniorenroeiers/-
sters er niet echt was. Meedoen was leuk maar er echt voor gaan was er niet bij.  
 
Wedstrijden 

Eind maart hebben diverse junioren, zowel meisjes als jongens meegedaan aan "De 
Head". Berend van Dijk,Berend Stofferis en Vincent de Vegt zaten in een combi met 
Viking. Zij werden 14e van de 19 in de 4*. 
Roosmarijn zat in een combi van Beatrix in de 8+, zij werden 1e van de 3. 
Victor en Robben roeiden in een combi en werden 1e van de 8. 
Bij de skiffhead deden er 8 junioren mee, zij presteerden goed, naar kunnen, in de 1x en 
2x. Met name Victor en Robben: 1e in de 2x !. 
Daarna kwamen de 2 km-wedstrijden veelal op de Bosbaan gestreden, o.a. De Skøll Cup, 
Hollandia, ZRB in Tilburg, ARB, Martini Regatta in Groningen, KHB, NSRF.   Daar deden 
de junioren veel aan mee, met goede en minder goede resultaten. 
Omdat Victor en Robben vorig jaar mee hadden gedaan met de Coupe de la Jeunesse in 
Vichy, trainden ze al mee in de KNRB-jeugdselectie om in de WK-ploeg te komen, dit 
lukte ze niet en zijn weer in de EK-ploeg terecht te komen.  
Dat speelde zich dit jaar af in Hazewinkel (België), het laatste weekend van juli. Zaterdag 
was een erg spannende race en hebben ze brons gehaald, een hele prestatie. 
Leuke wedstrijden waar junioren ook aan meededen waren de Eemhead in Amersfoort, 
de Tromp Boat Races in Hilversum, de Novembervieren op de Amstel.  
 
In November zijn er veel junioren mee geweest naar het populaire NJTK , een 
trainingskamp op de Beekse Bergen in Tilburg, bij R.V. Vidar. Daar zijn ongeveer 450 
junioren bij elkaar om daar te trainen, beter en harder te leren roeien en niet te vergeten 
gezellig met elkaar eten en feest vieren op zaterdagavond. Dit allemaal onder begeleiding 
van Olaf, Herman en André.  
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Zonder het enthousiasme van coaches Renate, Herman, André, Wim Jan, van instucteurs 
Olaf, Johanneke, Ines en veel junioren zelf , en de indoortrainer Bert, hadden de junioren 
niet kunnen roeien, trainen met vaak veel plezier. 
 
Ines Mol. 

5.7 Toerroeien 2010 

De toercommissie bestaat net als vorig jaar uit:  
• Jelleke Bakker 
• Aly Bakker 
• Marianne Scholten. 

 
Eind januari zijn er weer boten gereserveerd voor 8 tochten van de landelijke 
toerkalender. Ook nieuwe leden hebben met plezier een dagje een toertocht gemaakt bij 
een andere  vereniging.De tocht met de Carpe Diem is dit jaar niet doorgegaan omdat er 
te weinig belangstelling was, en de Koningwinterdagtocht ging niet door vanwege het ijs 
in de grachten van Amsterdam. 
 
Dagtochten- van de toerkalender 

6 personen: Midweekbollentocht bij het Spaarne in Haarlem 
8 personen: Tocht rondom Sneek bij RV de Geeuw 
4 personen: Gastentocht De Leythe bij Leiden 
8 personen: Oorsprong van de Rottetocht, bij RV Rijnmond 
4 personen:  Gastentocht in de Sliedrechtse Biesbosch, bij de Dordtsche roeivereniging 
8 personen: Sail Amsterdam  
2 personen: Bommen Berendtocht, bij De Hunze in Groningen 
5 personen: Rondehoep-Abcoudetocht, bij Michiel de Ruyter,  
Dagtocht- georganiseerd door de landelijke midweektoercommissie 

2 personen: tocht door Utrecht, bij Viking te Utrecht 
Dagtochten- georganiseerd door de toercommissie  

8 personen: tocht op de Maas en Maasplassen, bij de Drie Provinciën te Cuyck 
8 personen: midweekdagtocht rondom Sneek bij De Geeuw 
Dagtochten georganiseerd door anderen 

4 personen: tocht naar Den Briel, bij RV Belos in Heenvliet 
10 personen: tocht op weg naar de Bylandt-tot de Pannerdense Kop 
4 personen: tocht bij ’t Diep in Steenwijk 
24 personen hebben meegedaan aan de 24-uurs elfstedentocht in Friesland 
 
Meerdaagse tocht georganiseerd door de toercommissie 

8 personen Botenwagenproject KNRB-Havel (Duitsland) 
Meerdaagse tochten georganiseerd door anderen 

5 personen: vanuit Leeuwarden naar en rondom Eernewoude 
8 personen: tocht op de Neckar in Duitsland 
4 personen: tocht in de provincie Groningen 
 
De toercommissie wil naast de gebruikelijke tochten in het weekend meer 
midweektochten organiseren. Het is de bedoeling dat de fifty-fit midweek groep, 
waarvoor Frits Schaap het initiatief heeft genomen, kan meedoen aan deze tochten. 
Een zomeravondtocht staat op het programma op 21 juni, en een tochtje naar Vada. 
We willen ook het initiatief nemen om met ervaren Venetië-gangers de Voga Longa te 
organiseren zowel voor roeiers als voor kanoërs.   
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4.9 Wedstrijdroeien 2010 

De wedstrijdcommissaris over 2010 was Rachel Dusée. 
 
Het jaar 2010 begon met de voorjaarsklassieker de Head of the River met een record 
deelname voor Jason. Met maar liefst 10 (combinatie)ploegen verschenen jong en oud 
Jason aan de start. Waarbij er drie blikken getrokken werden door de junioren. 
 
Gedurende het seizoen dat volgde was Jason zowel actief op de (inter)nationale 
wedstrijden als op de ROW's (Roei-Ontmoetingen met Wedstrijdkarakter). Vooral door de 
junioren (zie juniorenroeien) werden vele blikken getrokken op zowel (inter)nationale 
wedstrijden als op ROW’s. Deelname aan de Coupe de la Jeunnes waarbij Victor van 
Campen en Robben Riksen een bronzen medaille behaalden was het hoogtepunt. De 
senioren en veteranen waren voornamelijk te vinden op de ROW’s. Het waren zowel oud-
wedstrijdroeiers als nieuwe leden (begonnen met roeien in 2010) die aan de start 
verschenen en mooie prestaties leverden.  
. 
De Hanneke, Rosande, Rik, Muggenwaard, Gallantijn, Beimerwaard, Roswaard, 
Koppenwaard en Meerslagen zijn ook dit jaar weer veelvuldig gebruikt. Ook onze nieuwe 
aanwinst, de Zwarte Schaar is met Jan Peter van Leeuwen en Paul Valkenburg aan boord 
al op mening wedstrijd gestart 
 
Tijdens de 'strepenborrel', die wederom bij de Clubkampioenschappen gehouden werd 
zijn er dan ook weer 15 streepjes gezet voor alle blikken die tot die dag in Jason-boten 
getrokken waren. In totaal hebben Jason(combinatie)-ploegen 19 overwinningen behaald 
en zijn er bronzen en zilveren medailles behaald. Naast streepjes waren er ook mooie 
verhalen over voorbereidingen, overwinningen en baanrecords! Voor de twee blikken die 
(nog wel in 2010, maar) na de strepenborrel zijn getrokken zal er tijdens de 
strepenborrel in 2011 een streepje gezet worden.  
 
Helaas heeft Jason in deze periode ook Marleen Mol los moeten laten. Zij heeft in de 
afgelopen jaren vele blikken voor Jason getrokken. Na een overbruggingsjaar bij de 
“Dames Hanneke” is zij overgestapt naar het studentenroeien bij Skadi waar zij haar 
roeicarrière voort zal zetten. Dat resulteerde overigens ook nog op een eerste blik in 
2010 tijdens de Hel van het Noorden. 
 
Het jaar 2010 werd mooi afgesloten doordat Victor zichzelf ook nog plaatste in het 
kernteam junioren na zijn zesde plaats tijdens de Tromp Boat Race, de vijfde plaats in 
november op de 20 minuten ergometertest (5734 meter, 1:44.7). 
 
Blikken 2009 (streepje 2010) 

Eemhead blik 2x Mix-8+ (baanrecord) en 4*Aphrowdite 

TBR blik J18-2x Victor van Campen en Robben Riksen 

November vieren blik J18-2x Victor van Campen en Robben Riksen 

Blikken 2010    

Twentse 
winterwedstrijden 

HV8+ Bert Mol, Peter ter Haar, Andre de Vegt, Willard Rijnberg, 
Jan-Peter van Leeuwen, Paul Valkenburg, Herman Wools, 
Willem Fokkema en stuurman Cees Niemeijer 

 HV2- Jan-Peter van Leeuwen en Paul Valkenburg 

 J16-2x Bastiaan van Maanen en Vincent de Vegt 

Head J18-8+ Victor van Campen en Robben Riksen (combi) 

 M18-8+ Roosmarijn Theunissen (combi) 
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Tweehead J18-2x Victor van Campen en Robben Riksen (Baanrecord) 

AA HV4+ Jan-Peter van Leeuwen, Paul Valkenburg, Herman Wools, 
Willem Fokkema en stuurman Berend Stofferis   

ZRB J16-1x 1x Berend van Dijk 

Gent JM2x/4- 1x zilver en 1x brons in de JM2x en 1x zilver in de 4- 
(combi) voor Victor van Campen en Robben Riksen 

Westerlijke J18-2x Robben Riksen (combi) 

 J18-2x Robben Riksen en Victor van Campen 

 M16-4x Gerda Verboon (combi)  

 3e  Klassering Jeugd OS voor Victor van Campen 

Spaarne Lenterace HV2- Jan-Peter van Leeuwen en Paul Valkenburg 

Arb J16-1x Berend van Dijk 

Martini J16-1x Berend van Dijk 

KHB JM2x Victor van Campen en Robben Riksen 

Eemhead Mix-8+ Roosmarijn Theunissen, Gerda Verboon, Olaf Stofferis, 
Robben Riksen, Victor van Campen, Lars de Roos (Skadi), 
Rachel Dusee, Marleen Mol en stuurvrouw Carlijn Aussems 
(Baanrecord) 

Blikken 2010 waarvoor nog geen streepje gezet is 

Goudsche Mijl HV-C4* Otto Ingwersen, Fokke Ypma, Sjoerd Hachmer, Marcel 
van den Burgh en stuurman Richard Roozing 

Tromp J18-2x Victor van Campen en Robben Riksen 

 

4.10 Zaaltraining Veteranen 

Instructeur: Paul Valkenburg 
 
De zaaltraining voor veteranen is afgelopen jaar verschoven van de dinsdag naar de 
donderdagavond. Tevens is de training verplaatst naar een andere gymzaal. De reden 
van het verplaatsen van de dag was om de jeugd de gelegenheid te bieden bij deze 
training aan te sluiten. Hier is zeer weinig gebruik van gemaakt op één jeugdlid na die tot 
nu toe elke training is geweest. De nieuwe gymzaal is beter geventileerd en groter. Dit 
bevalt zeer goed. 
Doel van de training is het opbouwen/onderhouden van conditie. Benen, billen, armen, 
buikspieren en rugspieren worden afwisselend belast tijdens oefeningen in een daarvoor 
uitgezet circuit.  
Het aantal deelnemers varieert per keer. Er zijn meestal 20 personen aanwezig van wie 
er 12 een constante factor zijn. 
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6 Contact & communicatie 

6.1 Website www.jasonroeien.nl in 2010 

Webbeheer is in handen van Felippe van Eekhout 
 
De website www.jasonroeien.nl is in 2007 opgezet door toenmalig 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 2010 79 nieuwsitems op de website geplaatst (in 2009 97, in 2008 93).  
- Het aantal unieke bezoekers varieerde in 2010 van 348 (december) tot 611 (april) per 

maand (zie ook tabel).  
- Het actief inloggen op het ledengedeelte van de website vertoont een sterk stijgende 

lijn. In 2010 werd 4303 maal ingelogd, bijna drie keer zoveel als in 2009 (1437 maal 
) en zeven maal zoveel als in 2008 (610 maal). 

 
 

Bezoekers aantallen   
 Unieke bezoeker Aantal bezoeken Pagina's Hits 

jan-10 440 1112 6346 63554 
feb-10 425 1061 6623 63538 
mrt-10 588 1495 7242 88225 
apr-10 611 1887 11987 87159 

mei-10 564 1708 7269 60664 
jun-10 531 1703 7104 57392 
jul-10 410 1386 5904 42973 

aug-10 402 1157 7746 50223 

sep-10 480 1600 8067 56644 
jun-10 454 1308 6812 53978 
nov-10 460 1276 7557 56810 

 

6.2 Clubkampioenschappen 2010 

Organisatie: 
• Peter den Helder 
• Corinne Lamers 
• Anoeska van den Born 

 
De organisatie van de clubkampioenschappen bestond in het begin uit drie personen: 
Peter, Corinne en Anoeska. Peter was de enige die de kampioenschappen van vorig jaar 
mede had georganiseerd. Helaas konden Corinne en Anoeska alleen in het begin gebruik 
maken van zijn kennis. Peter ging op vakantie. Er was geen draaiboek van vorig jaar, en 
heeft Anoeska al doende een kleine draaiboek opgesteld. Het voelde voor Corinne en 
Anoeska toch wel enigszins dat zij het wiel opnieuw aan het uitvinden waren. Er was 
gelukkig wel een draaiboek van de dag zelf, waar gretig van gebruik is gemaakt. 
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Tot woensdagavond kon men zich opgeven op de inschrijflijst op het Jason prikbord. Dat 
resulteerde in te weinig inschrijvingen. Gelukkig kwam via de mail alsnog aanmeldingen 
binnen, wat wel extra druk gaf op de organisatie qua planning en het samenstellen van 
teams.  
Het weer was in de aanloop van de kampioenschappen niet al te best. Op vrijdag, de dag 
voor de wedstrijd, deed Anoeska in stromende regen boodschappen. Maar op zaterdag 11 
september brak de wolken open en scheen de zon. Hierdoor meldden op het allerlaatste 
moment nog mensen aan, ook vrijwilligers om te helpen. Van te voren hadden Rachel en 
Bjorn zich aangemeld om te helpen om de dag een succes te maken.  
Er konden 4 teams samen gesteld worden, die moesten roeien in de Millingerwaard en de 
Noorman. Er waren drie wedstrijdonderdelen. Onderdeel 1 en 2 werden twee keer 
uitgevoerd, zodat elk team een keer in de Millingerwaard en een keer in de Noorman 
hadden geroeid, dit om de eerlijkheid te vergroten. Door de zon en de lol werd de dag 
een groot succes. 
 

6.3 Archiefcommissie 2010 

• Tineke Lely 
• Janneke Lambooij (contactpersoon) 

 
Na een aantal overleg-sessies in de loop van 2010 met als gevolg nog wat aanpassingen 
in de rubricering is het beschikbare Jason-archiefmateriaal tot en met het jaar 2000 in de 
afgesproken indeling overgedragen aan het Gelders Archief.  
Daarmee is het Jason-archief als geheel, en dus ook dat van de roeivereniging, voor de 
genoemde periode openbaar geworden. 
De medewerkers van het Gelders Archief dragen zorg voor een officiële archiefordening. 
Deze zal aan de archiefcommissie worden toegestuurd. Na ontvangst daarvan kan een 
ieder van binnen en buiten de vereniging die uit belangstelling of in verband met een 
speciale gelegenheid historisch interessant materiaal wil raadplegen, gemakkelijk zijn 
weg erin vinden.  
 
De volgende archiefperiode is die van 2000-2010. De commissie beraadt zich op de 
manier waarop dat materiaal in samenwerking met de leden het zorgvuldigst kan worden 
verzameld en geselecteerd. 
Ook komt in het contact met het Gelders Archief de vraag aan de orde hoe digitale 
stukken het best gearchiveerd kunnen worden. 
 

6.4 Roeileden voor de clubkamercommissie 2010 

De Clubkamer wordt gezamenlijk beheerd via koepelvereniging R&ZV Jason. De 
clubkamercommissie telt momenteel geen roeileden, buiten Beatrijs van den Brink. Zij zit 
vanuit het R&ZV bestuur in de commissie. De uren waarop roeileden bardiensten draaien 
worden door Beatrijs van den Brink gecoördineerd en zij zorgt ook voor instructie van 
nieuwe medewerkers.  
 
Roeileden die deel uitmaakten van de bardienstenpool in 2010: 

• Beatrijs van den Brink  
• Corinne Lamers    
• Eva Bosma    
• Gery Misat sylvain   
• Jeanne Margot Kroese  
• Jora Steennis  
• Lianne Polderman 

• Judith van de Geer   
• Leontien Krul    
• Marian Scholten   
• Michiel  van der Meulen  
• Nelleke Kooy    
• Riëtte Voorhaar  
• Trudy Brouwer   
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...en de ‘dinsdagmorgenroeiers’:  

• Aatje Voors   
• Aly Bakker   
• Anneke Brussel  
• Dirk Hoekendijk 
• Frans Erhart   
• Frits Schaap   
• Gerrit Boersma  
• Helena Dijkstra 
• Janneke Lambooij  

• Jo Roelse   
• Joan Voetelink  
• Marian Scholten  
• Marijke de Bruïne  
• Miek Erhart   
• Riëtte Voorhaar 
• Thea van Schaik  
• Trudy Brouwer  

 

6.5 Jasonbaken redactie door roeileden in 2010 

De redactie van het Jasonbaken, het verenigingsorgaan van de R&ZV was in 2010 
volledig in handen van roeileden. Namelijk van Nelleke Kooij (redactie) en Aljo Hartgers 
(opmaak). Verslag van hun werkzaamheden is te lezen in het jaarverslag van de R&ZV. 



Jaarverslag Roeivereniging Jason Arnhem 2010                                                                        28 

7 Materiaal en huisvesting 

7.1 Vlootonderhoud 2010 

De leden van de Roeivereniging Jason zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
eigendommen van de vereniging en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud van 
de vloot. Dit onderhoud en de aanschaf van nieuwe boten wordt gecoördineerd door de 
materiaalcommissie.  
 
Deze materiaalcommissie bestond dit jaar uit:  

• Flip Deinum  
• Peter Visser  
• Sita Drost  
• Helena Dijkstra  
• Willem Jan Langeveld  
• Peter ter Haar  
• Bart Schraag  
• Dorus Bertels  
• Willem Fokkema  
• Erik Metz. 

  
Naast voortdurend klein onderhoud aan de vloot zijn er grotere reparaties geweest aan 
Gallantijn en Koppenwaard. De Peppelgraaf, waar de boeg afgevaren was, kreeg de boeg 
van de Vaalwaard.  
In 2010 zijn hebben een aantal stevige aanvaringen en ongelukjes plaatsgevonden. zo is 
de Rik in een aanvaring betrokken en is de Fraterwaard uit het ophangsysteem gevallen. 
Veilig varen en het juist opbergen van de boten in de loods blijft belangrijk.  
Groot onderhoud is gedaan aan de ’s-Gravenwaard en de Noorman. 
 
In Naarden is een oude C2* gekocht en geruild tegen de BN 0529 van de CCAM. 
Er is een begin gemaakt met reparaties aan Fraterwaard en Rik, maar deze konden dit 
jaar door de lage temperaturen niet voltooid worden. 
Tijdens de AV in het najaar is besloten de Noorderhaaks aan te passen. de 
werkzaamheden hiervoor zullen in het voorjaar van 2011 zal starten.   

7.2 Kennisoverdracht 

Er zijn vier workshops georganiseerd:  
• Afstellen roeiboten door Bart Schraag,  
• Schiemannen voor roeiers door Flip Deinum,  
• Reparatie van kunststof boten door Peter Visser,  
• Touwsplitsen door Flip Deinum. 

Alle avonden werden goed bezocht door een groot aantal zeer enthousiaste deelnemers. 
Voor volgend jaar wordt een vervolg opgezet.  

7.3 Vloot aanschaf 2010 

In 2010 zijn aangeschaft : 
BN (zee-2x) Grienderwaard, genoemd naar het gebied rondom het vogeleiland 

Griend in de Waddenzee 
nieuwe C2*/+  Koningswaard, genoemd naar een gebied langs de Rijn bij 

Wageningen 
nieuwe 2-(Hudson) Zwarte Schaar, genoemd naar het gebied langs de IJssel bij 

Doesburg.  
Voor de laatstgenoemde aanschaf hebben Jan Peter van Leeuwen en Paul Valkenburg een 
positieve bijdrage geleverd. 
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Daarnaast heeft het Oranje Tipje een nieuwe naam gekregen: Huissenschewaard, naar 
het gebied langs de Rijn bij Huissen  
 
Tevens is in dit jaar besloten om in 2011 een 4*/4+ aan te schaffen ter vervanging van 
de Roswaard-2. 
 
Afgestoten werden de Vaalwaard (2x), waarvan de voorsteven nog gebruikt kon worden 
voor reparatie van de Peppelgraaf. 

7.4 Bootgebruik 2010 

Afschrijfboeken en analyses bootgebruik: Cees Niemeijer  
 
Met als basis de gegevens uit de (al dan niet consequent ingevulde) afschrijfboeken 
wordt al jarenlang het gebruik van ons verenigingsmateriaal gevolgd. De afschrijfboeken 
zijn onontbeerlijk voor ordelijk en eerlijk gebruik van ons botenmateriaal. Op de volgende 
pagina’s staan de cijfers van het gebruik van boten op de vereniging en van het gebruik 
van onze verenigingsboten bij wedstrijden en toerevenementen ( 
Nieuwe aanschaf, opgenomen in de statistiek: 

• Het Zwarte Schaar (11/9) 
• Huisschenschewaard (11/9) 
• Koningswaard (11/9) 

 
Enige bijzonderheden die het bootgebruik in 2010 hebben beïnvloed: 
 

• Actie Handen voor Hout-II: de vervanging van de vloer aan de westkant van de 
loods belemmerde enige tijd het roeien. Gelukkig viel dit samen met een grote 
ijstijd. 

• Weersomstandigheden met langdurige invloed op het bootgebruik: 
• januari 2010: vorst en ijs 
• december 2010: vorst en ijs 

• Voordat Het Zwarte Schaar werd aangeschaft (september 2010) is er enige tijd 
een Hudson 2-  in bruikleen geweest (om te proefvaren). 

 
 



Jaarverslag Roeivereniging Jason Arnhem 2010                                                                        30 

 

glad materiaal                   
                   

       J F M A M J J A S O N D   

n/201

0 

n/200
9 

Koppenwaard Kop  4*  13 9 7 12 9 9 5 11 13 6 2  96 89 
Skidbladnir Skid prive 4*  1 5           6 0 

Roswaard 2 
Rosw

2  4+  1 2 4 1 2 1 1 2 2 7   23 20 

Havikerwaard Havw  4-   4 14 19 15 12 7 11 10 11   103 48 
Meerslagen Meers  8+  6 3    2  3  1   15 38 
Cok Cok  1x    7 5 13 9 2 9 6 1   52 56 
Rik Rik  1x  2 6 20 15 24 6 13 22 16    124 139 

Hanneke Hann  1x  11 9 15 16 19 1 3 17 16 10 1  118 46 
Rosande 3 Rosa3  1x  10 7 6 2 9 2 4 13 22 8 1  84 54 
Spillekenswaard Spil  1x  4 7 15 15 23 23 4 14 15 6   126 156 
Haesenwaard Haes  1x  7 10 22 15 29 18 18 19 23 10 1  172 143 

Fraterwaard Fra  1x  4 8 17 17 16 12 8 9 8    99 157 
Steenwaard Stee  1x    5 2 8  1 3 2    21 65 
Huisschensewaard Hui  1x                  5 1   6  
Oranjetipje Ort  1x     1 3 6 4      14  
Peppelgraaf Pep  2x  2 5 6 8 10 6 7 4 3 2   53 71 
Muggenwaard Mugg  2x  8 14 15 24 26 23 2 10 7 8 1  138 164 
Beimerwaard Beim  2-  2 4 9 7 9 9 7 5 6 1   59 108 
Het Zwarte Schaar ZwS  2-                 3 9 8 1  21  

Hudson Hud 

leenboo

t 2-     8  2  1     11  
Gallantijn3 Gall3  2x 2 10 16 33 23 31 29 13 17 20 21 4  219 238 

Pegasus Pega prive 2x     1                     1 0 

 
n/mn

d   2 81 

11

0 

19

5 

19

0 

24

6 

17

0 99 

17

3 

18

3 

10

1 11  1561 1592 
                   
Pley Ple contain 1x                
HSL/Kijfwaard  contain 8+                
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toermateriaal                   

       J F M A M J J A S O N D   

n/201

0 

n/200
9 

Groene Rivier GrR  C4+   3 2 1 3 2 1 2 7 2   23 39 

Wolfswaard 
Wolfs

w  C4(x)+ 1 2 9 7 9 7 4 11 6 8   64 72 
Millingerwaard Mil  C4*  7 14 17 17 30 20 18 14 23 16 4   180 192 
Noorman Noo  C4*  4 15 19 14 12 14 10 24 24 12 1   149 151 

Praets Pra  C2+   1 1 3 1 1  3         10 13 
Koningswaard Kon  C2+                 3 2 1 3   9 0 
Kleefsewaard Kle  C2*  9 17 24 31 19 10 22 23 17 16 3   191 228 
Piet Stoon PSt  C2*  2 3 10 13 10 9 8 10 6 8 1   80 87 

Single Sin  C1  2 1 3 5 4 3  3 3     24 21 
s-Gravenwaard sGrW  D4*    4 8 4 5 1 5 1 3 1   32 25 
Loowaard Loo  D1+  3 4 2 1 4 1        15 36 
Byland Byl  wh2x  2 6 4 13 4 3 1 3 3     39 29 

Meynerswijk Mey  wh2x  2 2 6 8 7 2 2 3 3 3 1   39 27 

Grienderwaard Gri Cherb 

zee2
x     2         2 0 

Noorderhaaks NdH  
zee4
*        1  1  1  3 8 

 n/mnd     0 32 68 

10

1 

12

3 

10

7 77 68 

10

4 96 69 15   855 928 
                   
                   
Stadswaard Sta cont wh2                
 
 
 
Oefenskiffs: 
 

Beemd Bee skifvl 1x 
Duno Duno skifvl 1x 
Slak Slak skifvl 1x 

Pro Pro skifvl 1x 
Ymir Ymi skifvl 1x 
Vaalwaard Vaal skifvl 2x 
 
 
tochte  Wol Mill Byl Me Gr Kle Pra PSt Noo 
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n f y W 

  Sail     x x x         

  
11-
steden           x x x   

  vakantie     x x           

  div. x x               

            
            
schoolroeien     x           x 

 

wedstrijden   8+ Kop Bei Mugg Gall3 Hann Rosa3 Rik Haes GrR Mill Noo Kle Rosw2 Skid Peg Zw.S Hud 

 div Head   x  x                       x x      

  2/Skif-head       x                            

  Hein4K   x                                

  Martini         x x   x                  x 

  TrompBR           x x x                    

  AA-race                           x        

  Dommel   x                                

  Eemhead   x                                

  ZwW     x                                

  Linge                     x   x            

  HelvN                                  x   

  Goudse Mijl                     x              

  Twente WW x   x x x     x                    

  NJTK             x x   x       x          

  Randstad                                    

 baan NSRF         x   x                        

  ARB           x x x x                    

  KHB         x                            

  NK/Holl           x x x                    

  ZRB           x x   x x                  

  Skøll-cup   x   x                            

  Hazewinkel        x                            

  Gent         x     x                  x   

  WRB           x x   x                    

  div Bosbaan     x x x x x                      
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7.5 Botenwagengebruik 2010 

Botenwagencoordinator: Jaap Wildeman 

7.6 Roeileden voor ‘Handen voor hout II’ 

Het gaat hier om een R&ZV activiteit voor renovatie van de botenloods, 
benedenverdieping. Omdat deze in gebruik is bij onze vereniging (en de kanovereniging) 
en de renovatiewerkzaamheden grotendeels werden georganiseerd en uitgevoerd dor RV 
Jason leden doen we er hier verslag van. 
 
Projectgroep Handen voor Hout II 

• Beatrijs van den Brink 
• Erik Metz 
• Frits Schaap 
• Kees-Sjeng van Roosmalen 
• Michel Klein Mentink 

 
Westzijde vloer botenloods vervangen januari 2010   

Na de renovatie in 2009 van de vloer (regels en vloerdelen) aan de oostzijde van 
botenloods, was in januari 2010 de westvloer aan de beurt. Voor de renovatie van deze 
vloer werd de projectgroep 'Handen voor hout' eind 2009 opnieuw opgestart, nu onder de 
naam 'Handen voor hout II'. 
Voorbereid door de projectgroep vond de vervanging van de westelijke vloer plaats in 
drie zeer winterse weekenden in januari 2010. Net als bij de vloer aan de oostzijde 
hebben in die weekenden niet alleen vele roei-, maar ook kanoleden met veel 
enthousiasme en plezier gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken om ook de 
westvloer weer in puike staat te brengen.  
 
Voorbereidingen 

De voorbereidingen daartoe namen op grond van de eerdere ervaringen nu een stuk 
minder tijd in beslag. Zo verliep het via site en posters bekend maken van de tijdstippen 
waarop de diverse fasen van de vloervervanging waren gepland, alsmede het werven van 
vrijwilligers via een inmiddels vertrouwd patroon. Dit gold ook voor het  maken van 
afspraken via de clubkamercommissie over de catering voor de harde werk(st)ers; ook 
dit traject kende nauwelijks nog geheimen.   
Ook wat de hardware betreft was het tot op zekere hoogte een herhaling van zetten zoals 
het uitdokteren en bestellen van nu bekende materialen bij dito leveranciers:  

- 130m2 vloerdelen en ruim 50 gewolmaniseerde regels (balken van 50x75mm) + 
uitvulmateriaal voor onder de regels (Tulp-Bijl) 

- lijnolie voor het oliën van de vloerdelen + terpentijn om te verdunnen (Van 
Ginkel) 

- schroeven, heel veel schroeven (Bouwmaat) 
- vet voor het invetten van de stalen ondervloer en butagas om het vet te smelten 

+ kwasten, bezems, staalbortels, schrapers en werkhandschoenen 
(Scheepvaartwinkel). 

Niet onvermeld mag blijven het ronselen bij Jan en alleman van enkele Sitapasjes ten 
behoeve van het afvoeren van de oude vloer met de kano-aanhanger van KV Jason  
 
Start op 16 januari 2010 en verloop project  

Met de aftrap van de werkzaamheden op 16 januari werd de botenloods aan westzijde 
vanaf 9.00 uur bevolkt door fanatiek slopende koppels Jasonners die in sneltreinvaart en 
aan de lopende band regels en vloerdelen verwijderden. 
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Anderen brachten volgens plan de gesloopte delen tot hanteerbare afmetingen terug, 
leverden deze af bij nog weer andere Jasonners die het hout met de kano-aanhanger 
richting Sita transporteerden.   
Toen de stalen ondervloer (de bovenkant van het stalen ponton; i.c. de 2 aan elkaar 
gelaste sluisdeuren) steeds meer in zicht kwam, bleek dat, meer dan aan de oostzijde, 
deze op diverse plaatsen was doorgeroest. Ook anders dan aan de oostzijde stond er een 
paar kuub water (waterstand 60 cm) in het ponton. Reden om een dompelpomp te 
plaatsen. Het voordeel van de relatief vele doorgeroeste plaatsen in de bovenlaag van het 
ponton was dat tijdens het pompen het afnemen van de waterstand in de ponton 
nauwkeurig kon worden waargenomen en gevolgd. Dit leegpompen, en daarmee ook het 
aan westzijde centimeters stijgen van het de ponton, nam uren in beslag. 
Na het leegpompen en het verwijderen van al het oude hout werd er geheel volgens plan  
gestart met het invetten van de vloer en het aanbrengen van de eerste regels. Zij het dat 
de directe omtrek van de doorgeroeste plekken van de bovenvloer van de ponton in 
verband met het oplassen van nieuwe plaat daarbij buiten beschouwing bleef.   
Enkele dagen later werd de stalen bovenvloer van de ponten, net als een jaar eerder aan 
de oostzijde, gerepareerd door het oplassen van staalplaat, welke werkzaamheden voor 
het weekend kon worden afgerond.  
In het weekend daarna leverden vele Jasonleden (RV+KV) wederom hun positieve 
bijdrage aan deze grootscheepse ZWH-activiteit. Dankzij hun inzet en flexibiliteit lukte 
het ook nu weer de bestaande planning te halen. De indeling in werkploegen daarbij was, 
inclusief het aanvullend uitvullen en stellen van regels als vanouds:  

- 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).  

 

Einde Handen voor hout II 

Bovenstaande gezamenlijke inspanning en samenwerking (zo'n 50 leden) leidde er toe 
dat in de laatste dagen van januari 2010 de nieuwe vloer geolied en wel kon worden 
opgeleverd en begin februari 2010 de boten konden worden terug geplaatst. Dit maakt 
dat de Projectgroep, met veel dank aan degenen die hebben geholpen dit project op zo'n 
positieve manier tot een goed einde te brengen, met veel voldoening terug ziet op het 
gezellige en productieve karakter van ook ‘Handen voor hout II’! 
 
 
Vloerklussers: 

 
Aly Bakker 
Alfred Gerrits 
Andre de Vegt      
Anne van Dalen     
Anneke Brussel  
Annelie Woltjer 
Bjorn Tiemessen   
Erik Verduijn      
Flip Deimum 
Floor Perquin      
Frans Erhart 
Fred vd Geer       
Gerrit Boersma     
Helena Dijkstra    
Herman Wools  

Henk Roodhart      
Hilde Nouws        
Inez Mol  
Jaap de Haan       
Jelleke Bakker 
Jo Roelse 
Joan Voetelink 
John v.d. Burg     
Jora Steennis 
Lianne Polderman   
Maarten Steennis   
Maarten van Dijk 
Marijke de Bruïne 
Marian Scholten  
Marco Savelsbergh  

Michiel van de Meulen  
Monique Kuunders   
Nelleke Kooy     
Pim vd Pol 
Peter Visser 
Richard Roozing    
Riet van Rossum    
Riette Voorhaar 
Roos Gerrits 
Sander Prost       
Sita Drost 
Ton vd Sommen      
Trudy Brouwer      
Willem Fokkema     
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8 Jaarverslag RV Jason - financieel 

8.1 Resultaat 

 

Resultaat RV Jason 2010 

Lasten resultaat perc Baten resultaat perc
Begroting 31-12-2010 Begroting 31-12-2010

2010 2010
R&ZV Jason (facilitair) 15.600€    19.055€    122% Contributies 32.000€    35.183€       110%
Onderhoud materiaal 4.000€      2.284€      57% KNRB 5.500€      5.679€         103%
Afschrijving materiaal 13.800€    16.587€    120% entreegelden 300€        350€            117%
Bestuurkosten 1.400€      1.873€      134% ZWZH-afkoop 100€        900€            900%
Verzekering vloot 2.400€      2.204€      92% opbrengst clubkamer 3.000€      4.766€         159%
Evenementen 500€        -€         0% donaties pm 7.096€         
Instructie 1.000€      429€        43% instructie 3.500€      3.998€         114%
KNRB 5.500€      5.679€      103% kluisjes 300€        274€            91%
Indoortraining 600€        426€        71% kleding 100€        80€             
Reservering vloot -€         -€         rente 100€        208€            208%
bankkosten 50€          30€          60% Evenementen 323€            
diversen 50€          -€         0%

Subtotaal 44.900€    48.567€    108% Subtotaal 44.900€    58.857€       131%
Resultaat -€             10.290€    Resultaat
Totaal 44.900€    44.900€     
 
Toelichting lasten: 
1. R&ZV Jason: de overschrijding is veroorzaakt door een te lage begroting op de 

begroting van de R&ZV zijn geen extra geboekt; 

2. Onderhoud materiaal: deze zijn fors lager dan begroot in 2011 zal gekeken worden of 

deze begrote kosten nauwkeuriger kunnen worden bepaald. 

3. Afschrijving materiaal: de kosten zijn hoger dan begroot doordat de Fraterwaard in 

2010 volledig is afgeschreven. De donaties van 2010 zijn gebruikt voor het 

aanschaffen van extra boten waardoor de afschrijvingskosten licht gestegen. 

4. Bestuurskosten: in deze post zitten ook de kosten voor KvK, de website, het liggeld 

van de silince, de kosten voor het boekhoudprogramma en alle consumptie die niet 

terug te voeren zijn tot commissies; 

Toelichting baten: 
1. Contributie: door een toename van het aantal leden is er meer contributie ontvangen; 

2. Zelfwerkzaamheid: 9 leden van de vereniging hebben hun zelfwerkzaamheid 

afgekocht; 

3. Opbrengst Clubkamer: mede door de koffieautomaat is de omzet van de clubkamer 

gestegen; 

4. Donaties: het afgelopen jaar zijn van 3 (oud) leden diverse donatie ontvangen deze 

zijn gebruikt voor het aanschaffen van roeiboten en riemen. Daarnaast heeft de 

vereniging € 1.950 van de verzekering ontvangen als vergoeding voor kosten van het 

ongeluk met de Fraterwaard en de Rik. Dit bedrag zal in 2011 voor het aanschaffen 

van roeiboten worden gebruikt.  

5. Instructie; door de start van 50-fit is de instructiegelden toegenomen; 

6. Evenementen: 2 roeiclinics voor scholen. 
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De roeivereniging heeft over het jaar 2010 een positief resultaat van € 10.290 behaald 
door diverse meevallers aan de kosten kant en extra financiele middelen door de groei van 
het aantal leden en de ontvangen donaties. In 2011 zal kritisch naar de begroting moeten 
worden gekeken om te zorgen dat de begroting in de komende jaren beter aansluit op de 
werkelijke uitgaven en ontvangsten. 
 

8.2 Balans 

Balans RV Jason 2010

Beginbalans Eindbalans
Activa 1-1-2010 31-12-2010

Bezittingen 62.818€        65.919€        

Voorraad 625€              545€              

debiteuren 156€              759€              

gelden onderweg -€               304€              

banksaldo 858€              6.425€           

deposito 8.008€           8.217€           

R&ZV vooruitbetaald -€               -€               

Totaal 72.465€        82.169€        

Passiva

Eigen vermogen 68.443€        71.746€        

Crediteuren -€               -€               

Borg Kluisjes 265€              265€              

Vooruitbetaalde contr/rekg 453€              -€               

Winst 3.303€           10.158€        

Totaal 72.464€        82.169€         
 
De bezittingen van de vereniging zijn toegenomen namelijk in 2010 is € 19.677 
geïnvesteerd en € 16.587 afgeschreven. Dit betekend dat de bezittingen met € 3.090 zijn 
gestegen. Gezien het feit dat de bedragen op de activa en passiva gelijk moeten zijn is het 
bedrag van bezittingen met € 11 verhoogt.  
De stijging van de bezitting komt door de  aanschaf van de koningswaard, zwarte schaar, 
2de handsboot en toebehoren. Door diverse donaties heeft de roeivereniging in 2010 meer 
kunnen investeren in roeiboten.  
 
Het saldo op de bank en spaarrekening is positief tevens heeft de vereniging nog € 1.585 
vooruitbetaald aan de R&ZV. Dit bedrag zal met het 1ste termijn bedrag van 2011 worden 
verrekend. 
Door de groei van het aantal leden, introductie fit50, afkoop ZWZH en diverse donaties 
wordt het boekjaar 2010 met € 10.158 positief afgesloten. Dit bedrag komt niet overeen 
met de balans doordat de openstaande post op kruisposten € 252 en sleutelkaarten € 121 
niet in de begroting zijn verwerkt. Als je € 131 bij € 10.158 optelt dan komt het bedrag 
overeen met de balans. 
 
 


