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ALGEMEEN JAARVERSLAG 2018-2019 
 
 
 

Bestuur 
 
 * Projecten 
Het verslagjaar 2018-2019 heeft in het teken gestaan van twee grote projecten: 
- de voorbereiding en de uitvoering van de  renovatie en herinrichting van het grootste gedeelte van het 
gebouw 
- de voorbereiding en de viering van het 100 jarig bestaan van de vereniging 
Voor beide grote projecten zijn tijdelijke commissies ingesteld, die heel veel en  voortreffelijk werk 
geleverd hebben.  De project commissie Renovatie gebouw heeft haar werk beëindigd. Het beheer van de 
kantine en de gang is overgedragen aan de barcommissie. Het beheer van de rest van het gebouw blijft bij 
de commissie Accommodatie en Materiaal. Voor de Eeuwcommissie zit het werk er bijna op: het laatste 
evenement ihkv het 100 jarig bestaan is de Boat Race op 10 november. Op de Nieuwjaarsborrel 2020 op 5 
januari 2020 sluiten we het jubileumjaar officieel af. 
*Samenstelling bestuur 
De bestuursperiode van twee bestuursleden liep in het verslagjaar ten einde: Jaap ten Kate, commissaris 
Accommodatie & Gebouw en Didier Sizoo, commissaris Roeien. Jaap was na een periode van 2 x 3 jaar 
statutair niet herkiesbaar, maar de ALV heeft ingestemd met een extra bestuursperiode van 3 jaar. Didier 
had zich herkiesbaar gesteld en is unaniem herkozen voor een periode van 3 jaar. 
* Ledenbestand. 
 In het afgelopen verenigingsjaar hebben 29  (2018:21) leden om verschillende redenen bv. verhuizing, 
studie elders afscheid genomen van de vereniging. We hebben 56 (2018: 19) nieuwe leden ontvangen: 8 
(2018: 4) jeugd leden, 38 (2018: 13) burgerleden, 10 (2018: 2) studentleden. Wetterwille heeft op dit 
moment 197 (2018: 178) leden, als volgt verdeeld over de verschillende categorieën: 162 (2018: 144) 
burgerleden, 19 (2018: 16) jeugd leden, 13 (2018: 12) studentleden, 8 (2018: 6) aspirant leden en 3 
ereleden. Gekeken naar het aantal leden over de afgelopen 5 jaar blijft het aantal leden schommelen 
tussen 165 en 200 leden.  
*ICT 
Na deskundig advies van de leden John van Rooij en Maurits Hafkamp is besloten om het programma 
ecaptain aan te schaffen. Als eerste is de webredactie aan de slag gegaan om een nieuwe website te 
maken. Na de ALV worden de financiële administratie en de ledenadministratie overgezet.  Tegelijkertijd 
wordt gekeken hoe we zoveel mogelijk alle verschillende systemen kunnen integreren, bv het 
afschrijfboek, het barrooster, planners om roei afspraken te maken en dit te koppelen aan de website. 
*Veiligheid 
Het invullen van de incidentrapportage, zoals vastgelegd in het Veiligheidsplan is geen 
vanzelfsprekendheid. In het verslagjaar zijn 3 incidenten volgens de regels vastgelegd. De 
schademeldingen in het afschrijfboek zijn echter vele malen meer. Juist de incidenten rapportage geeft 
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inzicht in de oorzaak op grond waarvan de Veiligheidscoördinator aanbevelingen mbt veiligheid aan het 
bestuur kan doen. 
 

Tijdelijke Commissies 

*Project Commissie Renovatie gebouw 

De  ALV van november 2017 gaf toestemming tot de renovatie van het gebouw. Dat was de aanleiding om 

een project commissie te benoemen. Deze bestond uit  Jaap ten Kate, materiaalcommissaris, Richard de 

Casseres penningmeester, Paul vd Meijden, commissaris Gebouw en Els Tempelmann, voorzitter. In 

aanvang was Meine Gerbenzon als adviseur aangeschoven. De renovatie bestond uit drie delen: 

- Buitengevels West, Zuid en Noord van de kantine, 

- De eerste verdieping: vergaderkamer en krachthonk, 

- Kantine en kleedkamers. 

De begroting was 60.000 euro. Nadat bleek dat kredietverstrekking vele malen duurder was, ondanks de 

garantie stelling van SWS sport, is de gehele renovatie uit eigen middelen bekostigd. Het jaar 2018 is 

gebruikt om de financiële kant van de zaak in beeld te brengen en offertes op te vragen. Het werk is 

gegund aan de fa. Kimsma. De overige werkzaamheden zijn verricht door de leden, om zo binnen budget 

te blijven. De algehele coördinatie deed Paul vd Meijden. 

Onder de project commissie zijn twee sub commissie aan het werk geweest. De ene commissie heeft zich 

met de (her-) inrichting van de eerste verdieping bemoeit, de andere met de (her-) inrichting van de 

keuken en de kantine. 

De beide commissies waren zoveel mogelijk een vereniging brede afspiegeling van de leden: de jeugd, 

studenten- , wedstrijd- en recreatieroeiers, plus materiaal en bar commissie. Deze laatste zijn 

verantwoordelijk voor het beheer van gebouw en kantine . In onderling overleg is gekomen tot de 

inrichting zoals deze nu is. Een ergometerruimte boven de loods, een krachthonk boven de kleedkamers 

en de vergaderkamer boven de kantine. Alleen de inrichting van het krachthonk behoeft momenteel nog 

wat aandacht.  

Met man en macht is gewerkt om het de werkzaamheden  af te krijgen voor de receptie van 18 mei 2019. 

En dat is gelukt! De laatste puntjes op de i werden tijdens de laatste klussen dag in oktober verricht. 

Daarmee acht de projectgroep Renovatie gebouw de opdracht voltooid, met heel veel dank aan de beide 

sub commissies en alle vrijwillige elektriciens, schilders, behangers, timmerlieden en cateraars! 

*Eeuwcommissie 
Begin 2018 is na een oproep van het bestuur in de ALV de eeuwcommissie gevormd. Taak van de 
eeuwcommissie is om op gepaste wijze activiteiten te organiseren rond het 100-jarig bestaan van 
Wetterwille. Door bestuur en ALV is daarvoor een budget beschikbaar gesteld van maximaal € 20.000,- . 
In de ALV van eind 2018 is door de eeuwcommissie het programma 2019 gepresenteerd, bestaande uit: 

• Bijzondere nieuwjaarsreceptie 

• Jubileumboek 
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• Schoolroeien 

• Verjaarsreceptie 18 mei 

• Eeuwtocht 

• Eeuwfeest  

Om dit programma te faciliteren is een eeuw-logo ontwikkeld en een bestand oud-leden opgebouwd.  In 
de loop van 2019 is besloten nog een afsluitende activiteit toe te voegen: in november wedstrijden op het 
Nieuwe Kanaal tussen ploegen van de Hunze en Wetterwille onder de naam: Boatrace Leeuwarden - 
Groningen.  
De eeuwcommissie is tussen februari 2018 en 1 oktober 2019 zestien keer bij elkaar geweest. Naast een 
kleine vaste kern (Willemien Eling, Corinne van den Berg, Rens de Jong, Julie-Anne Arendsen Hein, Ernst 
Janssen) in wisselende samenstelling, afhankelijk van de agenda.  
In onderstaand schema wordt per activiteit aangegeven wat het heeft opgeleverd en wie er aan gewerkt 
hebben. 
 

datum activiteit resultaat Door 

april 2018 – 
juni 2019 

Schoolroeien in 
2018: en 2019 
NSRK op de 
Bosbaan in 
Amsterdam in 2018 
 

2018: deelname aan de trainingen 
door 11 lln van Comenius en het 
Stedelijk Gymnasium 
Deelname NSRK stedelijk 
gymnasium.  
Vervolg 2019: 4 leerlingen hebben 
deelgenomen aan de training. 

Didier, Hans, 
jeugdleden van 
verschillende scholen 
en Rens 

Vóór 2019 Vormgeven 
Eeuwlogo 
Wetterwille 

gerealiseerd Nelleke  

06-01-2019 Bijzondere 
Nieuwjaarsreceptie 

Grote opkomst (160 leden) 
Alle vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. 

Geheel door bestuur 
WW voorbereid en 
georganiseerd. 

maart 2019 Vormen bestand 
oud-leden 

Email-bestand van ongeveer 160 
oud-leden 

Julie-Anne en 
Willemien  

mei 2019 Jubileumboek Professioneel vormgegeven en 
gedrukt jubileumboek, waarvan 
(tot nog toe) meer dan 170 ex zijn 
verkocht. 

Ben, Herman, 
Meindert, Bram  
Jan 

18 mei 2019 Verjaar receptie 18 
mei 

Grote opkomst leden en oud-leden 
(160) 
Act bestuur 1919 en aanbieding 
eerste ex jubileumboek aan 
wethouder Sport Mw. Hilde 
Tjeerdema 

Tom, Julie-Anne, 
Willemien  
Barcommissie 
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19 mei 2019 Presentatie 100 
jaar Wetterwille in 
HCL + mini 
tentoonstelling 

Presentatie door Meindert was 
goed bezocht (ruim 60 
aanwezigen) en tentoonstelling + 
diapresentatie tot 1/10 in info 
centrum HCL 

Meindert, Hester 
Marieke, Ernst  

Juni 2019 Schoolroeien  Rens, Didier 

29-06-2019 Eeuwtocht: Lwdn-
Sneek-Heerenveen-
Drachten-Lwdn. 
Estafette met 
gemixte teams 
over 100km.  

47 deelnemers van Wetterwille, 
Epsilon, Draigt, Skylla 

Toercommissie (m.n. 
Anke en Pauline) 
De Geeuw (koffie+) 
Aengwirden (lunch), 
De Draigt (high tea) 

14-09-2019 Eeuwfeest 
Wetterwille 

Ongeveer 170 deelnemers 
Programma van 12.00 – 24.00 uur 
voor oud-leden en leden: 
 
Lunch/roeien oud-leden 
Workshop “oude verhalen” 
Taart-buffet 
Waterspektakel 
 
Borrel, pubquiz, whisky-proeverij, 
diner, feest  

Barcommissie + 
 
 
 
 
Julie-Anne, Willemien,  
 
Ineke 
Paula, Elly, Sita, Karin, 
Gea 
Corinne, Renske, 
Saskia, Nelleke, Caro, 
Wendelien, Rosalie, 
Klaske 

10-11-2019 Boatrace 
Leeuwarden - 
Groningen 

Gepland 14 races (mannen/ 
vrouwen/mix/jeugd en glad/C) 

Reind, Harald  
Wieger, Peter 

 
Aandacht voor 100 jaar Wetterwille in Huis aan Huis, Friesch Dagblad, blad Roei!, Leovardia (artikel 
Meindert) 
 

Vaste commissies 
 
*Commissie Boeien en Binden  

*Oktober 2018: Na de open dag van 29 september 2018 zijn er 7 nieuwe cursisten gestart. De lessen 

werden gegeven op de vrijdag en zaterdagmorgen. Per 1 januari 2019 zijn er 6 cursisten lid geworden en 

is er eentje gestopt. Reden: het was niet haar sport. Instructeurs voor de wintercursisten waren Ernst, 

Sandra, Jaap, John en Paula 
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*November 2018: Glad roeiend de winter door voor hen die gestart zijn met skiffen in de zomer en de 

winter door willen roeien in glad materiaal. Er waren 20 aanmeldingen! Instructeurs voor deze groep 

waren Douwe, Harrie en Arjan. Er is op 20 november overleg met de examencommissie geweest. Hierin 

werden de volgende items doorgenomen: het proces van aanmelden van kandidaten aan de 

examencommissie t/m het uitvoeren van het examen zelf. Uitbreiding van examinatoren. Andere 

mogelijkheid voor afnemen van examens. 

*December 2018: We zijn in volle gang met de wintercursisten, ze zijn inmiddels van de wherry’s naar C-

materiaal gegaan. Er is een brief gestuurd naar de aspirant-leden of ze lid willen worden per 01-01-2019. 

Er is eentje van de 7 cursisten afgehaakt. Er was behoefte aan goede coachjassen. Er zijn 3 aangeschaft in 

de kleur rood met het logo van Wetterwille en coach erop gedrukt. 

*Januari 2019: Nieuwjaarsborrel op 6 januari 2019 waarop de instructeurs in het zonnetje zijn gezet, ze 

kregen een warme muts voor al hun inzet en enthousiasme. 

*Februari 2019: Theorie-avond door Jaap gegeven in de bestuurskamer. Grote opkomst van 20 leden. Erg 

zinvol, met uitleg over veiligheid en vaarregels, met gebruik makend van het videoscherm. Verplichte 

kost! Aanvraag voor workshop leerlingen Leeuwarder Lyceum op 5 juni. Het gaat om 2x12 leerlingen. Bij 

voldoende instructeurs kan dit doorgaan. 

*Maart 2019: Examens worden op zaterdag 23 maart afgenomen, het gaat om SC2 en ST1 en St2. 

Bernadette Langenberg en Dick Willemsen zijn gevraagd om in de examencommissie te gaan zitten. Zij 

hebben positief gereageerd. De open dag is op 30 maart. Er komt een bericht in Huis aan Huis. Er hebben 

zich 2 mensen aangemeld met een visuele handicap. Voor Wetterwille is dat relatief nieuw. We hebben 

deze mensen uitgenodigd, maar op de open dag zijn ze niet geweest en er is verder geen contact meer 

geweest. We zijn niet bekend met roeien met een beperking, maar wie weet in de toekomst? Op de open 

dag hebben zich 21 aspirant-leden aangemeld, 3 jeugdleden en 8 studenten. 

*April 2019: Jaap is begonnen met stuurlessen op zaterdagmiddag, er zijn 6 aanmeldingen. Voor hen die 

examen willen doen voor SC3 is het stuurdiploma verplicht. Na de open dag is op 4 april een 

voorlichtingsavond geweest voor de zomercursisten. De avond is gehouden in de bestuurskamer en het 

was volle bak. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. kleding, veiligheid, kaartenbak, 

kluisjes, de vereniging WW als 100 jarige, sportplanner, verwachtingen en als laatste de indeling van de 

roeiers op de dinsdag en donderdagavond met de betreffende instructeurs. 

*Mei 2019: Door allerlei andere zaken op Wetterwille i.v.m. het 100-jarig bestaan zijn de examens later 

dan andere jaren. Op 10 mei zijn er SC2 en ST1 examens afgenomen. 

*Juni 2019: Op 22 juni zijn er stuurexamens gehouden, 8 dames en 1 heer zijn geslaagd. Voor de 

skiffinstructie hebben zich 22 leden aangemeld. Per 1 juli wordt er op maandagavond, vrijdag- en 

zaterdagmorgen lesgegeven voor skiffeurs in opleiding. Er zijn 3 aspirant-leden gestopt. 

*Juli 2019: Er is een gesprek geweest met Epsilon over de instructie. Daar is uitgekomen dat we een 

aantal dingen samen kunnen doen o.a.  de theorie-voorlichtingsavond, maar ook het opleiden van 
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instructeurs. Er wordt onderzocht of we dit in de provincie Friesland met andere roeiverenigingen kunnen 

regelen. 

*Augustus 2019: Ondanks de vakantieperiode gaan de lessen zoveel mogelijk door. Instructeurs 

vervangen elkaar en soms wordt er een beroep gedaan op derden. 

*September 2019: Op 21 september de omslaan-middag met pannenkoeken toe. Er waren 6 deelnemers 

die bibberend uit het water kwamen. Maar allen is het gelukt om in de boot te komen. Harrie gaf een 

demonstratie hoe je kan helpen met je eigen skiff als de ander het niet lukt om in het water te komen. De 

pannenkoeken daarna gingen er vlot in. Op 28 september was de open dag met als resultaat 10 nieuwe 

aspirant-leden. Ook waren er examens. In totaal 12 kandidaten voor SC2 en ST1, 1 kandidaat voor SC4; 2 

leden hadden nog niet voldoende niveau om op te aan voor het SC2 examen. 

Dit seizoen van okt 2018 tot okt 2019 hebben we 5 x overleg gehad. In totaal waren er 12 instructeurs op 

de been om alles in goede banen te leiden, soms wel 2 x per week, anderen als invaller, maar allen 

onmisbaar. Veel dank aan: Harrie Mulder, Arjan Bosscha, Douwe Runia, Ernst Janssen, John van Rooij, 

Jaap ten Kate, Sandra Hohlfeldt, Herman Schokker, Greetje Ypma, Kees Schouten, Jeltje Doeleman en 

Paula Ruiterman. 

 

*Toercommissie 2019. 

Leden van de toercommissie:  

Dick Krol, Renske Kalsbeek, Pauline Everts, Dorus van Hooff, Anke Postma. 

*5 maart 2019  Rondje Oudkerk. 

Vanwege de slechte weerberichten kwamen er op het laatste moment veel afmeldingen en deden er 

uiteindelijk 7 mensen mee. Er werd geluncht in café Oudkerk. 

Het was inderdaad een natte tocht. 

*19 april 2019  Vollemaantocht.  

Vooraf gegeten, door diverse mensen klaargemaakt. Rond 20.30 uur het water opgegaan en in gezelschap 

van een prachtige volle maan een “rondje om de noord” geroeid. Richting Tegeltjesbrug, Miedumer Diep 

en via de Dokummer Ee weer terug. 15 deelnemers. 

*29 juni 2019 Eeuwtocht. 

100 jaar Wetterwille dus een tocht van 100 km., verdeeld over vier trajecten langs vier Friese 

verenigingen (inclusief Wetterwille). Ook de leden van alle Friese verenigingen werden uitgenodigd. 

Een prachtige dag met veel zon en tropische temperaturen, roeiverenigingen die ons buitengewoon 

gastvrij ontvingen, enthousiaste roeiers, een mooie route, leuke ontmoetingen enz. enz…; allemaal 

ingrediënten voor een geslaagde dag!  

Twee gehuurde busjes zorgden voor een flexibele logistiek. 

Eén ploeg heeft de hele tocht van 100 km. geroeid; één ploeg heeft de tocht op eco-basis gedaan; de 

overige roeiers hebben één of meer trajecten geroeid. 

In totaal deden er 47 mensen mee. 
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*Zondag 6 oktober Tocht naar Menaldum. 

Nieuw roeiwater: Op de heenweg vanaf de Zwette door de smalle bochtige Boksumer Soal. Lunch in 

Menaldum. Op de terugweg via Ritsumazijl over het Sylster Rak en het Bisschopsrak door de nieuwe 

doorgang. Totaal 36 km. Er deden 12 mensen mee. 

 

*Webredactie 

De webredactie, bestaande uit de leden Karin de Ruijsscher, Sita Hofstra en Harald 
van Beilen, is dit jaar uitgebreid met ons lid Carolien Telman.  
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de migratie van de huidige website naar een 
nieuwe website. Daarvoor zijn er meerdere vergadering geweest met leden van het 
bestuur en met John van Rooij. De nieuwe website is in principe klaar en zal 
binnenkort gelanceerd kunnen worden. 
Daarnaast is de webredactie druk bezig geweest om de website actueel te houden, 
deels door zelf verslagen te plaatsen over wedstrijden, toertochten, evenementen en 
lustrumactiviteiten en daarnaast door het plaatsten van content dat wordt 
aangedragen door leden. De webredactie is daar heel blij mee en nodigt de leden 
nogmaals uit 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! 

*Commissie Elfstedenroeimarathon 

De 34e elfstedenroeimarathon 2019 - “Baanrecord verbroken na stevige competitie” 

Er deed dit jaar een record aantal ploegen van 107 mee; goed voor ruim 1150 roeiers. De teams werden 

weggeschoten door ons erelid Jan de Boer. Onder het deelnemersveld 22 buitenlandse teams en 20 

studentenploegen. Er deden vier teams mee met drie roeiers en tien met zes roeiers. Het weer en de goede 

voorbereiding van de teams leidden tot een baanrecord (16:52 uur). Dit betekende dat na jaren de geldprijs, 

in de vorm van een cheque ter waarde van 900 euro, door Wetterwille en Roeiwerf Wiersma beschikbaar 

kon worden gesteld.  

Met een zuidwester wind op zaterdag (Stavoren richting Leeuwarden) waren de omstandigheden goed. 

Uiteindelijk wisten 99 van de 107 gestarte ploegen binnen de gestelde tijd (24 uur) te finishen. Drie teams 

moesten de strijd voortijdig staken. Het team '100 jaar LRV Wetterwille' eindigde als 19de in het overall 

klassement (19:48), het 6-mans team 'Old boys' (20:29) als 28ste en het team 'Elf en een' als 58ste (22:17). 

De studentenploeg van A.G.S.R. Gyas uit Groningen heeft de 34ste elfstedenroeimarathon gewonnen in 

een tijd van 16:52 uur. Hiermee verbeterden zij het baanrecord dat sinds 2012 op 16:59 uur stond. 

De strijd met Cool Runnings was lange tijd gelijk, maar het Duitse team eindigde uiteindelijk met 15 minuten 

verschil op de tweede plaats. Winnaar van het mix-veld was ‘WW 1919 lustrum mix’ met een tijd van 18:09 

uur. Deze mix ploeg deed mee in een door het bestuur en Alex Wiersma ter beschikking gestelde 

nagelnieuwe boot met de toepasselijke naam M'eeuw. 
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Het team '100 jaar LRV Wetterwille' eindigde als 19de in het overall klassement (19:48), het 6-mans team 

'Old boys' (20:29) als 28ste en het team 'Elf en een' als 58ste (22:17). 

Als eersten gefinisht  in 2019 Totaaltijd  Categorie 

WEDSTRIJDVELD   

A.G.S.R. Gyas 16.52.34 Overall 

Wetterwille 1919 Leeuwarden Mix 18.01.21 Mixed 

A.G.S.R. Gyas Dames 19.30.59 Dames 

PRESTATIEVELD   

Han(g)over 17.42.56 Buiten zes 

Orvo 3er 21.01.28 Buiten drie 

Hemus Eco 21.34.32 Eco 

Het resultaat van de exploitatie ERM 2019 is bekend en met trots laten we weten dat deze positief is en 

na reservering voor website en track & trace € 6991,08 bedraagt. 

De evaluatie met de deelnemers en met leden van Wetterwille leverde ook dit jaar weer goede tips op. 

Denk hierbij aan meer dixies langs de route, voorstel voor wisselverbod, vuilniszakken voor stempelaars, 

felle verlichting roeiboten, spandoek op de muziekpraam voor herkenbaarheid, meertaligheid tijdens 

captainsmeeting en op de website, doorgang eerste brug in Dokkum, plek tijdregistratie finish afzetten … 

voldoende punten om de marathon van 2020 te kunnen verbeteren! 

De voorbereiding voor de elfstedenroeimarathon 2020 is gestart; het 7e lustrum willen we vieren. Daarom 

heeft de commissie met leden van het bestuur van Wetterwille op 12 oktober een brainstorm bijeenkomst 

gehouden. Daarnaast zijn leden van Wetterwille en deelnemers aan de elfstedenroeimarathon gepolst over 

hun ideeën om het 7e lustrum een extra tintje te geven.  

*Barcommissie  

In het afgelopen jaar hebben we naast de normale baractiviteiten het  extra druk gehad met bijzondere 

activiteiten. Dat gaat natuurlijk allereerst om de verschillende festiviteiten rondom ons eeuwfeest. Een 

bijzondere nieuwjaarsreceptie, een eeuwborrel aan het begin van het jaar. Een  receptie toen we echt 

jarig waren met reünisten uit binnen en buitenland en natuurlijk het eeuwfeest in september.  
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Direct aan het begin van 2019 is ook een gigantische klus begonnen om bijna het hele clubgebouw op te 

knappen. De kantine is zwaar gerenoveerd met isolatie, nieuwe elektra, plafond, verf, lampen, barhout 

keuken, enz. enz. Een aantal leden van de vereniging heeft hier heel veel goed werk verricht en zich zeer 

verdienstelijk voor de vereniging gemaakt. De barcommissie heeft hier natuurlijk hard aan meegedaan 

met de verbouwing, maar ook met extra baractiviteiten met broodjes, koffie en zo voort. 

De elfstedenroeimarathon is in het jaar altijd een piek activiteit waarbij veel van de barcie gevraagd 

wordt. Zo ook dit jaar. 

De roeimaaltijden zijn rondom de eeuwfestiviteiten tijdelijk gestopt en zijn in oktober weer opgepakt.  

Helaas moeten we weer constateren dat de discipline om consumpties te betalen weer is afgenomen.  

De barcommissie heeft dit jaar bestaan uit Roelie Mooijen, Gea Douwenga, Eric de Jong, Dorus van Hoof, 

Henriette Wiersma en Hans Kerkhoven. Roelie en Gea stoppen eind 2019 helaas met deze commissie. Dit 

na jaren van veel werk voor de barcie gedaan te hebben. Vanuit de jeugd worden we versterkt door Aiden 

Koster. Daar zijn we  natuurlijk blij mee. En we zoeken nog versterking voor 2020. 

* Commissie Accommodatie & Materiaal 

- Materiaal: elke woensdagavond is er een ploeg van 6 vrijwilligers van 19.00 tot 21.30 uur voor 

onderhoud en reparatie aan boten en riemen. Harry Verdegaal is de ploeg komen versterken en houdt 

zich in eerste instantie bezig met het schilderen van riemen.  Afgelopen jaar is het volgende gedaan:  

reparatie boten, boegballen, kleine beschadigingen opnieuw geplamuurd en geschilderd. Kromme riggers 

indien mogelijk gerecht, anders vernieuwd. Versleten wieltjes en slidings daar waar nodig vernieuwd. 

Vernieuwen van schoenen. Riemen geschilderd. Nagenoeg alle reparaties worden in eigenbeheer gedaan 

en hoeven niet uit besteed te worden.  

Er is het afgelopen jaar veel schade gevaren. Van een gebroken rigger tot een totall Loss. Schadeboten zijn 

gerepareerd door de Roeiwerf Wiersma. Verlengstuk  Unwaarsfugel is weer terug; er kan weer mee 

geroeid worden. 

 - Gebouw: Groot onderhoud aan buitenkant gepleegd, uitbesteed aan aannemersbedrijf Kimsma. Zo is de 

buitenkant westkant en gedeeltelijk noord en zuidkant vernieuwd en geïsoleerd. Bestuurskamer 

vernieuwd, ergometers verplaatst naar de vide, waardoor er meer ruimte is ontstaan in het krachthonk.  

De kantine heeft een kleine metamorfose ondergaan, geschilderd, gesausd,  geïsoleerd, nieuwe ramen en 

deur, barblad, scheiding keuken - bar en opnieuw ingericht. Twee klussendagen, die zeer succesvol en 

gezellig waren, boten zijn weer gepoetst en het gebouw staat er weer goed bij. Alle vrijwilligers bedankt 

voor hun inzet niet alleen op de klussendagen, maar ook de  vele uren die ze besteed hebben aan de 

renovatie van het gebouw. 
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* Wedstrijdroeien 

Ook dit jaar heeft onze vereniging het weer goed gedaan op wedstrijden, ondanks alle bezigheden zijn we 

in 19 wedstrijden gestart met in totaal 57 verschillende inschrijvingen. Van de 57 wedstrijden die we zijn 

gestart hebben we 16 keer blik behaald en zijn we 12 keer in de top 3 geëindigd.  

Zo hebben twee ploegen de afgelopen maand bij Ossa in Heerhugowaard meegedaan aan de HORZOL 

Marathon. Hier heeft de ploeg van Ben Wagenaar, Stefaan Borgmans en Dick Krol in het wedstrijdveld de 

52 km in 4 uur en 45 minuten afgelegd, waarmee ze de eerste plek hebben behaald. Net als vorig jaar heeft 

Rosalie Torensma ook dit jaar weer het dames veteranen veld van de Hel van het Noorden gewonnen, 

daarnaast heeft Rosalie bij de Westelijke Regatta het DG 2x veld gewonnen  in combinatie met Roos 

Rooijakker van Beatrix. Ook Bjorn Bakker, de pas 14 jarige roeier die wordt gecoacht door Huub Bots, heeft 

de smaak van het wedstrijdroeien te pakken. Nadat hij vorig jaar op de IPR voor de eerste keer blik had, is 

hij dit jaar 3 keer eerste geworden. In april was hij al succesvol in Alkmaar bij de AA-Race, dit najaar werd 

hij nog tweemaal eerste bij de Eemhead en de Weesper molenwedstrijd.  

Vorig jaar hadden we met de Elfstedenroeimarathon een mix-ploeg die, ondanks een Wetterwille-record, 

net niet eerste werd in de tocht. Dit jaar hadden ze met een iets andere ploeg en een Superboot de M’eeuw 

van Roeiwerf Wiersma meer geluk. De ploeg bestaand uit Renske Keijzer, Rosalie Torensma, Helma de Jong, 

Merle Niehe, Maartje van der Meulen, Erik van Dijk, Jehannes de Boer, Pierre de Wildt, Jan Douwe de Boer, 

Bauke van Breukelen, Welmoed Dekker & Floor Kortman. Na een tocht van 18 uur en 1 minuut hadden ze 

nu eindelijk het mix-veld gewonnen, met daarbij een nieuw record in het mix-veld en het Wetterwille  

record van het jaar ervoor ook weer met 33 minuten verbeterd. Naast de Mixed-Ploeg hadden we nog 3 

andere ploegen die meededen met de Elfstedenroeimarathon. De Oldboys-ploeg die meededen in het 

buiten-6 veld werden 28ste in de tocht en 4de in het Buiten-6 veld. De toer-ploeg “100 jaar LRV 

Wetterwille” werd 19de overall en ook 4de in het eigenveld en als laatste de toer-ploeg “ELF en EEN” werd 

58ste overall en 34ste in het toerveld. 

In het afgelopen wedstrijdjaar was er een wedstrijdroeier die vaker blik haalde dan alle andere roeiers 

samen: Vera Meijerhof heeft het afgelopen jaar 9 keer gewonnen en ze heeft nog eens 6 keer in de top 3 

gestaan. Onder begeleiding van haar coaches Jehannes de Boer en Herman Rouwe is ze dit jaar begonnen 

met een eerste plek op de Heineken Roeivierkamp in de 4*, daarna was ze ook op de Hollandia, de Damen 

Roeirace Regatta, driemaal op de NSRF slotwedstrijden, tweemaal in Bremen op de Bremer Ruderregatta 

en als laatste nog op de Tromp Boat races. Vera heeft het afgelopen jaar vaak gecombineerd met 

verschillende andere roeiers, veel van verenigingen in het noorden van het land, maar ook met roeiers van 

de Hoop, Hemus en Vikking. Zo heeft ze het afgelopen jaar niet alleen blik gehaald in de Skiff, maar ook in 

de Dubbeltwee, DubbelVier (met & zonder stuur) en in de acht.  
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Naast alle prijzen heeft ze ook nog een derde plek op het NK te pakken in de 4-zonder, een achtste plek op 

het NK in de Skiff, een vijfde plek met de Skiffhead en een elfde plek op het NK Indoorroeien. Proficiat!!! 

* Jeugd-roeien 

De jeugd groep van ongeveer 18 leden tussen de 12 en 18 heeft een gezellig jaar gehad. Het afgelopen jaar 

hebben ze meegedaan aan wedstrijden, sinterklaas gevierd, een barbecue georganiseerd en ze hebben het 

jaar afgesloten met een kamp. Onder begeleiding van de coaches Hans Spiekstra, Jan Douwe de Boer, Didier 

Sizoo, Jan de Boer en sinds een paar weken ook Harrie Mulder, hebben de roeiers dit jaar bij het Rondje 

Froskepolle de snelste tijd neer gezet in het ochtend programma. De boot van Ids Oostmeijer, Annemoon 

Vaartjes, Cas van Bemmel, Aidan Koster en als stuur Emma van der Haring heeft het rondje volbracht in 11 

minuten en 47 seconden. De Meisjes 15-18 Beginners waren ook succesvol en hebben het hele veld 

gewonnen, deze ploeg bestond uit Emma van der Haring, Carien de Wildt, Femke Volkers, Pauline van der 

Haring & Ids Oostmeijer als stuur. De wedstrijd in Zwolle werd overgeslagen, daarna was Wetterwille bij 

Assen wel weer met 2 ploegen vertegenwoordigd. Beide ploegen hebben goed geroeid, maar konden hun 

tegenstanders over de gehele dag niet verslaan. In beide categorie is het echter wel gelukt om de skiff te 

winnen. Bij de jongens won Ids Oostmeijer de skiff en in de mix categorie werd de skiff gewonnen door 

Femke Volkers. 

Het NK Schoolroeien kon dit jaar jammer genoeg niet worden geroeid, omdat dit samen viel met de 

Elfstedentocht, maar komend jaar verwachten we hier wel weer aan mee te kunnen doen.  

Dit jaar is er ook weer een nieuw jeugdbestuur gekozen, Ids en Emma hebben hun diploma gehaald en 

zijn elders gaan studeren. Zij zijn vervangen door Carien, Pauline en Femke.  

 

 

 

Leeuwarden, 14 oktober 2019 

 


