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LEEUWARDER ROEIVERENIGING WETTERWILLE 
ALGEMEEN JAARVERSLAG 2017-2018 
 
Aan het begin van het verslagjaar zijn de voorzitter, Jan ten Brug en de penningmeester, Kees Ouwehand  
afgetreden. Els Tempelmann is Jan opgevolgd als voorzitter; Richard de Casseres heeft de taak van Kees 
overgenomen.  
In het verslagjaar is na goedkeuring door de ALV van de plannen voor renovatie van het gebouw en de 
plannen voor het Eeuwfeest in 2019 gestart met de uitvoering van die plannen. 
 
* Renovatie gebouw. 
 Voor het maken van het plan en de uitvoering is een projectteam samengesteld. Leden van het 
projectteam zijn Els Tempelmann, Jaap ten Kate en Richard de Casseres vanuit het bestuur en de leden 
Meine Gerbenzon en Paul van der Meijden vanuit de commissie Gebouw.  Naast het projectteam is een 
aparte tijdelijke Kantinecommissie en een commissie Eerste Verdieping  benoemd, die voorstellen maken 
voor het opknappen van de kantine en de eerste verdieping.  De Kantinecommissie is samengesteld uit 
alle geledingen van de vereniging. Leden van de Kantinecommissie zijn Roelie Moojen en Hans Kerkhoven 
(barcommissie), Hans Spiekstra, Emma van der Haring (jeugdcommissie)), Klaske van der Sar 
(wedstrijdroeiers), Arjan Bosscha (ERM). Meine Gerbenzon is toegevoegd als adviseur; Jaap ten Kate en 
Els Tempelmaan coördineren vanuit het bestuur. 
De tijdelijke commissie Eerste Verdieping bestaat uit Jan Douwe de Boer en Ids Oostmeijer (jeugd), Klaske 
van der Sar (wedstrijdroeiers), Arjan Bosscha (ERM), Jaap ten Kate en Els Tempelmann (bestuur). Ook aan 
deze commissie is Meine Gerbenzon toegevoegd als adviseur. 
In het kader van de renovatie is een borg aangevraagd bij de Stichting Waarborgfonds Sport en 
toegekend. Daarnaast heeft de gemeente Leeuwarden op grond van de tekeningen vergunning verleend 
voor de renovatie van de gevels. Aannemers zijn gevraagd om een offerte in te dienen, daarna wordt een 
krediet aangevraagd bij de bank. Op 1 januari 2019 wordt een aanvraag voor subsidie ingediend. Na 
reactie op de subsidie aanvraag kan de renovatie van start gaan. Uitvoering van de plannen voor de eerste 
verdieping kunnen we zelf doen. Daartoe is tijdens de klusdag in het najaar  het gedeelte van de zolder 
grenzend aan de huidige bestuurskamer opgeruimd.  
 
* Eeuwfeest 2019. 
 Ook voor de verdere uitvoering van deze plannen is een projectteam samengesteld met Ernst Janssen als 
trekker. Leden van het projectteam zijn Meindert Wiersma en Herman Rouwe (opdracht: realisatie 
jubileumboek), Corinne van den Berg en Paula Ruiterman (opdracht: realisatie feest in september voor 
leden en oud leden), Julie-Anne Arendsen Hein, Tom Wolters en Willemien Eling (opdracht: samenstellen 
lijst namen + gegevens oud leden, realisatie receptie in mei, gedeelte van september feest voor oud 
leden), Rens de Jong (opdracht: deelname Nat. Schoolroeikampioenschap), Bert Veldhuis (opdracht: 
ontwikkelen van gadgets ism ERM). Bij de samenstelling van het jubileumboek zijn ook Ben Wagenaar, 
Bram Streefland, Jan de Boer en Jan ten Brug betrokken. 
 
* Kick off dag.  
In het verslagjaar is voor de eerste keer in september een WW kick off dag georganiseerd als markering 
van de start van het nieuwe roeiseizoen. Organisatoren van de Kick off dag waren Hans Kerkhoven, Didier 
Sizoo, Eric de Jong en Wieger van Eyck van Heslinga. De dag begon met een roeiwedstrijd, vervolgde met 
een zeer geslaagde pubquizz (dank aan Anneke Kuiper!) en is afgesloten met een barbecue. Partners en 
kinderen van de leden waren zeer welkom. Samen leverde dat een gezelschap op van zo’n 60 deelnemers. 
Een zeer geslaagd initiatief. 
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*ICT. 
 Wetterwille heeft digitale stappen gezet, maar systemen zijn niet gekoppeld en dat brengt veel extra 
werk met zich mee. Daarom is aan de leden John van Rooij en Maurits Hafkamp gevraagd om onderzoek 
te doen naar de wensen en mogelijkheden op digitaal terrein. Het resultaat is een rapport met hun 
bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur. Het bestuur heeft op grond daarvan besloten om zich 
voor te laten lichten over het programma e-captain. Een programma waar meer roeiverenigingen mee 
werken. Na de voorlichting wordt besloten of het programma aangeschaft gaat worden en zo ja over de 
gefaseerde invoering van het programma. 
 
* Veiligheid.  
Na het schrijven van het veiligheidsplan heeft onze veiligheidscoördinator, Vera Groot Kormelinck in 
samenwerking met Jaap ten Kate en Willemien Eling een ontruimingsplan geschreven. Het 
ontruimingsplan wordt binnenkort gepubliceerd op de website en zal de nodige aandacht krijgen. 
 
* Ledenbestand. 
 In het afgelopen verenigingsjaar hebben 21 (2017:18) leden om verschillende redenen bv. verhuizing, 
studie elders afscheid genomen van de vereniging. We hebben 19 (2017: 29) nieuwe leden ontvangen: 4 
(2017: 9) jeugd leden, 13 (2017: 13) burgerleden, 2 (2017: 6) studentleden. Wetterwille heeft op dit 
moment 178 (2017: 193) leden, als volgt verdeeld over de verschillende categorieën: 144 (2017: 137) 
burgerleden, 16 (2017: 19) jeugd leden, 12 (2017: 13) studentleden, 6 (2017: 21) aspirant leden en 3 
ereleden. Gekeken naar het aantal leden over de afgelopen 5 jaar blijft het aantal leden schommelen 
tussen 165 en 193 leden.  
 
* Instructiecommissie 
In oktober 2017 is gestart met 21 aspirant-leden. De lessen werden gegeven op de woensdag-, vrijdag- en 
zaterdagmorgen. In goed overleg met de instructeurs zijn na een aantal lessen  2 aspirant-leden gestopt . 
Instructeurs voor de wintercursisten SC1 en SC2 waren Susan van der Laan en Gerard Janssen op de 
woensdagmorgen, John van Rooij  en Ernst Janssen  op de vrijdag en Paula Ruiterman  en Jaap ten Kate op 
de zaterdag. 
De skifflessen zijn gestopt per 1 november 2017, daarna is het programma’ roeiend de winter door in glad 
materiaal’ gestart met als instructeurs Harrie Mulder, Douwe Runia en Arjan Bosscha. 
Per 1 januari 2018 is de groep van de woensdagmorgen gestopt met roeien om diverse redenen. Vaak 
vanwege privé redenen of omdat het roeien niet voldeed aan de verwachtingen. De andere aspirant-
leden van de vrijdag en de zaterdag hebben zich aangemeld als lid per 1 januari 2018. 
In februari en september 2018 is er een avond geweest voor de cursisten over veiligheid en vaarregels 
o.l.v. Jaap ten Kate.  Goed bezette avonden. 
Op 19 maart 2018 was er een voorlichtingsavond voor instructeurs over het geven van instructie aan 
beginnende roeiers.  Epsilon was uitgenodigd en aanwezig met 2 leden/instructeurs. De avond stond 
onder leiding van Hans van der Hoog. In april 2018 is er weer een nieuwe groep aspirant-leden gestart, 10 
in totaal.  Daarvan zijn  6 roeiers lid geworden.  
John van Rooij is bezig samen met Arjan Bosscha om voorlichtingsmateriaal (film, op papier, via de 
website) te ontwikkelen voor de cursisten. 
Ernst Janssen heeft een document gemaakt over hoe om te gaan met het eerste examen bij Wetterwille, 
werkwijze commissie voorlichting over ‘hoe hoort het bij WW’. Hier komen aspecten als werking 
afschrijfboek, wat doen bestuursleden, instuifplanner, sleutel loods, website inloggen en 
verenigingsactiviteiten aan de orde. 
Er is een constructief overleg geweest met de examencommissie over het afnemen van examens. M.n. 
het vooraf kennismaken met commissie en kandidaten over wie ze zijn en wat er verwacht wordt van hen, 
is goed verlopen afgelopen jaar. 
Geslaagden okt 2017-okt 2018: 
SC2 en ST1 :    17 cursisten 
SC3              :     4 cursisten 
SC4              :     5 cursisten 
B2                :     2 cursisten 
B3                :     1 cursist 
 
 



 
 
 
ST2              :     5 cursisten 
 
* Commissie Accommodatie & Materiaal 
- Materiaal 
Elke woensdagavond is zijn de leden van de commissie aan het werk met het repareren en het onderhoud 
aan boten en riemen. In het verslag jaar zijn 60 reparaties uitgevoerd aan boten, zoals bv. boegballen 
vervangen, kleine beschadigingen geplamuurd en geschilderd, kromme en kapotte riggers hersteld of  
vervangen, versleten wieltjes en slidings vernieuwd, vervangen van schoenen. Nagenoeg alle reparaties 
worden zelf gedaan, dankzij de expertise en de handigheid van de leden.  
Groot onderhoud is gepleegd aan de Gielgou en de Winterkoning: houtwerk gerepareerd, geschuurd en 
voorzien van een nieuwe vernis laag, slidings en wieltjes vernieuwd, opnieuw afgesteld en de roeibladen 
geschilderd. 
Uit de reparaties blijkt, dat er ruwer met het materiaal wordt om gegaan: bv.  je vaart niet zo maar een 
boegbal eraf, dan moet er een aanvaring zijn geweest. Hetzelfde geldt voor kromme en/of kapotte 
riggers: aan de Hauk bv. moesten 4 nieuwe riggers gemaakt worden. Vaak ook beschadigingen aan de 
voor- en achterkant, met name bij de skiffs. Waarschijnlijk veroorzaakt door het in- en uitbrengen. De 
commissie doet een dringend beroep op de leden om zorgvuldig met het materiaal om te gaan!!!!! 
Als gift hebben we 2 skiffs ontvangen. De kinderen van Liesbeth Hoogenraad, tot voor kort lid, maar 
helaas overleden hebben haar skiff aan de vereniging geschonken. Het betreft een houten skiff, een 
knikspant. De skiff wordt komende winter vaarklaar gemaakt. Daarnaast heeft Nadette de Groot een skiff 
(max. 70 kg) geschonken. Deze skiff wordt op dit moment  vaarklaar gemaakt: schuren, gronden, schuren, 
lakken. 
- Gebouw 
Aan het gebouw is het nodige onderhoud gepleegd met name tijdens de klussendagen: goten schoon 
gemaakt, de keuken een grondige schoonmaakbeurt, schilderwerk, boten in de was gezet, boten 
afgevoerd. En uiteraard het onverwoestbare onkruid verwijderd rondom het gebouw. De oude kluisjes 
zijn vervangen door nieuwe kluisjes.  
 
* Barcommissie 
De barcommissie zorgt voor een prettige omgeving voor roeiers en gasten, waar ze graag komen en zich 
thuis voelen. Teneinde het onderling contact te bevorderen en de betrokkenheid bij de vereniging, het 
groepsgevoel en de teamgeest te stimuleren. Ze creëert daartoe de randvoorwaarden: kookfaciliteiten, 
het voorraadbeheer, coördinatie  roeimaaltijden, maken van het barrooster. De commissie verzorgt of 
ondersteunt horeca aangelegenheden bij evenementen. De barcommissie is met twee leden  
vertegenwoordigd in de tijdelijke Kantinecommissie. 
In het verslagjaar zijn 6 roeimaaltijden georganiseerd gemiddeld met 15 deelnemers. Er wordt 
afwisselend door verschillende leden gekookt. Bij mooi weer hebben we dit jaar op het vlot gegeten: een 
uitstekend Oost-Europees diner verzorgd door studentenleden! De barcommissie wil het komende jaar de 
aankondigen van de roeimaaltijden aantrekkelijker maken om zodoende het aantal deelnemers te 
vergroten. 
De commissie is bezig met een plan ism Jaap ten Kate om de keukenfaciliteiten te vernieuwen. De 
voorraadkast is onlangs voorzien van nieuwe planken en opnieuw ingericht. 
Wat ging er goed in het verslagjaar: voorraad beheer, afstemming met bestuur ERM, opknappen van de 
voorraadkast, de roeimaaltijden. Wat ging er niet goed: de bemensing van de bar op zaterdag en zondag 
volgens het barrooster. Het blijkt, dat ongeveer 50% van de ingeroosterde diensten niet gedraaid worden: 
de ingeroosterde leden komen niet, zorgen niet voor vervanging wanneer ze niet kunnen. Erg 
teleurstellend en niet bepaald getuigen van betrokkenheid bij de vereniging! De barcommissie denkt er 
over na hoe dit veranderd en verbeterd kan worden. 
 
*Webredactie 
De webredactie bestaat uit de leden Karin de Ruijsscher, Sita Hofstra en Harald van Beilen. Daarnaast was 
Joy Droogsma lid, maar moest ivm haar verhuizing haar lidmaatschap opzeggen. De commissie heeft in 
het verslag jaar een aantal keren vergaderd samen met de commissaris Ledenwerving & Binding, Wieger 
van Eyck van Heslinga.  
De redactie heeft de wens uitgesproken om een nieuwe website te laten bouwen, omdat de huidige 
omgeving niet meer aan de eisen voldoet. Tot die tijd wordt de website zo goed als mogelijk  up-to-date 
gehouden. In dat kader is de indeling van de website geactualiseerd en zijn er nieuwe foto’s geplaatst.   



 
 
 
Het aantal bezoeken aan de website is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen, mede dankzij de vele 
bijdragen van de leden, waarvoor hulde! 
Tot slot roept de webredactie nogmaals alle leden op om tekst en foto’s aan te leveren om de website 
levendig te houden en zodoende de leden onderling te informeren over hetgeen er allemaal gebeurd op 
onze mooie vereniging! 
 
*Toercommisie 
Ook dit jaar is de samenstelling van de commissie weer veranderd. We hebben afscheid genomen van 
Guido Jacobs; Dorus van Hooff en Pauline Everts zijn als nieuw lid toegetreden. De toercommissie heeft 
per november 2018 als leden Dick Krol, Susan van der Laan, Renske Kalsbeek, Dorus van Hooff, Pauline 
Everts en Anke Postma. 
In het verslagjaar hebben we de volgende tochten georganiseerd. 
*Zondag 11 februari -  Hoe God verdween uit ……. 
en herkansing 
 Zondag 11 maart -  Hoe God verdween uit ……. 
Belangstelling genoeg voor deze tocht naar Jorwert (26 aanmeldingen) maar helaas, het winterse weer 
gooide tot twee keer toe roet in het eten. Op 11 maart leek al het ijs wel weg te zijn maar toch was de 
route naar Jorwert niet geheel ijsvrij. 
* Zaterdag 14 april - Bûtenfjildtocht. 
Na lang wachten kon eindelijk via twee sluizen het roeiwater in het Bûtenfjild bereikt worden. De sluizen 
zorgden voor behoorlijk oponthoud met name omdat de tweede sluis defect was en er dus ‘gekluund’ 
moest worden. Het einddoel, Zwaagwesteinde, werd niet gehaald omdat we de verkeerde kant opgingen! 
Desondanks roeiden we in een prachtige omgeving waar nog veel te ontdekken valt. 
Er waren 14 deelnemers. 
*Zondag 3 juni - Dauwtraptocht. 
In alle vroegte werd er geroeid over de Grote Wielen tot aan de molen en weer terug.  
Na afloop stond het ontbijt klaar bij Wetterwille.  
Er waren 17 deelnemers. 
* 14 juli 2018 – Elfwatertocht. 
In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 werd de Elfwatertocht geroeid, onderdeel van het 
project “Fossyl Frei Fryslân”. Voor de driedaagse tocht vanuit Steenwijk bleek bij Wetterwille nagenoeg 
geen belangstelling te bestaan, maar aan de Eindparade op 14 juli hebben zo’n 30 mensen meegedaan. 
Vanaf het aquaduct in het Langdeel werd geroeid naar het WTC, alwaar een feestelijke eindmanifestatie 
plaats vond. 
*Zaterdag 1 september – Polderhoofdkanaaltocht. 
Alweer nieuw roeiwater. Via Eernewoude werd geroeid naar De Veenhoop. Sinds mei van dit jaar is daar 
de sluis in gebruik genomen om het Polderhoofdkanaal naar Nijbeets te kunnen bereiken. Na Nijbeets 
ging de route via Oldeboorn en Grouw weer terug naar Leeuwarden.  
Er waren 8 deelnemers. 
*14 oktober – Jorwert. 
Uiteindelijk is de tocht naar Jorwert toch nog gerealiseerd, zij het met 11 deelenemers. In het restaurant 
in Jorwert stond een heerlijke luch voor ons klaar. 
De laatste tocht in 2018 is de traditionele Lichtjestocht op 20 december. 
 
*Wedstrijdcommissie 
We hebben een goed westrijd jaar gehad, waarin we 75 x hebben ingeschreven voor 24 verschillende 
wedstrijden. In die wedstrijden hebben we maar liefst 24 x blik gehaald! 
Het westrijd jaar begon goed met blik op de 2de wedstrijd van het jaar: Rosalie Torensma won haar 1ste blik 
op de Hel van het Noorden in het Dames Veteranen skiff veld. Na een lange winter, waarin de Head of the 
River werd afgelast vanwege de kou, werd er geroeid op de Twee- & Skiff Head. Bij de Tweehead hebben 
Rosalie Torensma en Renske Keijzer het Dames Veteranen dubbeltwee gewonnen. 
In mei vervolgens de ERM, waar twee ploegen van Wetterwille aan mee deden. De mixploeg, Renske 
Keijzer, Rosalie Torensma, Alyde Bles, Bauke en Wieger van Breukelen, Erik van Dijk, Gijs Bakker, Jan  
 
 
 
 



 
 
 
 
Douwe de Boer, Sandra Hohlfeld, Helma de Jong, Ava Verhoeven en Floor Kortman finishte  met een 
nieuw Wetterwille record: in een tijd van 18 uur en 34 minuten kwamen ze  als de 3de mixploeg binnen. 
Iets meer dan een uur later finishte de 2de ploeg, Henk Bles, Jehannes de Boer, Harald van Beilen, Pierre 
de Wildt, Gjalt de Haan, Peter Vogelaar, Klaske van der Sar en Wendelien Schalij  onder de naam Vergane 
Glorie en  behaalde de 16de plaats.  
Tijdens  Pinksteren roeide Bjorn Bakker zijn eerste wedstrijd: de Internationale Pinkster Regatta en haalde 
blik in het J13 skiff veld. Een week later roeide de Damesploeg in de Spaarne Lenterace. Als eerste gingen 
Rosalie Torensma en Renske Keijzer van start in de dubbeltwee en werden met een ruime voorsprong 1ste 
in het Dames Veteranen veld. In de middag startten Rosalie en Renske in een dubbel vier samen met 
Helma de Jong, Wendelien Schalij en Floor Kortman (stuur). Ook hier werd blik gehaald. 
Hetzelfde weekend roeiden ook  de studentleden een wedstrijd. In de dames Onervaren C4+ roeiden Pina 
Koch, Dominique Does, Anouk Douwstra, Annemiek van Veen en Wouter Kramer. Nadat ze een paar 
weken eerder 3de waren geworden in Twente haalden ze bij de Heineken Okeanos Tweekamp blik. 
De laatste wedstrijd van het seizoen was de NSFR Slotwedstrijden. Hier deden, zoals elk jaar veel roeiers 
aan mee. Alyde Bles roeide in het M18 skiff veld en haalde haar eerste blik. Ook Vera Meyerhof heeft het 
seizoen goed afgesloten met blik in het M16 skiff veld. Alyde werd later op de dag ook nog 2de in het DB2x 
veld in combinatie met Hannah van der Sluis van de RV De Hunze. 
In september en oktober waren er nog enkele wedstrijden en heeft Ids Oostmeijer het laatste blik van het 
jaar gehaald: hij werd 1ste op de Coupe des Jeunes in het J18 skiff veld. 
Naast alle wedstrijden waarin blik behaald werd, zijn er nog een paar wedstrijden geroeid, die genoemd 
moeten worden. De schoolroeiers van het Stedelijk Gymnasium werden 2de op de NSRK, Rosalie Torensma 
eindigde als 2de op het Aegong NK groot in het veld DSB 1x, werden Pierre de Wildt, Nico van Roon 
Jehannes de Boer, Harald van Beilen en Saskia Steen 2de bij de Tromp Boat Race in het HVD 4x+ veld en is 
Jan Douwe de Boer 1ste geworden in de B finale op de NSFR in het HB1x veld. 
In het kader van de plannen voor het Eeuwfeest in 2019 hebben we voor de eerste keer mee gedaan aan 
het Nationale Schoolroeikapmioenschap (NSRK). Het bijzondere van dit kampioenschap is, dat in 
samenwerking met middelbare scholen teams gevormd worden van leerlingen, die nog nooit eerder 
geroeid hebben en op deze manier kennis kunnen maken met het roeien.  In twee maanden worden de 
teams getraind voor de kampioenschappen. Onder leiding van Rens de Jong en met als coaches Hans 
Spiekstra, Jan Douwe de Boer, Didier Sizoo en onze jeugdleden zijn twee teams begonnen aan de 
trainingen. Een team van het Comenius en een team van het Stedelijk Gymnasium. Helaas moest het 
team van het Comenius vroegtijdig stoppen: geen tijd meer vanwege de examens.  Het team van het 
Stedelijk Gymnasium is met veel enthousiasme door gegaan en met een geweldig resultaat: weliswaar 
geen blik, maar wel een zeer verdiende 2de plaats! 
In het komende jaar is het plan om tenminste 50 x mee te doen aan een wedstrijd. Om dit doel te kunnen 
halen wordt coaching verzorgd door  Jehannes de Boer, Erik van Dijk, Herman Rouwe en Dennis Dooren.  
 
* Jeugd 
De jeugdleden hebben dit jaar wedstrijden geroeid, vaardigheidsproeven afgelegd, een barbecue 
georganiseerd en truien aangeschaft voor de jeugdleden. Belangrijk voor de jeugd is om in  een gezellige 
en sportieve sfeer te kunnen roeien. Ids Oostmeijer, Emma van der Haring en Gwen Hendrikman vormen 
het jeugdbestuur. Coaches zijn Hans Spiekstra, Jan Douwe de Boer, Didier Sizoo en Jan ten Brug. De leden 
en de coaches hebben meegeholpen om aanvankelijk twee, maar uiteindelijk een team van onervaren 
roeiers voor te bereiden op het Nationale Schoolroeikampioenschap. 
 
* ERM 
De elfstedenroeimarathon 2018 is weer super verlopen! 
Het succes van dit jaar is mede te danken aan studenten van NHL Stenden Hogeschool. Vanuit hun 
deelname aan de minor Eventmanagement hebben zij, in estafette vorm, een tweetal opdrachten voor de 
ERM commissie uitgevoerd. 
Opdracht 1 bestond uit ‘advisering over het verhogen van de deelname ERM door verbeterd gebruik 
(Social) Media’ en opdracht 2 bestond uit het adviseren en uitvoeren van side events om de ERM voor 
deelnemers en toeschouwers aantrekkelijker te maken. 
 
 
 



 
 
 
Beide opdrachten zijn uitgevoerd en het beste resultaat is behaald bij opdracht 2. Vooral hulde aan de 
laatste groep studenten die prototyping heeft omgezet naar uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de zwanen 
op de kade aan het einde van het Woudmansdiep, de praam met muziek die de roeiers begeleide naar de  
Prinsentuin en de inrichting van de grote tent met de photobooth. Kijk ook eens naar de door de 
studenten gemaakte aftermovie op de website van de elfstedenroeimarathon. 
Al met al genoeg ideeën en leuke ervaringen om in het volgend  jaar weer mee te nemen in de organisatie 
van de elfstedenroeimarathon 2019 op 31 mei en 1 juni! 
Hoe is de race gelopen? 
De Aengwirden/Tromp combi heeft de elfstedenroeimarathon 2018 gewonnen. Zij hebben een tijd 
neergezet van 17 uur en 14 minuten. Het was een bloedstollende strijd met nummer twee, het snelste 
studententeam van Gyas, dat op 1.18 minuut achterstand eindigde. Het was van meet af aan stuivertje 
wisselen tussen beide rivalen, waarbij Gyas aanvankelijk de kop overnam van de als eerste gestarte 
Aengwirden-combi met onder meer oud-internationals Göbel, Cirkel en Vellinga aan boord. Na een 
stuurfout op de Dokkumer Ee moesten de studenten acht minuten goed zien te maken. Uiteindelijk 
kwamen ze slechts een minuut te kort. 
Een bijzondere prestatie werd neergezet door het Duitse team Cool Runnings. De zesmansformatie 
eindigde, net als vorig jaar, als derde overall. En verbrak hun eigen record met een tijd van 17 uur en 42 
minuten.  
Snelste (na een spannende strijd met aanvankelijk de  Wetterwille-mix en tot het einde RIC) werd de 
combiploeg van ARC winnaar in het mixed-veld. Ook dit team telde een aantal oud internationals, 
waaronder Myke Mol en Liesbeth Jorritsma. Zij werden vierde overall met een tijd van 18.09 uur. 
Bij de begroting 2018 zijn we uitgegaan van 85 boten, verdeeld over de verschillende categorieën. Bij de 
start verschenen 97 boten. Alle boten zijn veilig binnen gekomen en als laatste binnen de tijd de 
studentenploeg Fabras & Keiretsu. Slechts drie teams gingen met een warme maaltijd, maar zonder 
elfstedenkruisje naar huis. 
De opbrengst van de elfstedenroeimarathon was dit jaar € 6.724,=, een mooi resultaat dat mede te 
danken is aan de vele enthousiaste vrijwilligers die met trots dit fantastische evenement inhoud geven. 
Op 31 mei en 1 juni 2019 is de 34eelfstedenroeimarathon – SAVE THE DATE! 
 
 
 
Leeuwarden, 15 november 2018 
 
 
 
 
 


