
  

 

 
 

 

 

 
 
 
 

1 
 

 
ALGEMEEN JAARVERSLAG 2020-2021 
 
 

Inleiding 
Voor u ligt het verslag van wederom een zeer bijzonder verslagjaar. Enerzijds werd het verslagjaar 
gekenmerkt door steeds weer wisselende maatregelen in verband met het Corona virus . Anderzijds 
doordat het verslagjaar voor het eerst parallel loopt aan het kalenderjaar eea door verandering van de 
statuten. 
 

Algemeen 
• Gevolgen van maatregelen met betrekking tot het Corona virus.  

De samenstelling van het projectteam Corona is in het verslagjaar gewijzigd. Ernst Janssen heeft het 
stokje overgenomen van Els Tempelmann, Didier Sizoo heeft het bestuur en dus ook het projectteam 
verlaten. Hans Kerkhoven is vanuit zijn functie als Veiligheidscoördinator als adviseur aan het team 
toegevoegd. Daarnaast is Willemien Eling lid van het team. 
Gedurende het verslagjaar zijn de Corona maatregelen telkens veranderd met als resultaat dat op de 
valreep, 31 december, de 15de versie van het Veiligheidsprotocol geschreven is. Toertochten moesten 
afgelast worden, een ERM Corona proof werd georganiseerd, de voorjaars ALV was een digitale ALV, de 
najaars ALV werd georganiseerd in het kerkje van Huizum Dorp. We konden slechts 1 keer een Open Dag 
organiseren en ook maar 1 keer een Klussendag.  
Maar hoe dan ook: we hebben het hele jaar, weliswaar soms aangepast, kunnen roeien! 
 

• Samenstelling Bestuur 
Tijdens de voorjaars ALV heeft Ernst Janssen het voorzitterschap van Els Tempelmann overgenomen. 
Onder het voortvarende voorzitterschap van Els is het gebouw (behalve de loods) gerenoveerd en hebben 
we een zeer geslaagd Jubileumjaar gevierd. Tijdens de najaars ALV zijn  Jaap ten Kate (commissaris 
Accommodatie & Gebouw), Didier Sizoo (commissaris Roeien) en Paula Ruiterman (commissaris 
Opleiding) afgetreden. Ook zij hebben veel voor de vereniging gedaan, Jaap zelfs gedurende drie 
termijnen! Susan van der Laan is benoemd als commissaris Opleiding, Guido Jacobs als commissaris 
Accommodatie & Gebouw. Aan het eind van het verslagjaar waren er nog geen nieuwe commissaris 
Roeien en commissaris Communicatie gevonden. Naast bovengenoemde bestuurswisselingen zijn de 
penningmeester, Richard de Casseres en de secretaris, Willemien Eling de ‘stabiele factoren’!  
 

•  Ledenbestand. 
Wetterwille heeft op dit moment 221 (begin 2020: 217) leden, als volgt verdeeld over de verschillende 
categorieën: 181 (2020: 151) burgerleden, 7 (2020: 16) jeugd leden, 24 (2020: 11) studentleden, 0 (2020: 
22) aspirant leden, 5 weekend leden (2020: 2),  en 3 ereleden. Daarnaast hebben we 1 donateur. Het 
ledenaantal is licht gestegen met 3 leden.  
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• ICT 
Het projectteam E-captain bestaande uit Anneke Kuiper en  Martin Boomgaardt, tevens E-
captainbeheeerder heeft haar werkzaamheden af kunnen ronden.  Hetgeen betekent, dat de website, de 
leden- en de financiële administratie, het secretariaat  en het afschrijfboek  via E-captain werken.  Veel 
dank voor al het werk! 
 

• Veiligheid 
De Veiligheidscoördinator, Rens de Jong heeft helaas wegens ziekte haar functie in het verslagjaar neer 
moeten leggen.  Hans Kerkhoven heeft de functie van Rens overgenomen.  De Veiligheidscoördinator is 
adviseur van het tijdelijke projectteam Corona.  
Er heeft zich een incident voor gedaan met aanzienlijke schade aan de boot. Dat is weleens  anders 
geweest en kan duiden op het alerter zijn van de roeiers. Een mogelijke oorzaak kan ook liggen in niet of 
slechts gedeeltelijk kunnen roeien sinds halverwege maart2020  vanwege de Corona maatregelen. 
 
 

Vaste commissies 
 

• Instructie- en examen commissie  
Door de Corona pandemie zijn de instructieactiviteiten anders verlopen dan voorgaande jaren.  Zo is de 
Open Dag in maart 2021 niet doorgegaan en zijn soms perioden geen lessen gegeven of later dan gewenst 
gestart.  

Cursisten 
Na de Open Dag in september 2020 hebben zich 22 mensen aangemeld,  waarvan er 14 uiteindelijk lid  
geworden zijn. Deze 14 slagen uiteindelijk allemaal, zij het wel op verschillende tijdstippen. De Open Dag 
in september 2021 levert 13 cursisten op, waarvan er 10 doorgaan als lid. De rest zegt af door blessures of 
gebrek aan tijd.  

Examens 
In deze periode zijn er 19 cursisten geslaagd voor Sc2, 4 cursisten voor Sc3/4  en 10 cursisten voor St2. 

Soorten  instructie 
De commissie verzorgt instructie voor 4 verschillende groepen leden: 

-Beginners. Op de Open Dag melden zich aspirant leden aan, die meestal nog nooit hebben geroeid. 
Zij krijgen instructie op woensdag, vrijdag en indien nodig op zaterdag over de basisprincipes van het 
roeien. Eind 2021: 10 cursisten. Instructeurs zijn: Guido Jacobs, Jaap ten Kate, Susan vd Laan, Paula 
Ruiterman, Ernst Janssen, Jeltje Doeleman, Herman Schokker, Els Tempelmann, Henk Kuijs en Kees 
Schouten. 
-Skiffinstructie.  Voor roeiers met Sc2 die willen leren skiffen en dus voor Sc3 en/of Sc4 gaan. 
Voor deze laatste groep wordt er in de winterperiode, wanneer er geen skiffinstructie is ivm de 
watertemperatuur, gelegenheid geboden om elke week in glad materiaal te roeien onder begeleiding 
van de skiffinstructeurs. Om de roeivaardigheid te behouden en te vergroten: beter roeiend de winter 
door. Daarvoor zijn 2 momenten in de week op vrijdag en zaterdag waaraan alle leden met Sc2  mee 
mogen doen. Eind 2021: 29 cursisten. Skiffinstructeurs zijn: Harrie Mulder, Arjan Bosscha en Douwe 
Runia. 
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-Roeiers met Sc2. Zij gaan niet direct op voor Sc3 op maandag, maar krijgen nog extra lessen. Eind 
2021: 4 cursisten. Instructeurs zijn: Ernst Janssen, Jeannemiek Miltenburg en Kees Schouten. 
-Stuurlessen. Op zaterdag is er instructie voor St2. Eind 2021: 10 cursisten. Stuurinstructeurs: Jaap ten 
Kate en Guido Jacobs. 
- Sc4 en beter. Instructeur is Dennis Dooren. 
Wanneer er niet geroeid kan worden vanwege de Corona maatregelen, gaan cursisten op de 
ergometer. Instructielessen duren 1 uur behalve de stuurlessen, die duren 2 uur per keer. SC4 en 
meer (Dennis), jeugdinstructie en studenteninstructie opereren geheel zelfstandig. Tijdens de 
zomervakantie gaat de instructie gewoon door. 

Omslamiddag 
In september, 8 leden doen hier aan mee. Dit is een vrijwillige deelname. 
Instructeurs 
Binnen Wetterwille was er in dit jaar geen tekort aan instructeurs. Er waren 13  leden die instructie gaven. 
In januari zegden 3 instructeurs op om verschillende redenen tw Herman Schokker, Jeltje Doeleman en 
voor een deel Guido Jacobs. Op dit moment bestaat de instructiecommissie uit de volgende 11 personen:  
Arjan Bosscha, Guido Jacobs, Ernst Janssen,  Jaap ten Kate, Susan van der Laan, Jeannemiek Miltenburg, 
Harrie Mulder, Paula Ruiterman, Douwe Runia, Kees Schouten en Els Tempelmann. 
Opleiding instructeurs 
Cursus ergometer op 15 november 2020 door Dennis Doorn. Cursus roeitechniek algemeen op 12 oktober 
2021 samen met Epsilon door Hans van der Hoog. 
Vergaderingen 
In het verslagjaar zijn ongeveer elke maand vergaderingen gehouden, wanneer  Corona maatregelen het 
toelieten. Onderwerpen: nieuwe instructieperiode  en indeling instructeurs, de voortgang van cursisten,  
het klaarmaken van een handleiding , verplicht stellen van de stuurlessen,  open dagen, omslamiddag, 
examens. 
Voorlichtingsavond 
Een voorlichtingsavond voor de nieuwe aspirant-leden vindt plaats binnen een week na de Open Dag. De 
voorlichtingsavond was op 28 september 2021 georganiseerd door Paula Ruiterman.  
 
Verder zijn er het hele jaar aanvragen geweest om lid te worden. Zij die al konden roeien, moesten 
voorroeien. Alle werkzaamheden mbt instructie  en examens van aspirant- en leden  kunnen, omdat we 
een groot aantal enthousiaste instructeurs hebben voor zowel de beginners als de meer gevorderden. 
Hulde aan hen en aan de examencommissie!!! 
 

• Toercommissie      

Leden van de commissie: Dick Krol, Dorus van Hooff, Pauline Everts, Renske Kalsbeek – heeft commissie 
eind 2020 verlaten en Kees Soeteman – is lid geworden begin 2020 en heeft eind 2021 de commissie 
verlaten. De Toercommissie heeft eind 2020 Renske Kalsbeek en eind 2021 Kees Soeteman bedankt voor 
hun  inzet en enthousiasme. Beiden hebben goed gelet op de kas, en regelden o.a. van de catering. 
Nogmaals veel dank! De Toercommissie zoekt weer een nieuw lid! We overleggen zo’n 7 x per jaar, 
bedenken de tochten, bereiden deze voor en er is altijd minimaal 1 lid aanwezig bij een toertocht. Je hoeft 
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niet persé alles zelf te (kunnen) roeien!  Mail gerust naar toercommissie@lrvwetterwille.nl als je hierover 
informatie wilt. 
Covid-19  
In 2020 kon De hel van het Friesland op 14 november niet als tocht worden geroeid. Er waren 3 bikkels 
(Dick Kropl, StefanBorgmans en NielsUltzen) die de tocht op eigen initiatief in de Witsnuit hebben geroeid. 
Zij werden beloond met een Belgisch biertje. Ook de traditionele Lichtjestocht ging in 2020 en 2021 niet 
door. Alle tochten van 2021 werden doorgeschoven tot juli.  
Friese Toerroeikalender 
In januari 2021 is in goed overleg de 3e Friese Toerroeikalender opgezet; iedereen stond achter een vervolg. 
De tochten van Aengwirden (Heerenveen) en Epsilon (Leeuwarden) hebben door kunnen gaan. Die van 
Geeuw (Sneek), De Dragt (Drachten) en van Wetterwille zijn vervallen i.v.m. Covid-19. Voor 2022 is er 
alweer contact voor een nieuwe Friese Toerkalender. Wetterwille organiseert dan weer De hel van 
Friesland op zaterdag 3 november 2022.  
Tochten Wetterwille 
Juli 2021.... En toen gingen we los met bijna iedere maand een tocht! Het enthousiasme was groot en er 
waren steeds veel deelnemers! Alleen de lichtjestocht in december 2021 moest weer vervallen. Verslagen 
en foto’s zijn nog steeds te vinden op de site van Wetterwille. Dank aan de redactie voor het plaatsen op 
de site. 

- Op zaterdag 17 juli vond de Avondtocht naar Oudkerk plaats. 
https://www.lrvwetterwille.nl/nieuws/avondtocht-naar-aldtsjerk 

- Jorwert verwelkomde een grote groep roeiers op zaterdag 14 augustus.   
              https://www.lrvwetterwille.nl/nieuws/op-en-neer-naar-jorwert 

- De snert stond klaar in Earnewald op zaterdag 16 oktober. 
              https://www.lrvwetterwille.nl/nieuws/snerttocht-16-oktober 

- En last but not least: De Hel van Friesland op zaterdag 6 november! Deze werd georganiseerd voor 
alle Friese roeiverenigingen. We verwelkomden leden van Epsilon, De Dragt en Aengwirden 

              https://www.lrvwetterwille.nl/nieuws/de-hel-van-friesland-in-beeld 
De ‘Van Dijk Beker’ 
De Van Dijk-beker is door een groep enthousiaste roeiers van de Dragt opgehaald op 21 augustus.  Als 
goede gastheer bood Ernst Janssen de beker aan de voorzitter van de Dragt, Wiebe Abma aan. De roeiers 
werden ontvangen met soep, broodjes en warme dranken.  
Kalender 2022 
De Toerkalander 2022 wordt in januari bekend gemaakt. Met weer een nieuwe tocht.  
We hopen weer op een grote opkomst. 
 

• Web redactie 
De web redactie bestaat uit Carolien Telman, Harald van Beilen, Karin de Ruijsscher en Sita Hofstra. 
Willemien Eling is het aanspreekpunt vanuit het bestuur. 
De web redactie heeft zich dit jaar vooral bezig gehouden met het plaatsen van nieuwsberichten en zo nu 
en dan op verzoek het actualiseren van een van de pagina’s. Helaas zijn er ook heel wat kalenderitems 
geplaatst die later weer verwijderd moesten worden of die de toevoeging “geannuleerd” kregen vanwege 
de Corona maatregelen. 

mailto:toercommissie@lrvwetterwille.nl
https://www.lrvwetterwille.nl/nieuws/avondtocht-naar-aldtsjerk
https://www.lrvwetterwille.nl/nieuws/op-en-neer-naar-jorwert
https://www.lrvwetterwille.nl/nieuws/snerttocht-16-oktober
https://www.lrvwetterwille.nl/nieuws/de-hel-van-friesland-in-beeld
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Ondanks de lockdowns en de gedeeltelijke roeiverboden is het verheugend dat er toch 47 nieuwsitems 
zijn geplaatst. Leden waren inventief en wisten - ook als er geen wedstrijden en toertochten geroeid 
konden worden - leuke nieuwsitems te genereren. Aan de website is te zien dat de vereniging ook in dit 
barre coronajaar springlevend was. 
Martin Boomgaardt  en Anneke Kuiper hielden zich bezig met E-Captain in bredere zin, bijvoorbeeld de 
koppeling aan het ledenbestand en het afschrijfboek. 
Als altijd wil de web redactie ook in 2022 graag korte verslagen ontvangen van leden: van je wedstrijd, 
toertocht, training, of anderszins. Stuur je korte tekst en eventuele foto’s los bijgevoegd, naar 
webredactie@lrvwetterwille.nl. 
 

• Commissie Elfstedenroeimarathon 
De 35e Elfstedenroeimarathon 2021 – “Speciale Corona-editie” 
Een speciale Mc-Drive editie van de ERM werd dit jaar verroeid in het weekend van 4 en 5 september 
2021. Er deden 10 ploegen mee, allen in de als enig uitgeschreven B6 categorie, resulterende in 59 
deelnemers. Mede dankzij het mooie weer, kwamen alle deelnemende ploegen binnen de 24 uur binnen. 
 
De geldende Corona-regels in het Hemelvaartweekend verhinderde het organiseren van een reguliere 
ERM in 2019 en 2020.   
De ERM-commissie ontwikkelde hiervoor de speciale Mc-Drive model, waarbij de organisatie, maar ook 
alle ploegen in hun eigen bubbel verkeerde, zodat eventuele Corona-besmettingen beperkt zouden 
blijven. Dit jaar bleef het clubgebouw gesloten, waren er geen tenten, geen muziek, geen stempelaars, 
veel minder vrijwilligers en geen maaltijd na afloop. Tevens moesten alle deelnemers een Coronabewijs 
tonen. 
RV Rijnmond heeft de snelste tijd neergezet. Ze bereikten onder ideale omstandigheden in een tijd van 20 
uur en 8 minuten als eerste de eindstreep in Leeuwarden. Als tweede finishte de vijfmansformatie van 
Stuttgart-Cannstatter Ruderclub op een kleine 7 minuten. Wetterwille finishte als derde in een tijd van 21 
uur en 2 minuten. 
 
Helaas heeft de ERM dit jaar tot een negatieve exploitatie geleid van €3403,= . 
Deze editie van de ERM heeft tot een aantal innovaties geleid: 

- De tijdwaarnemingen werden dit jaar automatisch d.m.v. geofencing verricht. Alleen de start en 
finish zijn nog met de hand geklokt. De doorkomsttijden door de steden bleek nauwkeurig 
vastgelegd te worden. De commissie beraadt zich over de mogelijkheden voor de toekomst. 

- Een (nu nog Excel sheet) voorspelde de doorkomsttijd door de verschillende steden. Hierdoor kon 
de organisatie snel inspelen op de inzet van vrijwilligers tijdens de tocht door deze aan te passen. 
Het idee is om deze voorspellingen als dienst mee te leveren met de ERM live -pagina in de 
toekomst. 

 
De voorbereidingen voor de ERM 2022 zijn in volle gang. We hopen op 27 en 28 mei 2022 wederom een 
reguliere ERM te kunnen organiseren. 
De ERM commissie bestond in het verslagjaar uit Arjan Bosscha, Bram Streefland, Bram Sonsma, Caroline 
Cosijn, Elke Wagenaar, Joyce Visser, Pierre de Wildt & Hielke Hoekstra. 
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• Barcommissie 
Samenstelling van de Barcommissie: 
Hans Kerkhoven,  Eric de Jong,  Jeannemiek Miltenburg,  Henriëtte Wiersma,  Aidan Koster,  
Caro Eggink,  Dorus van Hooff .  
Henriëtte heeft in oktober afscheid van ons genomen. We hebben haar hartelijk bedankt voor haar 
inbreng tijdens een gezellig etentje. Hans heeft aangegeven te stoppen per 1 januari 2022. Liesbeth 
Zijlstra gaat zich als nieuw lid bij ons voegen. 
Dit jaar werd gekenmerkt door de corona-epidemie en de daaruit voortkomende beperkende 
maatregelen. De activiteiten van de barcommissie stonden hierdoor op een heel laag pitje. De bar 
werd nauwelijks bediend in de weekenden. Het terras is wel een tijdje open geweest. Er hoefden niet 
veel boodschappen gedaan te worden. We hebben een paar keer vergaderd dit jaar. Er is één 
roeimaaltijd geweest (op 5 november). 
Op 4 en 5 september was er weer een Elfsteden Roei Marathon. Omdat de kantine en het terras 
gesloten waren, heeft de barcommissie de roeiploegen ter plaatse bediend met een mobiel 
uitgiftepunt: met een bakfiets reden we op een neer over het fietspad. Dit werd zeer gewaardeerd 
door de roeiers. De (gratis) koffie was niet aan te slepen. En de lunch/brunch pakketten vielen goed in 
de smaak. 
Tijdens de najaars ALV in de kerk van Huizum verzorgde de commissie de catering. Dit was ook het 
geval bij de ontvangst van collega-roeiploegen, open dagen en roei examens. 
Het valt te begrijpen dat er in dit jaar minder inkomsten zijn geweest. De gebruikelijke uitgaven liepen 
echter wel door. Het batig saldo is dit jaar daarom gering. 

 
 

• Commissie Accommodatie & Materiaal 
De materiaalcommissie bestaat in 2021 uit zes vrijwilligers, naast de Commissaris Accommodatie en 
Materiaal Jaap ten Kate, zijn inzetbaar geweest Harry Verdegaal, Bert Veldkamp, Harrie Mulder, Marij 
Knaap, Herman Schokker en Guido Jacobs.  
Vloot 
Tot het najaar van 2021 is nagenoeg elke woensdagavond van 19:00 tot 21:30 de ploeg bezig geweest 
met onderhoud en reparatie van boten en riemen. Herman en Guido zijn bovendien dit jaar bezig 
geweest met het project “afstellen van skiffs” op elke maandagmorgen. In de zomer is – vanwege de 
Corona maatregelen - besloten om voortaan op woensdagmorgen van 09:00 tot 12:00 uur als 
klusmoment te kiezen naast de maandagmorgen. Permanent zijn er dus twee klusmomenten in de 
werkplaats. 
Harry Verdegaal, Marij Knaap en Herman Schokker hebben in 2021 de commissie om hun moverende 
redenen verlaten. Bert Veldkamp heeft eind 2021 zijn taken beperkt tot ontwerp, organiseren en 
leveren van stickermateriaal  voor de riemen. Harrie Mulder onderhoudt de ergometers en zorgt 
ervoor dat de naamstickers voor boten en riemen geleverd worden. Marij is vanwege 
gezondheidsredenen en daarmee beperkte inzet helaas vooralsnog gestopt. In december heeft 
Herman door verhuizing de vereniging – en daarmee ook de materiaalcommissie -  verlaten. De 
afscheid nemende vrijwilligers worden gemist en allen zijn hartelijk bedankt voor de inzet.  
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Deze leegloop heeft de druk op de overige leden vergroot. Daarom is gezocht naar nieuwe 
medewerkers en die zijn gevonden. Paula Ruiterman, Frans van der Goot en Roelie Moojen 
versterken sinds december de commissie, voor Frans en Roelie op eigen verzoek vooralsnog op 
projectbasis. Jaap is 2021 afgetreden als commissaris en blijft beschikbaar binnen de 
materiaalcommissie. Sinds de laatste ALV is Guido Commissaris Accommodatie & Materiaal. Op de 
maandagen en woensdagen kan sindsdien gerekend worden op regelmatige inzet van vijf vrijwilligers, 
inclusief de commissaris Accommodatie & Materiaal. 
Afgelopen jaar is het volgende gedaan:  reparatie boten, boegballen vervangen, kleine beschadigingen 
opnieuw geplamuurd en geschilderd, alle skiffs afgesteld, verbogen riggers waar mogelijk gericht of 
vernieuwd. Versleten wieltjes en slidings daar waar nodig vernieuwd. Vernieuwen van schoenen. 
Riemen geschilderd.  
Nagenoeg alle reparaties worden in eigenbeheer gedaan; er hoeft niet vaak uit besteed te worden. De 
indruk bestaat dat in het afgelopen jaar minder schade is gevaren door de Corona crisis. Wel is de 2X- 
Hauk door een aanvaring langdurig uit de vaart geweest (schadereparatie noodgedwongen 
uitbesteed). De skiffs Ljip en Swan zijn voor een totale make-over gerenoveerd door Roeiwerf 
Wiersma. Skiff Bouwmantsje heeft een nieuwe rigger vanwege scheuren in de oorspronkelijke. Deze 
boot is langdurig uit de vaart geweest door leveringsproblemen. In 2021 zijn acht scullriemen 
aangeschaft voor 4X- Gierswel. In het najaar van 2021 is begonnen met  het project riemen 
schilderen. Alle bladen krijgen de nieuwe kleur groen voor een betere zichtbaarheid op het water. 
Bovendien is daardoor de kleurcombinatie weer in overeenstemming gebracht met wat er bij de 
roeibond staat geregistreerd 
Er zijn drie nieuwe ergometers aangeschaft. De oudste drie van de bestaande collectie zijn verkocht. 

 
Gebouw 
De loods en de werkplaats hebben nu een veel betere verlichting in LED armaturen. Hans Spiekstra, 
Didier Sizoo en Jan Douwe de Boer hebben deze klus eind 2021 geklaard. In de twee doucheruimtes 
zijn gietvloeren gelegd.  
Op de klussendag, die zeer succesvol en gezellig was, zijn de boten weer gepoetst, het tegelwerk en 
terras is hersteld. Het gebouw staat er weer goed bij. Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet! 

 

• Wedstrijdroeien 
Afgelopen jaar was het weer een saai jaar voor het wedstrijdroeien: veel wedstrijden konden geen 
doorgang vinden en door de verschillende maatregelen was ploeg-roeien vaak niet mogelijk. Toch zijn 
er nog wel een aantal wedstrijden geroeid door leden van Wetterwille.  
Eind 2020 was het Nederlands Kampioenschap Indoor Roeien (NKIR). Normaal in de Sporthallen in 
Amsterdam-Zuid, maar  in 2020 was het ergo-zoldertje van Wetterwille de locatie van de wedstrijd. In 
directe verbinding met Amsterdam was Femke Volkers als eerste aan de beurt en is ze 14de geworden 
in het Meisjes 16 veld. Bjorn Bakker is daarna op de ergometer 6de geworden in het Jongens 16 veld. 
Na een lange lockdown was het Nederlands Kampioenschap (NK) Klein in april de eerste wedstrijd van 
2021. Ondanks de harde wind op de Willem-Alexander Baan gingen alle NK nummers van start. In het 
Jongens 18 skiff veld waren Gunnar van den Hoogen en Bjorn Bakker van de partij. Bjorn kwam na de 
time-trial in de F-Finale terecht en heeft deze gewonnen. Na een knappe 6de plek in de time-trial 
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kwam Gunnar in de halve finale net tekort voor een plek in de A-Finale, in de B-Finale is hij uiteindelijk 
6de geworden. In het Meisjes 18 veld was Femke, na de time-trial, in de E-Finale 2de geworden. Rosalie 
Torensma had in het Dames veld sterke tegenstanders, maar toch heeft ze het tot de C-Finale kunnen 
schoppen en is ze daar als eerste geëindigd.  
In juni werd de Westelijke Regatta geroeid. Op deze wedstrijd werden de grote NK nummers geroeid 
en werden de Jongens 16 en Meisjes 16 skiff velden ook nog ingehaald. Bjorn heeft hier ook direct zijn 
kans gepakt en is in het J16 veld eerste geworden en heeft hiermee ook zijn eerste NK titel gepakt. 
Ook voor Gunnar was het raak, in de dubbelvier met de Hunze. Femke is in Amsterdam twee keer 
gestart, in de dubbeltwee is ze 19de geworden en in de dubbelvier kwam ze tot een 5de plek. Als 
laatste ging Vera Meijerhof in het vier-zonder veld van start, hier is ze als 2de geëindigd.  
Op de Holland Beker deden Rosalie en Gunnar mee, Rosalie ging van start in de skiff en is hier 15de 
geworden. Gunnar startte in de dubbelvier en is als 6de geëindigd.  
Begin juli was het een druk weekend: in Amsterdam vond de Dutch International Youth Regatta (DIYR) 
plaats. Bjorn is hier zowel in de skiff als in de dubbelvier gestart en heeft beide keren de A-finale 
gehaald. In de skiff werd hij 4de  en in de vier is hij 1ste geworden. In de dubbel vormden Femke en 
Vera de enige Wetterwilleploeg die dit jaar is gestart. In het Meisjes 18 veld waren ze goed voor een 
4de plek. Vera startte daarnaast met de KNRB-selectie. In de 8+ waren ze als snelste de baan over voor 
de eerste plek. Ook Gunnar startte de wedstrijd met een KNRB-ploeg, in een sterk dubbelvier veld zijn 
ze 3de geworden. Datzelfde weekend was op de Willem-Alexander Baan de NSRF, hier was Rosalie van 
de partij in de skiff. In het Dames Gevorderde veld is ze 4de geworden in de A-Finale.  
In de zomer zaten Gunnar en Vera in de Selecties van de KNRB. Op het Wereld Kampioenschap in 
Bulgarije mocht Gunnar van start in de dubbeltwee, hier is hij als 13de geëindigd. Vera was 
geselecteerd voor de Coupe de la Jeunesse in Linz, hier is ze 2 keer van start gegaan in de acht. Bij de 
eerste wedstrijd waren ze goed voor zilver, bij de tweede wedstrijd waren de Italianen net iets sneller 
en moest ze genoeg nemen met brons.  
In september was de Cottwish Almelo Regatta, hier was Rosalie de enige Wetterwille roeister die van 
start ging. Ze startte in Almelo in het Dames Skiff veld en is daar heel knap eerste geworden.  

 

• Jeugd roeien 
De afgelopen 2 jaar heeft de jeugd niet stil gezeten. Er hebben verschillende activiteiten plaats 
gevonden en er werd veel geroeid. Corona heeft zeker zijn beperkingen meegebracht, maar de jeugd 
kon ondanks de maatregelen vaak nog roeien. In dit verslag zal blijken hoe de jeugd de periode van 
november 2019 tot december 2021 is door gekomen. 
 
Trainingen en activiteiten 
Eind 2019 
Door het koude en stormachtige weer en het vroege donker worden is er in deze tijd voornamelijk op 
de ergometer getraind. De (sinds september 4) jeugdwedstrijdroeiers hadden 5 tot 6 trainingen per 
week, die wel eens samen met de rest van de jeugd vielen. Op de woensdagen werd er na de training 
met zijn allen een maaltijd genuttigd, die was voorbereid door twee van de jeugdleden, waarna er 
vaak ook nog een kopje koffie of thee gedronken werd. Naast het fanatieke sporten was gezelligheid 
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dus ook een heel belangrijk onderdeel van de jeugd. Zo hadden we ook een gezamenlijk “sinterkerst” 
avond, met cadeautjes en een diner. 
2020 
Vanwege de Corona maatregelen werden de trainingen helaas al snel op stop gezet. Ook wedstrijden 
gingen niet door, zoals bijvoorbeeld het rondje Froskepôlle, een jeugdwedstrijd, die elk jaar door 
Wetterwille wordt georganiseerd. Ook de wedstrijdroeiers hadden een zuur jaar: Vera Meijerhof en 
Gunnar van den Hoogen waren geselecteerd voor het EK 2020, maar deze ging door Corona ook niet 
door. Gelukkig konden we eind april weer bezig met het roeien, maar dan onder enkele voorwaarden, 
zoals het niet gebruiken van de kleedkamers en kantine waardoor ook de woensdagavond maaltijden 
niet door konden gaan. 
2021 
2021 zag er grotendeels hetzelfde uit al 2020. Er werd wel geroeid, maar met wisselende restricties. 
In september zijn er een tijdje ook weer de gezamenlijke maaltijden geweest, maar door ledenverlies 
zijn deze helaas niet meer zo populair. Gelukkig konden er wel weer wedstrijden doorgaan. Zo is Björn 
Bakker nationaal kampioen geworden in de skiff en op de ergometer, is Gunnar naar het WK gegaan 
en zijn  Vera en Femke Volkers samen op de Dutch International Youth Regatta gestart. 
Leden 
We hebben gemerkt dat in de laatste jaren het aantal jeugdleden is afgenomen. Er zijn een paar bij 
gekomen, maar voornamelijk veel weg gegaan. Waarschijnlijk is de afname van nieuwe leden te 
wijten aan de pandemie, waardoor er veel onzekerheid is rondom sporten. De afname van oudere 
leden komt simpelweg door de tijd. De meesten zijn gaan studeren waardoor het moeilijk is 
geworden om tijd te vinden voor het roeien. Sommige zijn nog weekend lid, maar ook veel zijn naar 
een andere (studenten)vereniging gegaan of helemaal gestopt met het roeien. 
Ook na komende zomer verwachten we weer een afname van jeugdleden, waaronder waarschijnlijk 
ook het gehele huidige jeugdbestuur. Er blijven dan nog maar weinig leden over. Hierom is 
ledenwerving momenteel onze nummer 1 prioriteit. We hopen dat het de komende tijden beter zal 
gaan en we weer terugkeren naar tijden van 20+ jeugdleden. 
 

• Studenten roeien 
Met het ingaan van de winter 2019/2020 waren de studenten vol enthousiasme de indoor trainingen 
weer ingegaan met het plan om in het voorjaar van 2020 enkele studenten wedstijden te gaan roeien. 
Deze plannen gingen helaas niet door vanwege de eerste lockdown.  Gelukkig mochten we snel, met 
beperkingen weer het water op. Dit gaf de studenten de uitgelegen kans om te leren skiffen, andere 
opties waren er tenslotte niet. Aan de begin van de zomer zijn er toen ook succesvolle examens 
afgelegd.  Gelukkig mocht er in de loop van de zomer weer meer en kon er ook weer in meer 
verschillende boten worden geroeid, want het skiffen beviel niet iedereen. In de loop van de tijd 
groeide het aantal  studenten gestaag. De winter van 2020/2021 werd weer gespendeerd op de 
ergometer, niet altijd heel gezellig omdat de ergometers verspreid door de loods stonden.  Blij waren 
we allemaal toen we in het voorjaar van 2021 weer naar buiten mochten. De trainingen werden weer 
fanatiek op gepakt en er werd hard gewerkt aan het verbeteren van techniek.  Ondanks dat er in 
verband met Corona geen promotie voor het studenten roeien heeft plaats gevonden is de 
studentengroep de afgelopen ander half jaar van een klein groep van 6 leden tot de huidige groep van 
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16 leden gegroeid!  
Momenteel is deze groep fanatiek bezig op de ergometers en in het krachthonk met de hoop dat er in 
het voorjaar en de zomer weer studenten wedstrijden geroeid kunnen worden! 

 

 
 
Leeuwarden,  21 maart 2022 
 


