
 

 

 

 

 

 

 

 

LEEUWARDER ROEIVERENIGING WETTERWILLE 

JAARVERSLAG 2016-2017 

 

Aan het begin van het verslagjaar zijn de penningmeester, Durk Tuinier en de 

secretaris, Dick Willemse afgetreden. Kees Ouwehand is benoemd als nieuwe 

penningmeester en Willemien Eling heeft de taak van Dick Willemse als 

secretaris overgenomen. Tevens trad een vierde commissaris aan: 

Ledenwerving & binding, Wieger van Eyck van Heslinga. Nieuw is ook de functie 

van Veiligheidscoördinator.  Vera Groot Kormelinck is bereid gevonden om 

deze functie op zich te nemen en heeft een veiligheidsplan geschreven. Het 

veiligheidsplan staat binnenkort op de website. 

In het jaar konden het digitale afschrijfboek en het nieuwe instructievlot in 

gebruik genomen worden. Twee zaken, die nogal wat voeten in aarde hebben 

gehad, voordat het werkelijk geïnstalleerd was (het digitale afschrijfboek)  en in 

het water lag (het instructievlot). De vloot kon uitgebreid worden met maar 

liefst drie boten. Naast de uitbreiding van de vloot is het ledenaantal gegroeid 

naar 193 leden. Af en toe kraakt en piept het in de instructiecommissie om 

voldoende instructeurs op het vlot te krijgen. Nieuw zijn de maandelijkse 

roeimaaltijden, die verzorgd worden door steeds andere leden.  

• Ledenbestand 

In het afgelopen verenigingsjaar hebben 18 leden afscheid genomen om 

verschillende redenen bv. verhuizing, studie elders. We hebben 29 nieuwe 

leden ontvangen: 9 junior leden, 13 burgerleden, 6 studentleden en 1 

huisgenoot. Wetterwille heeft op dit moment 193 leden, als volgt verdeeld 

over de verschillende categorieën: 137 burgerleden, 19 junior leden, 13 

studentenleden, 21 aspirant leden en 3 ereleden. 
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• Toercommissie 

De toercommissie heeft afscheid genomen van Paula Ruiterman in verband 

met al haar andere drukke werkzaamheden voor Wetterwille. Daarnaast heeft 

ook Herman Schokker afscheid genomen van de toercommissie; Herman vond 

dat het na 10 jaar tijd werd, dat iemand anders het stokje van hem over ging 

nemen. Guido Jacobs en Anky Woudstra hebben het stokje van Paula en 

Herman overgenomen. Anky heeft maar kort in de commissie kunnen zitten; ze 

verhuisd naar Noord-Holland. Renske Kalsbeek heeft de plaats van Anky 

overgenomen en daarmee is de commissie weer compleet. 

De toercommissie heeft vijf tochten georganiseerd: 

- Zondag 5 maart: High tea tocht. Deze tocht is onder prima, maar wel 

winderige omstandigheden geroeid door 28 deelnemers. Anky heeft na 

afloop voortreffelijke gerechten geserveerd. 

- Zaterdag 29 april: Van Dijk Bekertocht. Gepland was de Butenfjildtocht, 

maar die route kon nog niet geroeid worden. Dus werd het plan B:  de van 

Dijk Bekertocht. Via het Bergummermeer en de Lijen hebben 12 roeiers 

onder prima weersomstandigheden de Van Dijk Beker opgehaald bij de rv 

De Drait in Drachten. 

- Vrijdag 23 juni: Princenhof avondtocht. In de avonduren zijn 15 deelnemers 

via Werga naar de Princenhof in Eernewoude geroeid en via Wartena weer 

terug naar de Wetterwille. Ondanks het ontbreken van een volle maan een 

prachtige tocht. 

- Zaterdag 23 en zondag 24 september: weekendtocht Gramsbergen. Met 10 

deelnemers en twee 4en op de botenwagen op zaterdag vertrokken naar rv 

Salland in Gramsbergen en vanuit Gramsbergen geroeid op de Nederlandse 

Vecht en de Duitse Vechte in een prachtige omgeving. Naast roeien moest 

er ook flink gesjouwd worden, omdat er een sluis defect bleek te zijn! 

Gegeten en overnacht in Finse chalets tegenover de roeivereniging. Een 

geweldig roeiweekend! 
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• Instructiecommissie 

- Open Dagen. In het verslag jaar zijn er drie Open Dagen georganiseerd. 

Het resultaat van de Open Dagen is dat er in het totaal 50 mensen zich 

opgegeven hebben als lid of aspirant lid. Een mooi resultaat en een 

uitdaging voor de instructiecommissie. 

- Instructeurs. In het voorjaar 2016 is gestart met een groep van 12 

instructeurs, waarvan 6 hulp instructeurs. In september is een startavond 

georganiseerd voor de instructeurs om aan de hand van de handleiding 

ervoor te zorgen dat de instructie eenduidig gegeven wordt. Daarnaast is 

een geplastificeerde instructie kaart gemaakt, die ook gemakkelijk in de 

boot meegenomen kan worden. Observatie- en foutenlijsten zijn 

ontwikkeld, als hulpmiddel voor de instructeurs. Voor de hulp 

instructeurs is in april een scholingsavond georganiseerd. Zinvol en voor 

herhaling vatbaar. In de zomermaanden is de instructie door gegaan, 

zeer tot genoegen van de cursisten!  

- Omslaanmiddag. Op 9 september hebben 12 leden geoefend in het 

omslaan; niet altijd gemakkelijk! Als beloning waren er na afloop 

pannenkoeken. 

- Roeibak. Na veel 5en en 6en kon eindelijk dit jaar de roeibak in gebruik 

genomen worden. Een geweldig hulpmiddel bij het geven van instructie. 

 

• Barcommissie 

Om het verenigingsleven van Wetterwille te stimuleren heeft de barcommissie 

in het afgelopen jaar zich op een paar extra zaken gericht. Dit met als doel om 

enerzijds de gezelligheid te versterken en anderzijds om de inkomsten te 

verhogen. De extra zaken betreffen inspanningen van de barcommissie om 

ervoor te zorgen, dat de bardiensten daadwerkelijk uitgevoerd worden en het 

organiseren van een maandelijkse roeimaaltijd. Aan de roeimaaltijden nemen 

maandelijks tussen de 10 en 20 leden deel en voldoen duidelijk aan de 

behoefte van een harde kern van klanten vanuit verschillende hoeken van de 

vereniging. Daarnaast zijn er natuurlijk de andere taken van de barcommissie, 

zoals zorgen voor bevoorrading en de verantwoordelijkheid voor een goed 
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draaiende bar bij evenementen. Met als jaarlijks hoogtepunt de ERM, wat voor 

de barcommissie veel werk met zich meebrengt. 

In het komende verenigingsjaar gaan we op dezelfde voet verder. Hopelijk met 

nieuwe leden, die de barcommissie komen versterken. 

 

• Commissie Accommodatie en Materiaal 

Materiaal. 

In het afgelopen jaar zijn drie nieuwe boten in de vaart genomen: een skiff 

(Markol), een 2- (Alk) en een C3 ( Iisfugel). Er is 1 boot afgeschreven, de Reager. 

Deze boot ligt aan de oostkant van de loods. Belangstellenden voor de deze 

boot of een gedeelte daarvan kunnen dat kenbaar maken bij de commissaris 

Materiaal & Gebouw, Jaap ten Kate  

Elke woensdagavond heeft een club van 6 leden onderhoud en reparatie aan 

boten en riemen verricht. Expliciet zijn in het afgelopen verenigingsjaar de 

volgende werkzaamheden uitgevoerd:  reparatie boten, boegballen opnieuw 

geplamuurd en beschilderd, kromme riggers gerepareerd of vernieuwd, 

versleten wieltjes en slidings vernieuwd, schoenen vernieuwd, riemen 

geschilderd. Nagenoeg alle reparaties konden door de club zelf worden gedaan 

en hoefden niet uitbesteed te worden. Aan de Reiddomp is groot onderhoud 

gepleegd: houtwerk gerepareerd, geschuurd en geschilderd, slidings en wieltjes 

vernieuwd, opnieuw afgesteld.  

De materiaalcommissie heeft nieuwe schoenen en riemen aangeschaft. 

Daarnaast heeft ze het nieuwe instructievlot ingericht en een stofzuiger 

gekocht.  

Gebouw 

Aan het gebouw is het nodige onderhoud gepleegd, de klussendagen zijn daar 

bij uitstek de gelegenheid voor. In het afgelopen jaar zijn twee klussendagen 

georganiseerd: goten en douches werden schoongemaakt, schilderwerk 
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bijgewerkt, boten in de was gezet, boten afgevoerd naar de stort, onderhoud 

aan de groenvoorzieningen. Een groot gedeelte van de buitenkant aan de 

westkant van het gebouw is verzakt. In het komende jaar worden plannen 

gemaakt voor opknappen, ver- of nieuwbouw van het gebouw. 

 

• Wedstrijdroeien 

In het afgelopen verenigingsjaar hebben diverse ploegen in het totaal aan  
17 wedstrijden met 69 inschrijvingen meegedaan. Door 15 verschillende  
roeiers werd 9 keer blik getrokken. Een willekeurige greep uit de geroeide  
wedstrijden: Hel van het noorden, Head of the river, Spaarne Lenterace,  
Zwolsche Vechtrace, Tromp Boat Races, NRSF Slotwedstrijden. 

 

• Elfstedenroeimarathon 

De elfstedenroeimarathon 2017 viel dit jaar zeer gunstig; 26 en 27 mei met 

mooi roei weer! 

Bij de begroting was uitgegaan van 80 boten verdeeld over de verschillende 

categorieën. Aan de start verschenen 102 boten, een voortreffelijk resultaat. 

Jaarlijks wordt op de zondag volgend op de ERM geëvalueerd met de leden en 

door middel van een digitale evaluatie met de deelnemers. Geëvalueerd 

worden: communicatie en herkenbaarheid organisatoren, organisatie en 

aanmelding, faciliteiten locatie Wetterwille en langs de route. Daarnaast 

worden tips gevraagd voor de volgende tocht. 

Nagenoeg alle onderwerpen zijn positief beoordeeld. De volgende tips werden 

gegeven: de doorgang in Dokkum kan beter, evenals de toiletten langs de 

route, de mogelijkheid om s’nachts op meerdere plekken koffie en soep te 

kunnen kopen. 

Ook dit jaar kon de organisatie een beroep doen op een grote groep 

vrijwilligers. Van deze groep is 65% lid van Wetterwille, 35 % zijn familieleden, 

leden van de rv De Geeuw of oude bekenden. Heel bijzonder! Toch wordt het 
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ieder jaar moeilijker om de klussen te verdelen en veel vrijwilligers doen 

daarom meerdere klussen en zijn twee tot drie dagen aan de slag. Om ook voor 

de ERM 2018 voldoende vrijwilligers te hebben, is het belangrijk dat de datum 

11 en 12 mei ruim van te voren bekend is.  

De exploitatie van de ERM is ook dit jaar weer zeer positief: ruim €13.000,=. 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de ERM 2018 gestart: de poster is klaar, 

de aanvragen voor de vergunningen zijn de deur uit en de commissaris van de 

koning is gevraagd om het startschot te geven. 

 


