
Beste mensen, 
 
Ik ben blij dat we elkaar nu, na een lastige covid-tijd weer kunnen ontmoeten. Een 
nieuwjaarsreceptie om elkaar een gezond en sportief 2023 kunnen toewensen.  
De afgelopen jaren waren bijzondere roeijaren. Eerst mocht er niks: niet roeien en dus ook 
geen ERM. En later: alleen roeien op 1,5 meter in de boot en de kantine gesloten, met een 
fors afgeslankte ERM. Tot nu gelukkig weer “roeien als useal” en een ERM, bijna als vanouds. 
 
Ook voor ons als bestuur een bijzondere tijd. We moesten ons stevig verdiepen in wat er 
allemaal wel en niet mocht vanwege Corona, maar mochten ook weer niet bij elkaar komen 
om erover te praten. Een lastige periode waarin we ook geen gewone algemene 
ledenvergaderingen konden houden. We hebben twee ALV’s digitaal gehouden en 1 keer in 
de dorpskerk van Huizum. Niet omdat je in de kerk geen COVID kunt oplopen maar omdat 
we daar meer afstand tot elkaar konden garanderen. 
 
Deze periode was niet alleen lastig voor het roei-aspect van onze vereniging, maar zeker ook 
voor het sociale aspect. We zijn dan ook erg blij dat niet alleen het roeien weer als vanouds 
mag maar dat we weer met elkaar Wetterwille draaiende houden. Ik wil dan ook graag onze 
leden bedanken die daarin een bijzondere rol vervullen.  
 
Zoals Hans Spiekstra en Didier Sizoo, die samen de jeugd trainen en samen met Els 
Tempelmann de jeugdcommissie vormen. Anouk Douwstra, die ondersteund door Jan 
Douwe de Boer de studenten leert roeien en Huub Bots, die onze wedstrijdroeiers Björn en 
Rosalie coacht.   
 
Skiff-instructeurs Harry Mulder, Douwe Runia, Arjan Bosscha en de C-instructeurs 
Jeannemiek  Miltenburg, Carolien Telman, Paula Ruiterman, Henk Kuijs, Jaap ten Cate, Kees 
Schouten en Ernst Janssen, die onder leiding van commissaris opleiding Susan de senioren 
instructie verzorgen. En dan de examencommissie: Jan de Boer, Bernadette Langenberg, Jan 
Douwe de Boer, Dick Willemse, Nico Constandse, Hans Spiekstra, Didier Sizoo, Jeltje 
Doeleman en Gerben de Boer die boordelen of diploma’s kunnen worden uitgereikt. Onlangs 
is Susan gestart met opfrismiddagen, waarbij elk lid zijn techniek kritisch kan laten bekijken 
door Herman Rouwé, Els Tempelmann, Jan Langenberg en Hans Boeschoten en dan 
verbetertips krijgt. 
 
De leden van onze toercommissie, die ons onlangs weer helemaal naar Dokkum heeft laten 
roeien, Dick Krol, Dorus van Hooff, Kees Schouten en Pauline Everts.  
En dan al meer dan 30 jaar onze eigen wedstrijd De Elfstedenmarathon, georganiseerd door 
Caroline Cosijn, Bram Streefland, Hielke Hoekstra, Anneke Kuipers, Pierre de Wilt, Bram 
Somsma, Elke Wagenaar en Joyce Visser  
En sinds 2019 De Boatrace op het Nieuwe Kanaal in 2022 voor de tweede keer 
georganiseerd door Reind Fokkens, Peter Vogelaar, Wieger van Eyck van Heslinga, Peter 
Visser, Willemien Eling en Ernst Janssen.  
 
In onze verenigings-communicatie vervult de webredactie  een onmisbare rol: Carolien 
Telman, Karin de Ruijsscher, Harald van Beilen en Sita Hofstra. En dan Martin Boomgaardt en 
Anneke Kuiper, die de overgang naar e-captain hebben geregeld en het systeem nu beheren. 



Voor ons natje en droogje, ook nu weer voor deze receptie zorgt de barcommissie: Dorus 
van Hooff, Caro Eggink, Eef Bergsma, Jeannemiek Miltenburg en Liesbeth Zijlstra bij grote 
evenementen ondersteund door Aiden Koster en Eric de Jong 
 
De materiaal-commissie houdt onze boten in de vaart en de accommodatie in good shape: , 
Guido Jacobs, Frans van der Goot, Jaap ten Cate, Paula Ruiterman, Hans Kerkhoven 
incidenteel bijgestaan door Meine Gerbenzon, Roelie Roojen, Arjan Bosscha, Jan 
Langenberg, Bert Veldhuis, Harrie Mulder, Herman Rouwé en Paul van der Meiden. 
En sinds kort een botenplancommissie: Guido Jacobs, Arjan Bosscha, Herman Rouwé, Renske 
Keizer, Didier Sizoo, Dick Krol, Dennis Dooren en Jaap ten Cate. 

En dan nog een aantal onmisbare een-pitters: - Miebeth Kingma Boltjes: onze tuinvrouw; 

daarnaast heeft Miebeth ook al onze stuurjassen van reflecterende “ruggen’ voorzien; 

Harrie Mulder: onderhoudt de ergometers; Bernadette Langenberg, wassen handdoeken 

loods en Veronique Arechavaleta, zorgt voor schoon keuken linnengoed; Greetje Ypma, 

die trouw onze leden administratie verzorgd. Hans Kerkhoven, veiligheidscoördinator, Julie-

Anne Ardendsen Hein, die de botenverhuur regelt  en Margriet Smid vertrouwenspersoon. Tot 

slot wil ik ook nog noemen Willemien Eling, die als secretaris op humorvolle wijze structuur 

aan de vereniging geeft en Richard de Casseres, die streng doch rechtvaardig waakt over de 

financiën. 

Ik noemde kort Meine Gerbenzon, die zoals ik zei incidenteel de materiaal commissie 
ondersteunt. Het afgelopen jaar was dat “ incidenteel” een eufemisme. Dankzij Meine is het 
gelukt om ook nog voor een zeer aantrekkelijk prijsje ons vlot te repareren. Als bestuur 
waren wij al bang dat we een tijd ‘ zonder vlot’ zouden moeten roeien en dat al onze 
reserves zouden gaan zitten in een nieuw vlot. Guido was als materiaal commissaris erg blij 
met de vaktechnische ondersteuning en inzet van Meine. Jan de Boer heeft dit ook gezien en 
daarom nodig ik nu graag Jan uit om zijn “ jan de boer-beker’ uit te reiken. 
 
Tot slot wil mij nog wat van het hart. Als bestuur hebben wij met name de laatste tijd stevig 
geworsteld met wat ik maar even handhaving regels noem. Met name rond de nieuwe regels 
van veiligheid en zichtbaarheid. Geen donkere kleren aan in de roeiboot en niet roeien als 
het koud is, mistig of hard waait. 
Wij merken dat die regels nog veel discussie geven en onvoldoende worden nageleefd. Nou 
heb ik me voor mijn pensioen veel bezig gehouden met hoe krijg je nieuwe regels binnen 
organisaties doorgevoerd. Uit de literatuur blijkt dan dat je aan de gang moet met: goed 
uitleggen urgentie (waarom moet het); stellen van duidelijke doelen (wanneer doe je het 
goed); veel communicatie met alle leden over de nieuwe regels en het geven als bestuur van 
het goede voorbeeld.  
Ik ga het bestuur dan ook voorstellen om speciale theemiddagen voor leden te gaan 
organiseren om gezamenlijk zin en onzin van deze regels te bespreken. 
 
Start sketch 
 
(Willemien): Jeetje Ernst begin je weer met die softe aanpak. Dat zouden we toch niet meer 
doen. 
 



(Guido): een goed gesprek, een goed gesprek; je moest eens weten wat ik allemaal te horen 
krijg als het stoplicht op rood staat. 
 
(Susan): dat is toch duidelijk: dan mag je toch gewoon niet roeien. 
 
(Guido): nou vergeet het maar; dat begint dan met: hebben we dan een stoplicht? En waar 
zou ik dat dan moeten kunnen vinden? En hoe kan ik dan weten wat stoplicht rood 
betekent? En vooral: wie zet dat stoplicht eigenlijk op rood 
 
(Richard): oh denken ze dan dat jij om ze te pesten het stoplicht de vorige avond op rood 
hebt gezet? 
 
(Guido): dat stoplicht is gewoon verbonden met de meteo van de vliegbasis en voor de 
watertemperatuur met de website van het Wetterskip. 
 
(Susan): Nou dan valt er toch geen speld tussen te krijgen? 
 
(Willemien): Dat dacht je maar: ik hoorde laatst iemand vragen of wetenschappelijk 
aantoonbaar is dat -0 graden bestaat. 
 
(Richard): Of iemand die zei dat de thermometer bij de voordeur op +0 graden staat.  
 
(Guido): mijn auto gaf net trouwens +1 graad als buitentemperatuur aan; de vliegbasis ligt 
stuk noordelijker; waarschijnlijk is het daar veel kouder. 
 
(Willemien): volgens buienradar wordt het zo een paar graden warmer; daar kunnen we 
toch al op anticiperen. 
 
(Richard): klopt het trouwens dat het bij de vliegbasis altijd veel harder waait?? 
 
(Guido): nee natuurlijk niet: op de Greuns waait het veel harder. 
 
(Susan): Of iemand die zei: dat stoplicht geldt niet voor mij: ik ben met de skiff nog nooit 
omgegaan. 
(Guido): en dan die zichtbaarheid: ze doen gewoon geen gele hesjes aan: dan zeggen ze: ik 
kijk als stuur altijd goed om mij heen. 
 
(Susan): Maar het gaat er toch om dat anderen je zien. 
 
(Richard) En wat dacht je van de veiligheid van de andere mensen in de boot. 
 
(Guido): hebben we net een hoop gele hesjes aangeschaft. 
 
(Willemien): gewoon “ stront eigenwijs”  
 
(Guido): en als ik dan alles geduldig heb uitgelegd waarom roeien niet mag roeien ze soms 
toch weg, want: anderen zijn ook gaan roeien. 



 
(Susan): o die ken ik nog uit de tijd dat ik les gaf aan pubers. 
 
(Willemien): en dan heb je nog de categorie die zegt: die regels gelden eigenlijk voor mensen 
die niet goed kunnen roeien. Dus voor mij geldt dat niet. 
 
(Richard): Nou voor mij is het wel duidelijk: hier helpt alleen de harde hand. 
 
(Guido): We gaan een roeipolitie instellen en we vragen vrijwilligers zicht te melden. 
 
(Susan): en dan staan we als bestuur toe dat die roeipolitie bij overtredingen geweld niet 
hoeft te schuwen. 
 
(Willemien): niet hoeft te schuwen, ben je gek gelijk erop meppen. 
 
(Richard): wil ik nog wel ff checken in het Burgerlijk Wetboek; of dat zo allemaal wel kan. 
 
(Guido): laten we het eerst zo doen en als er dan gedoe van komt hebben we een goede 
advocaat bij de hand. 
 
(Susan): Nou kijk: daar proost ik op! 
 
(Ernst):  Ik  wens jullie allemaal een regeltjesvolgend, handhavend en sanctionerend 2023 
toe! 
 
 


