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1 Van de voorzitter 

Het jaar 2013 

 

Bij het overdenken van wat er zoal het afgelopen jaar bij onze vereniging 
heeft plaatsgevonden, drong het tot mij door dat 2013 weer een enerverend 
jaar is geweest. 

Uit het aantal jubilarissen en de instroom van nieuwe jeugdleden blijkt maar 

weer eens dat roeivereniging Jason een vitale vereniging is waarbij de leden 
zich blijven inzetten om alles optimaal te laten verlopen. Hierdoor blijft het 
voor velen mogelijk aan wedstrijden deel te nemen, recreatieve toertochten 

te volbrengen of gewoon lekker te roeien. 

 

Binnen het bestuur heeft een aantal wisselingen plaats gevonden. Rob van 

den Heuvel is secretaris geworden als opvolger van Erica van de Lelij en 
Dirk Hoekendijk heeft de functie van roeicommissaris overgenomen van  

Rachel Dusée. Het bestuur prijst zich zeer gelukkig met deze versterking. 

 

In 2013 hebben een aantal zaken speciale aandacht gekregen. Zo werd een 
start gemaakt om een nieuwe website op te zetten die interactief zal zijn 

voor de leden. Allerlei nu nog separate informatie zal binnen de nieuwe 
website gebundeld worden waardoor vooral de administratie beter en  een-

voudiger wordt. 

Ook voor de leden zal de informatie makkelijker te vinden zijn. Het bestuur 

kan en zal middels deze website de leden meer betrekken bij de vereniging. 

 

Gekoppeld aan de nieuwe website zal het afnemen van roei-examens    

worden gestroomlijnd. Aanmelden gaat straks via de site en de examens 
zullen over een langere periode worden ingeroosterd. Wij zijn van mening 
dat het afnemen van adequate roeiproeven op regelmatige tijden noodzake-

lijk is om de kwaliteit van het materiaal, de vloot en de veiligheid te kunnen 
waarborgen. 

 

Het afgelopen jaar heeft de instructie zich weer verder ontwikkeld met o.a. 
een prima handleiding. Instructie en examens zullen de komende tijd verder 

gesynchroniseerd worden. 

 

Zoals ook al een aantal jaren daarvoor, is in 2013 regelmatig de watersport 
in en rond Arnhem aan de orde geweest. Middels de “Vijf” hebben gesprek-

ken met de gemeente plaatsgevonden, wat heeft geresulteerd in een     
Verkenning Watersport Arnhem. Uit de conclusie van deze verkenning blijkt 

dat er eigenlijk geen andere locatie voor de R&ZV Jason is dan de huidige. 
Wij zullen dan ook bij de gemeente blijven aandringen op het belang van de 
veiligheid en een mogelijke uitbreiding van onze locatie in de Nieuwe      

Haven. 

 

Tijdens de najaars-ledenraad is onder grote belangstelling van vele leden 

een start gemaakt met de nieuwe inrichting van de plek aan de westzijde 
van de botenloods, ook wel vlek F genoemd. De voorwaarden waarmee alle 

sub-verenigingen kunnen leven zijn vastgesteld en in goede samenwerking 
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tussen de RV, de KV en ZM wordt nu gewerkt aan een oplossing. In de loop 

van 2014 zullen de eerste voorstellen gepresenteerd worden.  

 

Al met al ontwikkelingen waarbij een vitale en actieve vereniging de       

toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien 

 

Erik Metz, voorzitter RV Jason    
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2 Leden en organisatie 2013 

2.1 Bestuur en commissies 

Bestuur RV Jason 2013 
Voorzitter Erik Metz 
Secretaris Rob van den Heuvel 

(tot 14 november 2013: Erica van der Lelij) 

Penningmeester Kees Stuyt 
Materiaalcommissaris Peter Visser 

Lid Dirk Hoekendijk 
(tot 14 november 2013: Rachel Dusée)  

 
Verenigingswerk,  Commissies  en contactpersonen 
Introductiecommissie 

Frits Schaap 
Instructie 

Frits Schaap 
instructie@jasonroeien.nl 

Stuurinstructie-cursus 

Frits Schaap 
Examencommissie 

Jeroen Vels 

Rijnstuurcommissie 
Peter Visser 

Toercommissie 
Jelleke Bakker  
toer@jasonroeien.nl 

Jeugd- en Juniorencommissie 
Herman Wools 
jeugd@jasonroeien.nl 

Wedstrijdcommissie 

André de Vegt 
wedstrijd@jasonroeien.nl 

Instructeurs zaaltraining 

Peter ter Haar (jeugd) 
André de Vegt (jeugd) 

Herman Wools (jeugd) 
Paul Valkenburg (overigen) 

Sponsorcommissie 

Dirk Hoekendijk  
(tot 14 november 2013) 

Contact en communicatie 

Bardiensten (R&ZV) 
Beatrijs van den Brink 

Zelfwerkzaamheid 
Carolien Douma 

Website 

Riet van Rossum  
Joan Voetelink 

Peter van Velze 
webmaster@jasonroeien.nl 

Jason Baken (R&ZV) 

Beatrijs van den Brink 
Archiefcommissie 

Tineke Lely 

Janneke Lambooij 
Roeiclinics 

Joan Voetelink 
Materiaalcommissie 

Peter Visser 
materiaal@jasonroeien.nl 

Bootgebruik 
Cees Niemeijer  

Veiligheidscoördinator 
Judith van de Geer 

Vertrouwenspersoon 
Vacature 

 

2.2 Ledenbestand 

De ledenadministratie kende nogal wat achterstallig onderhoud. Nieuwe    

leden waren soms niet ingevoerd, hetgeen tot het fenomeen “spookroeiers” 
leidde, er waren mensen uitgeschreven die nog gewoon lid wilden blijven, 
de aansluiting bij de ledenbestanden van KNRB en R&ZV was ver te zoeken, 

de examenresultaten waren meer niet dan wel bijgehouden, etc. De hierna 
volgende cijfers moeten dan ook met enige voorzichtigheid gehanteerd 

worden. Voor statistiek is weinig aanleiding, omdat de cijfers over 2012 en 
2013 niet bijzonder betrouwbaar zijn. 
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De ledenlijst telde op 1 januari 2013 182 leden, op 31 december 208. Na 

verwerking van de opzeggingen en correcties op de ledenlijst begonnen we 
2014 met 172 leden, 166 seniorleden en 6 jeugdleden. 

 
 

2.3 Verenigingsstructuur 

Leden van de Roeivereniging Jason (RV Jason) zijn automatisch lid van de 
Roei- en Zeilvereniging Jason (R&ZV Jason). De laatste heeft drie sub-

verenigingen, naast de RV Jason ook de Zeil- en motorbootvereniging (ZM) 
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 gezamen-
lijke 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     
Ledenraad vertegenwoordigd zijn met één lid voor iedere 10 RV Jason      
leden. Daarbij worden jeugdleden niet meegeteld. Eén subvereniging kan 

niet meer afgevaardigden in de Ledenraad hebben dan de twee andere    
gezamenlijk. 

 
Voor zover roeileden gezamenlijk of nadrukkelijk als lid van de roeivereni-
ging activiteiten hebben ontplooid voor de R&ZV zal dat ook in het voorlig-

gende jaarverslag vermeld worden.  
 

In 2013 was roeilid Beatrijs van den Brink lid (secretaris) van het DB van 
het R&ZV bestuur. 
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3 Roeien 

3.1 Veiligheid 

Theorieavond veiligheid 2013 

 

Aanleiding 

Bij de veiligheidsinventarisatie in 2011 kwam naar voren dat het goed zou 
zijn om in de roeiopleiding een theoretisch deel op te nemen, in het bijzon-
der over veiligheid. In 2012 is daarom voor het eerst een veiligheidsavond 

gehouden. Onderstaand verslag is van de bijeenkomst in 2013. De eerste 
opzet is gemaakt door onszelf met materiaal van RV Vada (Wageningen) en 

suggesties van diverse leden (vanuit toer-, instructie-, Rijn- en wedstrijd-
roeien). In 2013 is bij de voorbereiding de evaluatie van 2012 gebruikt.  
 

Wat hebben we georganiseerd? 
Op 28 november 2013 is er een voorlichtingsavond gehouden in de club-

kamer. Sprekers waren Marlies van den Hoven, Fred van der Geer en     
Monique Kuunders. Ervaren roeiers in de zaal gaven aanvullingen.  

De onderwerpen: 
 Verhalen en beelden van risicovolle incidenten 
 Roeireglement m.b.t. veiligheid 

 Aandachtspunten voor de haven en de Rijn 
 Voorkomen van problemen 

 Wat als  
 je omgeslagen bent ? 
 je boot volgelopen is ? 

 je omslaat bij kou ? 
 Bronnen voor meer informatie en voor aanschaf materialen 

De avond is aangekondigd d.m.v. een oproep op de website, in de digitale 
nieuwsbrief, posters (clubkamer; toegang botenhuis; prikbord in de boten-

loods). Ook is instructeurs gevraagd om hun roeiers aan te sporen bij de 
avond aanwezig te zijn en is een groep verse leden gemaild.  

Bij de aankondiging hebben we gemeld dat deze vooral interessant zou zijn 
voor leden die in 2012 of 2013 lid werden. Men is gevraagd zich vooraf te 
melden, wat 13 mensen hebben gedaan. Uiteindelijk bestond het publiek uit 

19 leden, waarvan 15 in 2012/2013 lid werden. 
 

Hoe liep het en wat vonden we daarvan? 
 We waren tevreden over de opkomst; waren er in 2012 nog veel     

‘oudere leden’; het nieuwe lijkt er af en dit keer kwamen vooral       

beginners en verse leden.  
 De opzet, die we enigszins hebben aangepast na vorig jaar, was      

geslaagd. 
 Drie sprekers met tussendoor veel vragen en input vanuit het publiek 

werkte goed.  

 Belangrijk is om verhalen te vertellen in combinatie met handvatten 
om veilig te roeien.  

 We kunnen meer vragen aan het publiek stellen, hoewel ze ook    
spontaan kwamen. Het publiek was geïnteresseerd!  
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 Achteraf kregen we waardering van de aanwezigen. Expliciet meldden 

mensen die pas een paar weken lid waren, dat ze er ook wat aan   
hadden gehad, ondanks hun geringe roeiervaring. 

Conclusie / aandachtspunten voor een volgende keer: 
 in 2014 weer! 

 interactieve opzet behouden 
 voetenbord met hielstring uit boot laten zien (foto/even losschroeven) 

 dode hoek bij rijnaak visualiseren/illustreren (grote dode hoek is 
nieuw!) 

 filmpjes zeker behouden; dit keer zijn filmpjes gedownload, zodat ze 

ook op harde schijf stonden, mocht de internetverbinding wegvallen 
 gezien de redelijk grote groep is een beamer en geluidsinstallatie     

nodig. 

Organisatie 

Monique Kuunders 
Marlies van den Hoven 

Fred van der Geer 

Francien Griffioen 
Dirk Hoekendijk (techniek) 

 
 

3.2 Introductiecommissie 

3.2.1 Voorlichtingsbijeenkomst en start Introductiecursus 

In maart 2013 zijn de 29 belangstellenden van de wachtlijst uitgenodigd 
voor een voorlichtingsbijeenkomst over de Introductiecursus (IC).  
In combinatie met nog enkele latere aanmeldingen startte de IC medio april 

met 18 deelnemers (11 dames, 7 heren). Bij de start van de van de cursus 
zijn 2 skiff- en 9 ploeginstructeurs ingezet.  

 
3.2.2 Theoretische/methodische ondersteuning voor instructeurs 
In eerdere jaren is gebleken dat er behoefte was aan meer structuur in    

instructiemateriaal en -aanpak. Mede om die reden is er in het verslagjaar 
gestart met voorlichting over en invoering van de Modulaire instructie-

methode zoals die bij RV Naarden ontwikkeld is.  
In ieder geval heeft, mede vanuit de wens tot meer opleidingsstructuur en  
-beleid, de overgang naar de modulaire methode in de voorbereiding en   

tijdens de Introductiecursus 2013 een duidelijke verbetering te zien        
gegeven. Implementatie van voortgangs- en roeiproefbenadering van      

bedoelde methode (in de IC-fase overigens minder relevant), verdient meer 
aandacht. 
 

3.2.3 Documentatie over roeien en roeitechniek ten behoeve van 
(ook) IC-deelnemers 

Mede als uitvloeisel van de invoering van Modulaire instructie zijn aan de 
deelnemers aan de IC het Theorieboek Roeien en het Theorieboek Sturen 
voor de duur van de IC in bruikleen gegeven. 

Daarnaast is aan deelnemers het Cursusboek Roeien en het Cursusboek 
Sturen digitaal ter beschikking gesteld.  

In de clubkamer lag de volledige documentatieset Modulaire instructie ter 
inzage. 
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3.2.4 Skiffinstructie 

Voor wat betreft skiffen, is er in het verslagjaar voor gekozen om het aantal 
cursisten tot 6 te beperken. Naast de overweging van doelmatige instructie-

inzet is een voorname reden voor deze pragmatische stap dat bij ‘bestaan-
de’ leden de behoefte nadrukkelijk aanwezig blijkt om - in de avonduren - 

het skiffen (verder) op te pakken. Ook is het zo dat bestaande leden de 
roeibeweging al kennen, waardoor er minder intensieve instructie-inzet no-
dig is om verantwoord en niet in de laatste plaats veilig te laten oefenen. Al 

met al roept bovenstaande aanpak een positief beeld op.  
Uitgangspunt daarbij is overigens dat er in de reguliere (ploeg-)instructie 

niet alleen tijdens, maar ook na de IC-periode van tijd tot tijd (vervolg-) 
skifflessen, als workshop of meer incidenteel ter afwisseling, worden aan-
geboden aan degenen die dat willen en (nog) geen skiffinstructie hebben 

gehad. Dit dan als onderdeel van de vervolginstructie.   
 

3.2.5 Ploeginstructie 
De ploeginstructie verliep goed. Wel blijft het leren sturen door nieuwe-
lingen ook in deze fase wel een (heikel) aandachtspunt. Het geven van 

feedback door ploegcursisten onderling zoals in de Modulaire methode 
wordt bepleit, is in de IC-fase niet altijd haalbaar gebleken. 

 
3.2.6 Resultaten en conclusie  
71% van de IC-deelnemers 2013 werd lid. Van de 18 (11 dames; 7 heren) 

IC-deelnemers vroegen er 13 (7 dames en 6 heren) per 1 juli het RV Jason-
lidmaatschap aan. Dit is in aantal ongeveer gemiddeld; qua percentage zit 

dit aan de bovenkant van de range van eerdere jaren. De IC-duur van 6 
weken bleek ook nu weer lang genoeg om cursisten voldoende informatie te 
geven om tot een besluit over het lidmaatschap te komen.  

 
Concluderend leidt dit tot onder meer de volgende standpunten: 

 Met de invoering van de modulaire instructie is van begin af aan (dus 
ook in de IC-fase) een duidelijke opwaartse lijn binnen het instructie-
domein ontstaan. Verder zijn voortgangs- en roeiproefnotie in de IC-

fase weliswaar nog niet aan de orde geweest, maar kunnen zij wel 
worden aangemerkt als helder perspectief van waaruit de instructie 

door instructeurs wordt bezien en gegeven.  
 Huidige opzet met duur 6 weken en gemaximaliseerd aantal skiffeurs 

(m/v) voortzetten. Voortzetting van het skiffen meer incidenteel te 
mixen met ploegroeien in de IC (en in de periode daarna) is vatbaar 
voor herhaling. 

 
3.2.7 Vervolginstructie  

In 2013 zijn er van de 18 deelnemers aan de Introductiecursus (IC), 7 da-
mes en 6 heren lid geworden van RV Jason. Dit betekent dat in het verslag-
jaar 70% van het aantal deelnemers van de Introductiecursus is gestart 

met de vervolginstructie (VI).  
 

3.2.8 Invoering Modulaire instructie  
De Modulaire instructie is, voorafgegaan door enkele informatieavonden, 
waarvan ook een met Jeroen Brinkman, landelijk initiatiefnemer/auteur van 

de Modulaire instructie, in het verslagjaar gestart. Aan instructeurs en deel-
nemers aan de VI zijn de voor hen relevante theorie- en cursusboeken    
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geschonken. Ook zijn diverse theorie- en cursusboeken op de website van 

Jason geplaatst. 
 

In de relatief korte periode dat de Modulaire 
instructiemethode en de daarbij behorende 

documentatie in het verslagjaar in gebruik  
waren, heeft de invoering ervan een positief 
onthaal gekregen. Zo heeft het Theorieboek 

Roeien bijvoorbeeld duidelijk kunnen bijdra-
gen aan het vergemakkelijken en het verder 

aan-leren van de roeivaardigheden. Zeker 
daar waar het gaat om het concretiseren van 
het haalbeeld en het daarover communiceren   

tussen instructeur en cursist. Daarnaast biedt 
het Theorieboek Sturen meerwaarde ten aanzien van aspecten rond    

commandovoering en het sturen bij onder meer toertochten. Al met al is in 
het verslagjaar de invoering van de Modulaire instructie zowel als een    
duidelijke verbreding, als een verdieping van het opleidings- en instructie-

beleid ervaren. Ook maakt de modulaire instructeurscursus het mogelijk in 
relatief korte tijd nieuwe instructeurs vertrouwd te maken met het roei-

instructiemetier. Dat neemt niet weg dat iedere instructeur zijn eigen eer-
dere opvatting kan hebben (en soms nadrukkelijk houden) over hoe de ide-
ale roeiles er uit ziet. 

Ten behoeve van verdere implementatie is aan het einde van het verslag-
jaar besloten dat in het voorjaar van 2014 met instructeurs een evaluatie-

bijeenkomst over de Modulaire instructie zal worden belegd. 
 
3.2.9 Examens e.a. aan de Vervolginstructie gerelateerde zaken 

Examentijdstippen waren in 2013 in eerste instantie schaars en wederom 
relatief kort van tevoren bekend. In de tweede helft van het verslagjaar kon 

er via de website ingetekend worden. De mogelijkheid van intekening op de 
website betekende tot op zekere hoogte wel een verbetering van de      
aanmeldingsprocedure, maar bij ontbreken van daadwerkelijke examen-

tijdstippen leidde dit, afgezien van een korte opleving, per saldo niet tot  
betere planning of frequentie van examens. Voor wat betreft de examen-

tijdstippen, ontbrak zowel een tijdige aankondiging als voldoende regelmaat 
en frequentie. Voor de instructeurs was dit onderwerp ook in dit verslagjaar 

een bron van zorg. Immers, voor zowel cursist als instructeur zijn tijdige 
bekendheid en voldoende frequentie van examenmomenten een voorwaar-
de en een stimulans voor een adequaat leerproces. 

Vanuit instructieperspectief wordt bovenstaande ontwikkeling ten aanzien 
van onder meer de volgende aspecten dan ook, net als eerder, als zorgelijk 

aangemerkt: 
 ontevredenheid bij en minder optimaal gemotiveerd zijn van zowel 

cursist als instructeur 

 op langere termijn het gevoel bij de cursist beknot te worden in diens 
roei- en stuurvrijheid en –ontwikkeling (lees: roeitijdstippen en -

frequentie uitsluitend gerelateerd aan instructie) hetgeen druk op de 
toch al schaarse instructiecapaciteit zet 

 strijdigheid met de uitgangspunten van ledenbehoud. 

Deze zorg van instructiezijde over de huidige wijze van planning en instruc-
tie zal hopelijk in de loop van het volgende verslagjaar achterhaald blijken. 
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Tenslotte wordt opgemerkt dat ook daar waar het om verduidelijking rond 

exameneisen gaat, Modulaire instructie nadrukkelijk aanknopingspunten 
biedt in alle disciplines, met inbegrip van glad materiaal. 

 
Overgang van (vervolg-)instructie naar sociaal- of ploegroeien  

Voor hoofdzakelijk tweede-
jaars-roeiers is in het ver-
slagjaar aan een ploeg voor 

de Acht gebouwd. Hiermee 
kan tegemoet worden ge-

komen aan de behoefte van 
degenen die gestructureerd 
en met ambitie sportief wil-

len leren roeien en aan een 
ROW-ploeg (ROW = roei-

ontmoeting met wedstrijdka-
rakter) willen bouwen. Ge-
zien deze ervaring ligt het in 

de rede ook het komend jaar een dergelijk initiatief voor de “2013-
nieuwelingen’’ op te zetten. De aanknopings-punten daarvoor lijken zich al 

af te tekenen. 
 

In dit verslagjaar is weer gebleken dat in een 

vroeg stadium aandacht voor toerroeien gewenst 
is. Een bescheiden aanzet tot een dergelijk ‘toer-
bewustzijn’ tijdens de instructieperiode was deel-

name aan het “Beach event weekend” in Lathum. 
Met dat doel is eind juni op een vrijdagochtend 

een wherry over de IJssel omgeroeid naar La-
thum.  
Vier instructieploegjes hebben dankbaar gebruik 

gemaakt van het afwisselende (roei)water van 
Lathum en omstreken.   

 
Verder bleek in het algemeen dat opname van nieuwelingen in bestaande 
ploegen voor verbetering vatbaar is. Dit geldt ook voor de communicatie 

daarover. 
 

Ook in dit verslagjaar werd in het kader van de overgang van VI naar zelf-
standig roeien/sturen, behoefte gevoeld aan een Jaarkalender. Dit om meer 
planning, structuur, diversiteit en overzicht qua instructieactiviteiten en      

-mogelijkheden te bewerkstelligen. De realisatie van een dergelijke ook 
communicatieve kalender is achtergebleven bij de ambitie.  

 
In combinatie met de veronderstelde komst van een frequente, tevoren 
vastgelegde examenplanning in 2014, zijn in het verslagjaar nog enkele le-

den aangezocht die bereid zijn om zodra de examenplanning een feit is, 
daadwerkelijk met het opstellen en uitbrengen van de jaarkalender aan de 

slag te gaan. Verder is in het verslagjaar in overleg met enkele bij de ver-
volginstructie betrokken instructeurs besloten in ieder geval bij opzeggingen 

exit-enquêtes te gaan gebruiken. Dit teneinde enerzijds meer zicht te krij-
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gen op redenen van opzegging cq ervaren knelpunten, anderzijds om te 

komen tot verbetering of aanpassing van opleiden en roeien bij RV Jason.  
 

Conclusies en aanbevelingen  
- Invoering van de Modulaire instructie levert zowel een duidelijke verbre-

ding, als verdieping van het opleidings- en instructiebeleid; verdere     
implementatie van de methode ligt voor de hand. 

- Gestructureerde examenplanning en frequente examenmomenten door 

het (verslag-)jaar heen zijn uitgebleven. Dit doet afbreuk aan de optima-
le inzet en tevredenheid van cursist en instructeur.  

- Vertraging van de roeiontwikkelingen en een neerwaartse spiraal die van 
het voorgaande het gevolg kunnen zijn, dienen voorkomen te worden. 

- Onderdelen van de Modulaire instructie bieden aanknopingspunten voor  

verduidelijking van exameneisen.  
- Met het oog op onder meer een soepele overgang van vervolginstructie 

naar zelfstandig, al dan niet ROW- of ploegroeien, is opname van zgn. 
“nieuwerejaars” in bestaande ploegen wenselijk. 

- Invoering van een exit-enquête of -interview in gang zetten. 

- Om meer structuur aan te brengen in de planning en instructie alsmede 
communicatie daarover, blijft invoering van een jaarplanning onvermin-

derd gewenst. Adequate planning en frequentie van examenmomenten 
vergemakkelijkt het opstellen en daadwerkelijk uitbrengen van bedoelde 
jaarkalender. 

 
Instructeurs IC/Vervolginstructie 

Ada Oudkerk 
Floor Perquin  
Frits Schaap 

Fred van der Geer  
Gerfriede Hoekendijk 

Jelleke Bakker 
Marian Scholten 

Martin Bijsterbosch  
Michel Rauwers 
Sita Drost 

Ruud Goossens 
Sjoerd Hachmer  

Suzan Peters 
Richard Roozing 

 

3.3 Midweek-/ fifty fit-roeien 

Deelname Introductiecursus en Vervolginstructie  

In 2013 startten 20 midweek-deelnemers aan hun Introductiecursus (IC) 
2013. Deze groep deelnemers roeide gedurende 6 weken éénmaal per 
week, en wel doordeweeks overdag. Daarnaast is er ook op de zaterdag-

middag aan een beperkt aantal deelnemers als ‘overloop’ instructie gege-
ven.  

Van de 20 gestarte deelnemers zijn er uiteindelijk 13 (10 dames, 3 heren) 
lid geworden, waarmee 65% van de IC deelnemers Vervolginstructie (VI) 
kreeg.  

Als verreweg de belangrijkste oorzaak van het afzien van het lidmaatschap 
in deze groep is genoemd de conditie of andere lichamelijke beperkingen 

zoals (dreigende) blessures.  
Anders dan in de midweek/fifty fit-introductieperiode is er in de vervolgfase 
van deze groep naar gestreefd om, net als bij de reguliere vervolginstructie, 

2 keer per week met de cursisten te roeien.  
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Invoering Modulaire instructie  

De in het voorjaar van het verslagjaar gehouden  Informatieavonden met 
betrekking tot de invoering van Modulaire instructie werden ook door de 

midweek/fifty fit-instructeurs bijgewoond.   
De Modulaire instructie lijkt ook in de midweek/fifty fit instructie als een   

redelijk laagdrempelige inhaalslag qua opleidings- en instructiebeleid te zijn 
ervaren. Alhoewel iedere instructeur zijn eigen opvatting  kan hebben (en 
soms nadrukkelijk kan houden) over hoe de ideale roeiles er precies uit ziet. 

Duidelijk is verder dat de modulaire instructeurscursus het mogelijk maakt  
in relatief korte tijd nieuwe (midweek/fifty fit) instructeurs vertrouwd te 

maken met het roei-instructiemetier. Al met al blijken de overige bevin-
dingen rond Modulaire instructie in de laatstgenoemde categorie deelnemers 
grotendeels identiek aan de bevindingen in de reguliere IC en VI.  Voor het 

overige rond de invoering wordt dan ook verwezen naar het gestelde in het 
jaarverslag 2013 van de reguliere IC en VI.  

 
Examens en andere aan de Vervolginstructie gerelateerde zaken 
Daar waar het de ‘bereikbaarheid’ van examenmomenten betreft tekenden 

zich geen duidelijke verschillen 
af met de bevindingen in het 

‘reguliere’ instructietraject. Het 
daar over dit onderwerp gezeg-
de kan hier dan ook als herhaald 

en ingelast worden beschouwd. 
Van de nood een deugd makend 

bood dit wel de gelegenheid het 
sturen veel aandacht te geven.  
 

 
Van (vervolg)instructie naar sociaal/zelfstandig ploeg-roeien  
Het midweekroeien heeft zich ook in het verslagjaar verder ontwikkeld tot 

een geanimeerd roeigebeuren met veel onderlinge contacten en ploeguit-
wisseling met veel onderlinge contacten en ploeguitwisseling. Clustering van 

instructietijdstippen of roeien op dezelfde tijd als oudgedienden helpt daar-
bij. 
Toch geldt ook bij de groep midweek/fifty fit dat opname van nieuwelingen 

in bestaande ploegen 
voor verbetering vat-

baar is. Dit geldt ook 
voor de communicatie 
daarover. 

In dat verband is van 
belang dat er waar 

mogelijk naar ge-
streefd wordt de di-
verse midweek/fifty fit 

instructiemomenten 
als een instructie-

instuif te benaderen. 
Dit zal zo ook in de 

jaarkalender tot uitdrukking worden gebracht. De instuiftrend is mede inge-
geven door de behoefte de betreffende doelgroep de mogelijkheid aan te 
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bieden om -net als in de reguliere VI- in de zomertijd 2 maal per week maar 

dan overdag doordeweeks instructie te krijgen.  Deze aanpak heeft ook het 
voordeel dat er meer  flexibiliteit in instructie-aanbod ontstaat en er ook 

eens met een andere ploeg en instructeur de boot wordt ingegaan. Op die 
manier kennis-maken met andere roeiploegjes kan ook ploegvorming in de 

toekomst vergemakkelijken en ook wel wat ‘losser’ laten zijn. 
Voor het overige geldt voor bedoelde oudere doelgroep grotendeels datgene 
wat ook voor de VI-regulier in het Jaarverslag 2013 werd gesteld. Ook dat 

kan als hier herhaald en ingelast worden beschouwd. 
 

Conclusies en aanbevelingen  
Wat betreft de conclusies en aanbevelingen geldt dat deze (afgezien van de 
instructie-instuif trend) eensluidend zijn met die van de VI-regulier. Ook 

hier: zie boven. 
 

Instructeurs IC/Vervolginstructie Midweek/fifty fit 
Ada Oudkerk 
Aly Bakker 

Jelleke Bakker 
Caroline Douma 

Fons Voets 
Frans Erhart 

Frits Schaap 
Marian Scholten 

 

3.4 Examencommissie 

De Examencommissie bestond in 2013 uit: 

Susie Endenburg 
Marieke van Veldhuijsen 

Annemarie Klein Robbenhaar 
Itske Tersteeg 

Jeroen Vels (contact) 
Kees Jan Heijboer 

Marco Savelsbergh 
Jan Peter van Leeuwen 

 

Tussen juni en oktober zijn 5x examens (die centraal waren aangekondigd 
en waarop leden zich konden inschrijven) afgenomen. Het aantal deelne-

mers per keer lag tussen 7 en 12, totaal aantal deelnemende kandidaten 
was 42.  Aantal afgenomen examens = 58, waarvan 48 met een positieve 
uitslag.  

Redelijk voorbereid op de roeiexamens 
Voorbereiding op de roeiexamens was in het algemeen ongeveer gelijk aan 

vorig jaar. Goed geoefend betekent eigenlijk altijd ook goed geslaagd. Een 
aantal keren verklapte de kandidaat na het bericht: “We kunnen je nog niet 

laten slagen”, dat hij/zij het gewoon maar probeerde. Dat blijkt dus niet te 
werken…... 
 

Voorbereiding op stuurexamens liet te wensen over 
De voorbereiding op stuurexamens 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 de    
praktijk heb je in noodsituaties die tijd niet. 

Ook het geven van commando’s en materiaalbehandeling (in het water   
leggen en uit het water halen en opbergen) is vaak onder de maat.  

Teleurstellend was het soms een technisch goed roeiende kandidaat te 
moeten laten zakken omdat zij/hij door niet goed opletten gevaarlijke situa-
ties veroorzaakte. 
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Het aantal examens was lager dan vorige jaren. De coördinatie binnen de 

examencommissie liet, ondanks het feit dat een aantal leden hun best deed, 
te wensen over. 

 

3.5 Rijnstuurcommissie 

De Rijnstuurcommissie bestaat momenteel uit:   
Paul Bussemaker 
Flip Deinum 

Fred van der Geer 

Rob van den Heuvel 
Peter Visser 

 

Met het groeien van het aantal leden dat regelmatig op de Rijn roeit, neemt 
ook de behoefte aan leden met een Rijnstuurbevoegdheid toe. Helaas blijft 
de toename van het aantal Rijnstuurbevoegden verhoudingsgewijs achter 

bij het aantal Rijnroeiers. 
Rijnstuurdispensatie is verleend aan Gerfriede Hoekendijk en Francien   

Griffioen, de Rijnstuurbevoegdheid is verleend aan Dirk Hoekendijk. 

3.6 Junioren 

Coaches & Instructeurs 

Dominique van de Griendt 
Renate Casparie 

André de Vegt 
Wim Jan Ligtenberg 

Willemijn van Workum 
Herman Wools  

en veel junioren zelf bij het schoolroeien 

 

Indoortrainers 
Peter ter Haar 

Herman Wools 

Andre de Vegt 

 
Juniorencommissie: deze was in 2013 niet actief.  

 
Algemeen 

In 2013 hadden we ongeveer 20 jeugdroeiers. Eén daarvan was wedstrijd-
roeier, de anderen roeiden competitiewedstrijden. 
De jeugd roeit op zaterdag en zondag en ’s zomers roeien we ook nog een 

keer ’s avonds. 
In de winter mogen wij een gymzaal van het Stedelijk Gymnasium Arnhem 

gebruiken voor de indoortraining. Deze trainingen zijn dit jaar door Peter, 
André en Herman verzorgd. 

De training bestaat uit een circuittraining met aandacht voor kracht en   
stabilisatie. Steevast wordt de training afgesloten met een kopje thee van 
conciërge Piet. 

 
NSRK 

Als tegenprestatie voor het gebruik van de gymzaal hebben de Jason-
jeugdroeiers een aantal leerlingen van het SGA klaargestoomd voor het  
Nationaal School Roei Kampioenschap. In april en mei hebben Jaap en Ward 

een aantal trainingen op de ergometer en op het water verzorgd. Vijf    
ploegen hebben daarna meegedaan aan de 500 meter-wedstrijden op de 

Bosbaan, waarbij de jongens-bovenbouw ploeg Nederlands kampioen werd. 
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NJTK 

Dit jaar ging gelukkig het Nationaal Jeugd Trainingskamp wel door. Dat is 
een trainingskamp op de Beekse Bergen in Tilburg bij RV Vidar. Bijna alle 

Nederlandse jeugdroeiers zijn dat weekend op de Beekse Bergen: twee 
roeitrainingen per dag en ’s avonds lekker feesten. 

 
Wedstrijden  
Competitie 

Elk voorjaar worden er in de regio Noord drie competitiewedstrijden            
georganiseerd en daarna is er nog een landelijke finale. Dat zijn 1.000-    

meter-wedstrijden in dubbelvier, dubbeltwee en in de skiff. 
Met twee ploegen hebben we hieraan meegedaan.  
De eerste competitiewedstrijd in Leeuwarden ging helaas niet door vanwege 

winterse omstandigheden. Ook de landelijke finale ging niet door omdat  
deze dit jaar niet door de bond werd ondersteund. 

We hadden dus maar twee competitiewedstrijden: Assen en Zwolle. We 
hebben hard meegestreden om de blikken en vooral om de taart. In Assen 
hebben we laten zien dat we de besten zijn op de ergometer. 

 
In de zomer van 2013 zijn er weer nieuwe roeiers gestart, deze doen straks 

alweer mee aan de competitie van 2014. 
En elke zomer verlaten ook weer een paar roeiers ons om te gaan studeren. 
Sommigen zien we dan gelukkig terug in de achten van de studenten-

roeiverenigingen: Lisa bij Asopos, Ruben bij Okeanos en Vincent bij Gyas. 
 

ROW 
Een paar roeiers doen ook mee aan ROW-wedstrijden. Dit jaar hebben we 
aan de Twentsche Winterwedstrijden meegedaan. 

Jaap en Ruben werden 2e in het J-18 veld, Ivan en Ward werden 6e in dat 
zelfde veld. Marieke en Emma startten in het M18-veld en werden daar 4e. 

 
(Nationale) Wedstrijden 
In 2013 had Jason één jeugdwedstrijdroeier: Vincent de Vegt in het jon-

gens-18 veld (J18). Coach was Wim Jan Ligtenberg.   
Wedstrijdroeien  betekent 5x keer in de week trainen en meedoen aan lan-

delijke wedstrijden. Vincent heeft in de skiff gevaren maar ook in verschil-
lende combinatieploegen voor de grotere nummers.  

2013 begon met de Ergohead in Amsterdam, een indoor-roeiwedstrijd over 
20 minuten; met 5.593 meter werd hij 15de van de 66 J-18 die meededen.  
In februari waren er de Winterwedstrijden in Delft, vanwege ijs ingekort van 

5 naar 3 km. Vincent deed mee in het beginnelingen (studenten)-veld, waar 
hij 7de van de 12 werd.  

In maart waren er de wedstrijden op de Amstel in Amsterdam. Vincent 
combineerde met 3 roeiers van de Zwolsche in het J18 4* veld.  
Op de Heineken Roeivierkamp waren ze met een tweede plaats de beste 

Nederlandse ploeg. Op de Head werden zij derde. Bij de Skiffhead was Vin-
cent 14de van 58 deelnemers in het J18-veld.   

Het 2-kilometer-seizoen telde vele wedstrijden in Gent, Amsterdam, Rotter-
dam en Groningen die Vincent heeft gevaren in 1x, 2x en 4-.  
Dit resulteerde in skiff- en dubbel-2 blikken op de Martini Regatta.  

De laatste wedstrijd van Vincent voor Jason was de Cottwich in september 
die afgesloten werd met een 1e plaats in het J18 skiffveld.  
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In augustus is Vincent voor studie naar Groningen verhuisd waar hij door-

gaat met roeien. Hij is opgenomen in de Eerstejaars Zwaar Selectie van 
Studentenroei-vereniging Gyas.  

3.7 Wedstrijdroeien 

Wedstrijdcommissaris over 2013 was André de Vegt 

Gedurende 2013 was Jason actief op nationale wedstrijden, ROW's en ook 
op de regionale wedstrijden voor de jeugd. De senioren en veteranen waren 
voornamelijk te vinden op de ROW’s. Het waren zowel oud-wedstrijdroeiers 

als nieuwe leden die aan de start verschenen en mooie prestaties leverden. 
Senioren en veteranen hebben deelgenomen aan de volgende wedstrijden: 

 
Twentsche Winterwedstrijden 
Heineken Roeivierkamp 

Head of the River 
Tweehead 

Goudse Mijl 
Dommel Regatta 

Dutch Masters 
Zwartewater Regatta 

Cottwich Almelo 
Eemhead 

Lingebokaal 
Cherbourg (zee-roeien) 

 

In september hebben Paul en JP deelgenomen aan de World Master Cham-
pionships in Varese, Italie. Ze voeren met Jasonboot Zwarte Schaar in het 

veld HV2-. 
 
Senioren en Veteranen Blikken 2013  

 boot 

Feb  Twentsche Winter-

wedstrijden 

HV8+ Willem, Rob, Maarten, JP, Ruud, Paul, 

André, Herman en stuur Ivan.  

Meerslagen 

Okt Goudsche Mijl H2x Sjoerd en Michiel  Beyenwaard 

Nov Linge bokaal HV2- JP en Paul  Zwarte Schaar 

  H4* Sjoerd, Ruud, Kees, Marcel  René 

 

3.8 Toerroeien 

De toercommissie bestond in 2013 uit Jelleke Bakker en Marianne Scholten. 
 
Eind januari 2013 zijn er weer boten gereserveerd door de toercommissie 

voor 6 tochten van de landelijke toerkalender.   
Voor de Geuzentocht hadden we verzocht een boot voor ons te reserveren, 

maar het aantal te reserveren boten was beperkt en Jason werd   helaas 
uitgeloot.  
Voor de Waterlandtocht was een boot gereserveerd maar door onvoldoende 

belangstelling waren we genoodzaakt deze tocht te annuleren: vier mensen 
hadden zich opgegeven maar drie hiervan meldden zich weer af. Er gingen 

tenslotte dus maar 4 dagtochten voor ons door. 
De toercommissie heeft ook zelf (midweek-) dagtochten georganiseerd. De 
meeste tochten zijn weer geannuleerd bij gebrek aan belangstelling. 
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Overzicht gevaren tochten 

 

Tocht/gebied Plaats/gebied Organisa-

tie 

Soort/bijz. Jason-

deeln 

Nationale Weer-

ribbentocht 
 

Steenwijk RV 't Diep dagtocht toer-

kalender 

4 

Haventocht 
 

Rotterdam RV Nautilus id 4 

Oorsprong van 

de Rottetocht 
 

Rotterdam RV Rijn-

mond 

id 4 

Plassentocht 
 

 

Uithoorn/ Vinke-
veen 

RV Michiel 
de Ruyter 

id 4 

Midzomer-
avondtocht 

 

Rijn Toercie met KV Jason 12 

Byland-tocht 

 

Rijn Toercie  6 

hoteltocht 
 

Thames KNRB meerdaags 2 

trektocht 
 

vanuit Groningen div. id 4 

trektocht 
 

Spree (D) div. meerdaags 8 

trektocht Havel (D) KNRB Botenwagen-

project 

7 

 

Net als vorig jaar wil de toercommissie in 2014 naast de dagtochten van de 
toerkalender elke maand een midweektocht organiseren. We hopen dat be-

ginnende roeiers die hun eerste roei- en stuurexamen hebben    gehaald 
zich aanmelden voor een toertocht en dat meer ervaren toerroeiers deze 
roeiers enthousiast maken voor het toerroeien.  

 
Voor de toercommissie is 2013 teleurstellend verlopen. Er zijn te weinig 

mensen die belangstelling hebben voor toertochten. We hebben besloten 
dat 2014 ons laatste jaar is dat we tochten organiseren. We proberen dit 
jaar een paar enthousiaste toerroei(st)ers te vinden die het organiseren van 

toertochten van ons willen overnemen. 
 

3.9 Zaaltraining Veteranen 

Instructeur: Paul Valkenburg.  
 

Afgelopen jaar is er vanaf oktober weer fanatiek getraind in de gymzaal aan 
de Bauerstraat. Doel van de training is het opbouwen/onderhouden van 

conditie, waarbij we benen, billen, armen, buikspieren en rugspieren afwis-
selend belasten tijdens oefeningen in een daarvoor uitgezet circuit. Het aan-
tal deelnemers varieert per keer. Er zijn meestal 20 personen aanwezig van 

wie er 15 een constante factor zijn. De combinatie van inspanning en gezel-
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ligheid maakt het leuk om deze training te begeleiden en ik zal dit ook het 

komend jaar weer op mij nemen. 
Ik hoop dat iedereen zich vrij voelt om deel te nemen en te ervaren hoe 

leuk en nuttig voor je lijf circuittraining kan zijn.  
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4 Contact en communicatie 

4.1 Website 

In het jaar 2013 is het onderhoud van de website overgegaan van Félippe 
Eekhout naar Riet van Rossum en Joan Voetelink. 
Toen bleek dat de website nog in versie 3.4 staat van een zeer lastige CMS 

(contentmanagementsysteem). Het overzetten naar de huidige versie 6.2 
zou moeilijk zijn en werd door een deskundige geschat op 1,5 dag werk van 

zijn kant, met bijbehorende kosten. Hij adviseerde naar een eenvoudiger 
CMS te gaan en de website opnieuw te maken. 
In 2013 is onze website www.jasonroeien.nl op veel onderdelen in het on-

gerede geraakt. We hebben onderzoek gedaan naar een nieuw CMS voor 
onze website en in 2014 moeten we de nieuwe bouwen. Op bepaalde plek-

ken is de website beter bijgehouden dan voorheen. 
 

4.2 Mededelingenmail 

De maandelijkse mededelingenmail voor leden van RV Jason wordt door 
Monique Kuunders (enig redactielid) samengesteld en verstuurd. Kopij 
wordt ontvangen via redactie@jasonroeien.nl, waarvan ook de webredactie 

gebruik maakt. In 2013 (5e jaargang) is 11 keer een verzending gedaan. 
 

Werkwijze 
Een week tevoren stuurt Monique een oproep naar het bestuur en een aan-
tal actieve commissieleden met een vraag om input. Op de dag van verzen-

ding voert ze tekstredactie op de ingekomen berichten, plaatst relevante 
berichten ook op de website en stelt de nieuwsbrief samen op basis van de 

meest actuele websiteberichten en ander binnengekomen nieuws. 
Bovenaan komen alle actuele nieuwsberichten. Verder is er een rubriek voor 
oproepjes voor roeimaatjes en voor vrijwilligers (vacatures). 

 
De mededelingenmail wordt verstuurd naar: 

 De e-mail-adressen uit de meest recente ledenlijst die de secretaris 
beheert  

 Aan secretarissen en desgewenst voorzitters van de andere R&ZV- 

verenigingen 
 De begunstigers van RV Jason. 

 

4.3 R&ZV breed 

 

4.3.1 Archiefcommissie 

Ook in het afgelopen jaar is de archiefcommissie verder gegaan met het 
schonen en ordenen van archiefmateriaal over de jaren 2001-2010 met het 

doel dit op den duur over te dragen aan het Provinciaal Archief. Het betreft 
stukken van het Algemeen Bestuur en van de Roeivereniging. De commissie 
ontving onder andere veel fotomateriaal. Hopelijk zullen wij in het komende 

jaar ook stukken (agenda’s, notulen, verslagen, notities, beleidsstukken, af-
spraken, etc.) van de Zeil- en Motorbootvereniging en de Kanovereniging 

van de leden ontvangen. Deze worden dan eveneens verwerkt, alles zoveel 
mogelijk volgens de afspraken met het Gelders  Archief.  
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De commissie heeft tweemaal het Archief bezocht om informatie uit te wis-

selen en afspraken te maken. Deze contacten waren zeer verhelderend. 
 

4.3.2 Bardiensten 
Op dinsdag en zaterdag doet een groep roeileden de bardienst en dat loopt 

heel goed. Sommigen staan samen achter de bar of rouleren in een groepje 
vanwege hun drukke werkweek met weekenddiensten, waardoor ze dus 
minder beschikbaar zijn. Toch kunnen we vooral op zaterdag nog nieuwe 

medewerkers gebruiken. Voorwaarde is wel dat je dat met plezier doet, 
want dat straalt door in de sfeer in de clubkamer. In het vaar-seizoen 

neemt de RV deels de bardiensten op woensdagavond voor haar rekening. 
 

4.3.3 Het Jasonbaken  

Het Jason Baken is het verenigingsblad van R&ZV Jason en komt vier maal 
per jaar uit. Namens de RV Jason is Beatrijs van den Brink lid van de redac-
tie. Meer informatie over het baken is te vinden in de stukken van de R&ZV. 
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5 Materiaal 

5.1 Materiaalcommissie 

De samenstelling van de materiaalcommissie kent weinig mutaties. Michiel 
van der Meulen is in de commissie gekomen. Hiermee bestond de commis-
sie dit jaar uit:  

Bart Schraag 
Dorus Bertels 

Flip Deinum 
Helena Dijkstra 
Michiel van der Meulen 

Peter ter Haar 
Peter Visser 

Sita Drost 
Willem Jan Langeveld 
Willem Fokkema 

 
In deze samenstelling bevat de commissie specialismen waarmee nagenoeg 

alle voorkomende werkzaamheden aan boten en/of behuizing uitgevoerd 
kunnen worden. 
Door een schenking in natura heeft de commissie een aantal kasten en    

gereedschappen ontvangen, waardoor klein materiaal beter geordend      
opgeborgen kan worden en er minder met gereedschappen van huis naar 

het werk gesjouwd hoeft te worden. 
Kleine schades hebben zich dit jaar weinig voorgedaan, hetgeen ruim-
schoots gecompenseerd werd door de botsing van Havikerwaard (4-) en 

Muggenwaard (2x). De Havikerwaard werd door de verzekering total loss 
verklaard, de Muggenwaard kon in eigen beheer gerepareerd worden. 

De Byland (W2*) en de Millingerwaard (C4*/+) hebben een grote schilder-
beurt ondergaan, de Grienderwaard (Z2x) heeft een totale revisie gehad. 
Hiermee zijn deze drie boten weer als nieuw.  

De Noorderhaaks (Z4*) is van een nieuwe bodem voorzien en is hierdoor 
een uiterst stabiele, zeewaardige roeiboot geworden, die zijn zeewaardig-

heid inmiddels op Wadden en open zee bewezen heeft. 
Het onderhoud van de riemen is door het jaar heen doorlopend georgani-

seerd en ter hand genomen. 

5.2 Vlootaanschaf 

Volgens plan is de Koppenwaard vervangen door de René, een 4*/+ (van 

het merk Euroracing), die is vernoemd naar en gedoopt door René van 
Doorn, oud Jasonroeier en -coach. 

De Koppenwaard is verkocht aan RV De Ank te Doetinchem. 
Door een overeenkomst met de leverancier van Euroracing hebben we het 
gat dat door het verlies van de Havikerwaard is ontstaan, kunnen opvullen 

door een vervroegde aanschaf van de Groote Pleij, een 4-.(per jan. 2014 in 
de vaart)  

Enkele instructieskiffs zijn afgeschreven en vervangen door zgn. “nieuwe  
€ 100,-” skiffs. 
Van de instructieskiffs is een lijst met onderhoudspunten gemaakt. In het 

voorjaar van 2014 wordt dit door de matcie aangepakt.  

5.3 Bootgebruik  

Met als basis gegevens uit de (al dan niet consequent ingevulde) afschrijf-
boeken wordt al jarenlang het gebruik van ons verenigingsmateriaal ge-
volgd. Deze cijfers geven de populariteit van diverse boten en typen aan. 

Dit kan een onderbouwing zijn voor het botenplan, waarin bepaald wordt 
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hoe de vloot uitgebreid en/of aangepast moet worden bij het huidige       

gebruik. Afschrijfboeken zijn onontbeerlijk voor ordelijk en eerlijk gebruik 
van ons botenmateriaal. Op de volgende pagina’s staan de cijfers van het 

gebruik in 2013 van boten op de vereniging en van het gebruik van onze 
verenigingsboten bij wedstrijden en toerevenementen. Ter vergelijking staat 

in de laatste kolom het jaargebruik in 2011 en 2012. 
Opvallend zijn de grote verschillen tov 2012: 

 het gladde materiaal werd 300x minder afgeschreven dan in 2012  

 het toermateriaal 200x minder.  
Een mogelijke verklaring zijn de weersomstandigheden, dokbeurt, ledental 

en in het bijzonder doordat een aantal junioren die enthousiast en veel be-
zig waren met (trainen voor) het wedstrijd-roeien, de vereniging verlieten 
om elders te gaan studeren en roeien. 

 
Overige bijzonderheden 2013: 

 Geen of zeer beperkte mogelijkheid tot roeien 
o In januari/februari was er sprake van 3 weken zware vorst en ijs. 
o Het botenhuis was in het najaar 3 weken in het dok; een deel van 

de vloot was tijdelijk gestald bij WSR Argo waar de trainingen 
voortgezet werden. 

 De Havikerwaard is total loss gevaren en wordt begin 2014 vervangen 
door een nieuwe 4- (de Groote Pleij). 

 De Noorderhaaks (zee4*) is voorzien van een nieuwe bodem en is dus 

weer bruikbaar. Helaas is deze boot na een kort verblijf in de haven 
weer elders (droog) ondergebracht en dus niet beschikbaar voor de  

leden. 
 De Millingerwaard (C4*) heeft in de late zomerperiode een zeer uitge-

breide en grondige onderhoudsbeurt gehad. 
 
 
 

 
 
 

Toermateriaal

J F M A M J J A S O N D n/2013 n/2012 n/2011

s-Gravenwaard sGrW D4* 3 1 3 5 12 8 5 3 40 32 67

Groene Rivier GrR C4+ 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 18 33 38

Wolfswaard Wolfsw C4(x)+ 1 1 1 5 8 10 4 8 15 5 9 5 72 78 81

Millingerwaard Mill C4* 9 8 13 18 27 20 26 12 7 9 149 245 265

de Noorman Noo C4* 4 5 8 21 25 21 13 19 28 13 16 14 187 286 247

Noorderhaaks NdH zee4* 4 2 2 8 8 0

Grienderwaard Grie zee2x 2 4 3 2 1 1 13 11 15

Koningswaard Kon C2+/* 1 1 2 4 5 3 6 1 2 1 26 58 40

Kleefsewaard Kle C2* 7 11 15 20 21 23 23 33 27 11 27 21 239 247 276

Piet Stoon PSt SRV C2* 2 2 6 11 9 7 7 14 10 4 8 16 96 100 136

Single Sin C1 1 1 1 4 1 8 6 1 2 2 27 22 27

Byland Byl wh2x 6 2 4 11 8 3 7 7 3 7 2 60 49 46

Meynerswijk Mey wh2x 3 5 2 12 10 17 4 15 7 2 6 2 85 55 55

Loowaard Loo D1x 1 2 6 5 1 1 16 7 16

Praets Pra cont C2+ 0 0 0

n/mnd 37 38 53 107 135 130 99 132 103 41 87 74 1036 1231 1309
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Inzet bij wedstrijden

8+ ZwS MugwBeij-wRik Han HaesRosa3NdH

Head 2x

ZwWa x

Linge x x x x x

Hel vN x x

Dutch Open x

Cottwich x x x

Goudse mijl x x x

Skøll x

Dommel x x

Hollandia x

westelijke x

Martini x

Varese x

Heineken x

WW Twente x x x x

2-Head x

Skiffhead x

WW Delft x

Rade a BB x

scholen/clinics div C-, D- en zeemateriaal

examens Noo, PSt, Kle, Byl, div skiffs,

NJTK Rik, Kop, Ren, Beij

tochten Byl Mey Kon sGrW

div tochten x x x

11-steden x langere tijd uitgeleend aan Dudok

Spree x x 2 wk

glad materiaal 

J F M A M J J A S O N D n/2013 n/2012 n/2011 
Meerslagen Meers 8+ 2 6 4 2 2 3 2 1 1 1 3 4 31 24 24 
Kijfwaard Kijfw cont. 8+ 0 0 0 
Koppenwaard Kop 4* 4 5 4 3 3 2 1 2 5 4 33 70 103 
Skidbladnir Skid privé/cont 4* 0 0 6 
Middelwaard Mid 4+ 1 2 8 6 6 2 5 1 1 2 3 37 33 2 
Havikerwaard Havw 4- 2 3 3 ?? ?? 8 82 67 
René Ren 4*/+ 1 2 2 7 12 
Beimerwaard Beim 2- 2 3 4 7 3 6 2 1 28 7 34 
Zwarte Schaar ZwS 2- 7 2 5 11 9 11 5 17 9 4 11 11 102 96 48 
Gallantijn-3 Gall3 2x 5 6 8 12 15 7 7 3 20 1 4 4 92 166 179 
Muggenwaard Mugw 2x 4 11 6 17 19 18 15 20 17 4 9 8 148 129 105 
Beijenwaard Beij-w 2x 4 7 15 15 10 11 6 7 19 7 7 17 125 53 0 
Peppelgraaf Pep 2x 0 25 67 
Pegasus Pega privé/cont 2x 0 0 1 
Rik Rik 1x 1 1 14 12 8 5 11 15 3 2 8 80 87 134 
Hanneke Hann 1x 2 1 2 8 5 4 7 2 3 3 37 61 101 
Rosande-3 Rosa3 1x 1 3 20 18 16 29 22 13 5 7 9 143 66 47 
Spillekenswaard Spil 1x 6 12 6 5 31 12 2 74 146 116 
Haesenwaard Haes 1x 8 7 15 26 39 17 31 3 28 10 18 11 213 324 167 
Fraterwaard Fra 1x 1 1 1 6 16 10 14 19 18 4 1 2 93 157 87 
Steenwaard Stee 1x 3 3 4 11 
Cok Cok 1x 2 7 2 7 13 7 1 39 65 52 
Huissenschewaard Hui 1x 2 2 2 32 

n/mnd 41 51 70 153 173 125 136 165 178 48 75 85 1300 1597 1383 
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Bijzonderheden 

 
 
 

Afschrijfboeken en analyses bootgebruik: Cees Niemeijer  
 
 
 

Overige commissies 
Sponsorcommissie 

Van deze commissie is geen bijdrage ontvangen. 

zware vorstperiode 3 wk januari/febr 

dokbeurt loods 3 wk oktober, enkele boten naar Argo 

nieuw  3 aug: René (4*/+) 

schade Muggenwaard (na aanvaring met Havikerwaard) 

afgevoerd Havikerwaard (total loss na aanvaring) 

Koppenwaard (verkocht aan RV De Ank) 

groot onderhoud Millingerwaard 

Byland 

Grienderwaard 

Noorderhaaks (verbeterde bodem) 
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6 Financiën 

 

De exploitatie van roeivereniging Jason over 2013 kon met een positief    

resultaat worden afgesloten. Dit resultaat was hoger dan begroot. De       
redenen hiervoor zijn eenmalige inkomsten als het gevolg van een schade-

uitkering, een lagere afdracht aan de R&ZV en lagere kosten van de        
exploitatie. 
 

 De contributie-inkomsten lagen wat lager dan begroot. De reden hier-
van is dat wij nogal wat contributie-inkomsten hebben moeten credite-

ren i.v.m. inaccurate ledengegevens. Deze gegevens zijn nu weer op 
orde.  

 De instructie-inkomsten vielen wat lager uit dan begroot door minder 

spontane aanmeldingen dan begroot. 
 

De kosten blijven ruimschoots binnen het budget.  
 De afschrijvingen lagen wat hoger dan begroot door de levering van de 

nieuwe 4*/+ (René) in juni.  

 De verzekeringspremie viel hoger uit door een te lage begroting, net 
zoals de bankkosten. 

De activa namen in 2013 toe:  
 (voornamelijk) door de aanschaf van 2 nieuwe boten, t.w. een 4*/+ 

(René) en een 4- (Groote Pleij). Deze laatste aanschaf werd deels ge-

financierd met leverancierskrediet en zal definitief moeten worden af-
gerekend in 2014. 

 
De winst zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. 
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winst & verliesrekening 

  
2013 2013 verschil 

resultaat begroting 

opbrengsten 

contributies 35263 37000 -5% 
KNRB bijdrage 5922 5500 8% 
clubkamer/R&ZV 3899 4500 -13% 
entreegelden 380 300 27% 
ZWZH-afkoop - 100 
donaties 490 
instructie 2751 3500 -21% 
kluisjes 221 300 -26% 
kleding 92 100 -8% 
rente 258 100 158% 
overig 2800 

totaal 52076 51400 1% 

kosten afdrachten 

afdracht KNRB 6416 5500 17% 
afdracht R&ZV 17109 20000 -14% 

bruto marge 28551 25900 10% 

kosten exploitatie 

onderhoud vloot 2127 4000 -47% 
afschrijvingen 14442 14000 3% 
bestuurkosten 803 3000 -73% 
verzekering vloot 3166 2850 11% 
evenementen - 500 
instructie 554 1000 -45% 
indoortraining 457 500 -9% 
bankkosten 136 50 172% 
overigen 560 

totaal 22245 25900 -14% 

resultaat 6306 0 

balans 

Beginbalans Eindbalans 

Activa 1-jan-13 31-dec-13 

Bezittingen 60905 76384 
Voorraad 311 312 
debiteuren 693 1273 
gelden onderweg 161 
banksaldo 2349 1333 
deposito 18604 16762 

totaal 83023 96064 

Passiva 

eigen vermogen 82753 82753 
crediteuren 6630 
borg kluisjes/sleutelkaart 270 375 
vooruitbetaalde contr/rekg 
winst  6306 

totaal 83023 96064 


