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Voorwoord

Dag lezer van dit boek,

Namens het bestuur mag ik een voorwoord schrij-
ven in dit prachtige jubileumboek, geweldig. Een 
boek dat verhaalt over 100 jaar roeien bij de Leeu-
warder Roeivereniging Wetterwille. Geplaatst in 
het kader van verschillende tijdvakken en maat-
schappelijk ontwikkelingen.

Het gaat over het roeien, over successen, over 
tegenslagen, over wedstrijden, over tochten en 
vooral over mensen en niet opgeven. En natuurlijk 
over onze eigen trots: de elfstedenroeimarathon. 
Dit alles is door de jaren heen mogelijk gemaakt 
door de inzet van ontelbaar veel vrijwilligers: al een 
eeuw lang!

Zo gaat het nog steeds: instructeurs, coaches, 
mensen van het materiaal, bestuur- en commis-
sieleden zorgen ervoor dat er met veel plezier door 
jong en oud in Leeuwarden wordt geroeid. Allen 
verenigd door de liefde voor de roeisport. We 
houden van de boten, van het geluid van water en 
daardoor van elkaar.

Dát lezen we terug in dit boek over 100 jaar Leeu-
warder Roeivereeniging Wetterwille, onder die 

naam opgericht in 1919. Met de nadruk op ver-EEN-
iging gaan we voor de volgende honderd jaar. 

Graag bedanken wij de redactie: Herman Rouwé, 
Meindert Wiersma, Ben Wagenaar, Bram Streef-
land en Jan ten Brug. Dat zij het in dit digitale tijd-
perk aandurfden een dergelijk boek samen te stel-
len, is een klein wonder. Wij denken dat het nog 
minstens honderd jaar meegaat.

Els Tempelmann, voorzitter
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Bakermat
Engeland is de bakermat van het moderne 
wedstrijd roeien. Aanvankelijk roeien alleen profes-
sionals wedstrijden; mensen uit de arbeidersklasse 
die hun brood ermee verdienen. De zogenaamde 
‘watermen’. Deze beroepsroeiers zijn aangesloten 
bij een gilde, op onbevoegde uitoefening staat ge-
vangenisstraf. In later jaren gaan ook heren liefheb-
bers wedstrijden roeien. Voor hen gelden strenge 
amateurbepalingen.  
   
Het roeien als ontspanning vindt zijn oorsprong bij 
het Eton College. De kinderen van de Britse aris-
tocratie kunnen op de public school kiezen tussen 
cricket en roeien. Eton College beschikt  als eerste 
over een overnaadse, koper geklonken achtriems-
giek, met vaste banken en vaste dollen op het 
boord. De colleges van Eton en Westminster ver-
roeien hun eerste wedstrijd op de Tideway in Lon-
den op 27 juli 1829.

Studenten
In navolging van de public schools, ontdekken wel-
dra ook de studenten van de Engelse universiteiten 
van eerst Cambridge (verenigingskleur Eton Blue) 
en Oxford (verenigingskleur Dark Blue) de sport. En 
wel zodanig dat de studenten roeiwedstrijden al 

snel uitgroeien tot een van de grootste sportevene-
menten van het jaar.  Met als meest beroemde wed-
strijd The Boat Race tussen Oxford en Cambridge. 

Engeland is de bakermat van 
de moderne roeisport. De 
vele Engelse termen als wher-
ry, sliding, rigger en light pad-
dle herinneren hier aan. Eind 
vijftiende eeuw is Londen het 
best toegankelijk over water, 
bruggen zijn er nauwelijks. 
Roeiers, zogenaamde ‘water-
men’ verzorgen er de veer-
diensten en weldra houden ze 
ook onderlinge wedstrijden.

Eton has a claim to have invented rowing 
as an amateur sport, and its boys were 
certainly boating in the 1790s, though the 
poet, Thomas Gray (1742), indicates that 
they may have been on the river for much 
longer:

Say, Father Thames, for thou hast seen
Full many a sprightly Race
Disporting on thy Margent green
The Paths of Pleasure trace

Het
moderne
roeien
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De Leander Club (1818) is voor zover bekend de oudste roeivereniging ter wereld. En ook 
een van de bekendste en meest succesvolle. De club organiseert jaarlijks de bekende Hen-
ley Royal Regatta en is hofleverancier van de Engelse nationale ploegen.

De eerste Boat Race wordt op 10 juni 1829 in Hen-
ley-on-Thames geroeid en trok 20.000 toeschou-
wers. Vanaf 1956  wordt de tweestrijd jaarlijks ge-
roeid op de inmiddels vaste locatie tussen Putney 
en Mortlake. Vandaag de dag trekt de wedstrijd 
honderdduizenden toeschouwers en wordt hij live 
in vele landen uitgezonden. Ook om andere reden 
is deze wedstrijd belangrijk geweest voor de ont-
wikkeling van de roeisport: er worden voor het eerst 
strikte reglementen opgesteld om de amateurs van 
de professionals te scheiden. 

Liefhebbers aan de beurt
Op 26 maart 1839 wordt op het stadhuis van Hen-
ley-on-Thames besloten jaarlijks een roeiwedstrijd 
voor heren liefhebbers uit te schrijven in achten. 
Niet zozeer om de roeisport te promoten, maar 
vooral als vermaak en ter meerdere eer en glorie van 
de stad. First Trinity Cambridge wint deze ‘Henley 
Grand Challenge Cup’ (1 mile, 550 yards). De oudste 
roeivereniging ter wereld, Leander Club, doet niet 
mee maar levert wel de umpire te paard: Mr. J.D. 
Bishop.  

In later jaren neemt de steward van de Leander Club 
de wedstrijdorganisatie over van de ambtenaren. In 
1851 wordt Prins Albert de eerste ‘Royal Patron’ van 
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De Olympische Zomerspelen van 1896, officieel 
de Spelen van de eerste Olympiade, zijn de eerste 
moderne Olympische Spelen. En de eerste Spelen 
sinds de Romeinse keizer Theodosius de klassieke 
Olympiade in 393 verbood vanwege hun heidens 
karakter en bedreiging voor het christendom. De 
Spelen worden op initiatief van baron Pierre de 
Courbertin gehouden van 25 maart tot 3 april 1896. 
241 sporters geven acte de presence. Naast atletiek 
staan onder meer zwemmen, worstelen, schermen, 
wielrennen, roeien en turnen op het programma.

de regatta die sindsdien als ‘Henley Royal Regat-
ta’ door het leven gaat. Na het succes in Engeland 
volgen ook Amerika, Canada en Australië met een 
Henley Regatta.

In 1905 schrijft de Vesper Boat Club uit Philadelphia 
een acht in voor de Grand Challenge Cup in Hen-
ley. Naderhand blijkt echter dat hun reis is betaald 
met publieke middelen. De strenge amateurbepa-
lingen van de Henley Royal Regatta verbieden dat. 
De Vesper Boat Club wordt door een besluit van 
het organisatiecomité op 7 juni 1906 geweerd van 
deelname. Dit leidt in 1920 nog tot een breed in de 
Amerikaanse en Britse pers uitgemeten incident 
wanneer de toekomstig tweevoudig Olympisch 
kampioen (Antwerpen, 1920) John B. Kelly, en va-
der van Grace Kelly, deelname wordt geweigerd.

Olympisch roeien
In 1896 worden de eerste, moderne Olympische 
spelen gehouden in Athene. Roeien prijkt op het 
programma. Maar helaas. De wind is spelbreker. De 
wedstrijden worden afgelast. Vanwege geldgebrek 
worden de Spelen vier jaar later, in Parijs, onderdeel 
van een Wereldtentoonstelling. Er worden geen 
Olympische medailles uitgereikt. De winnaars ont-
vangen een bronzen beeldje. De overwinningen 

van de Laga-roeiers Brandt en Klein worden aan-
vankelijk door de Nederlandse sportkoepel dan ook 
niet erkend als gouden medailles.

Rowing comes home
Na een tussenstop in de Verenigde Staten (St. Lou-
is, 1904) worden de Olympische Spelen in 1908 
weer in Europa gehouden, te weten Londen. De 
roeiwedstrijden vinden plaats op de tweeploe-
genbaan  in Henley-on-Thames. De Britten winnen 
alle vier uitgeschreven nummers (1x, 2-, 4- en 8+) 
en acht van de 12 medailles. In 1924 (Parijs) zijn voor 
het eerst zeven roeinummers uitgeschreven: skiff, 
dubbel-twee, twee-zonder-stuur, twee-met-stuur, 
vier-zonder-stuur, vier-met-stuur en acht. Met Ne-
derlands blik in de twee-zonder-stuur. 

In een wedstrijdsport zijn duidelijke regels nood-
zakelijk om het beginsel van Fair Play geen geweld 
aan te doen. In Groot Brittanië vervult de Henley 
Royal Regatta hierbij een voortrekkersrol. Ook 
in Nederland wordt er een scherpe scheiding ge-
maakt tussen amateurs en professionals.  De op-
komst van de moderne Olympische Spelen speelt 
een doorslaggevende rol bij het ontstaan van in-
ternationale sportbonden en het op schrift stellen 
van wedstrijdreglementen. Ten tijde van de Olym-

De stuurman van de twee-met-stuur, Brockmann, werd in de finale van 
de Spelen in Parijs vervangen door een Franse jongeman. Het verhaal 
gaat dat hij te zwaar was. Volgens de database van het Internationaal 
Olympisch Comité, wordt dezelfde Brockmann wel als gouden me-
daillewinnaar aangemerkt.
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De eerste Spelen werden als 
bijprogramma’s van de wereld-
tentoonstellingen in Athene, 
Parijs en St. Louis gehouden. De 
winnaars kregen een beeldje, in 
plaats van een Olympische me-
daille. In later jaren zijn ze wel 
als Olympische medaillewin-
naars erkend.

Olympische Spelen 1908, Henley on Thames

pische Spelen in Stockholm (1912), waren er inmid-
dels diverse internationale sportbonden opgericht 
die met hun reglementen borg stonden voor hand-
having van het Fair Play-beginsel.

 De Spelen in Amsterdam
In 1928 worden de Olympische Spelen in Amster-
dam gehouden. Dit gebeurt niet zonder slag of 
stoot. Van de twee miljoen die nodig is om de Spe-
len te organiseren, wil de regering de helft voor haar 
rekening nemen. De Tweede Kamer verwerpt dit 
voorstel met een meerderheid van 48 tegen 36. In 
Christelijke kringen wordt geageerd tegen de hei-
dense oorsprong van de in 394 na Chr. afgeschafte 
Klassieke Spelen die een historie van 293 Olympia-
des telt verspreid over 1172  jaar.  

Ondanks het politieke gekrakeel, waarbij de SDAP 
en liberalen voor waren, organiseert Amsterdam de 
Spelen van 1928. Zesenveertig landen nemen deel, 
samen goed voor 2883 deelnemers, waaronder 
277 vrouwen. Prins Hendrik opent de Spelen op 28 
juli. Met zes gouden medailles, waaronder die van 
bokser Bep van Klaveren en zwemster Marie Braun, 
waren het succesvolle spelen voor de Nederlandse 
equipe. 

De roeiers zijn echter minder succesvol. Geen me-
dailles en zelfs een twee-met-stuur die omslaat op 
het woelige water op de ringvaart van de Haarlem-
mermeer, ter hoogte van Sloten, waar de wedstrij-
den werden gehouden.  
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De Olympische zomerspelen van Mün-
chen gaan vooral de geschiedenis in van-
wege het bloedbad dat plaatsvindt in het 
Olympisch dorp. In de nacht van 4 op 5 
september gijzelen leden van de Pales-
tijnse terreurbeweging Zwarte September 
elf atleten en officials van de Israëlische 
ploeg. Zij, alsmede een Duitse politieman 
en vijf van de acht gijzelnemers vinden de 
dood. Na het bloedbad sprak IOC-voorzit-
ter Avery Brundage de historische woor-
den: “The Games must go on.”

Duisternis
Tijdens de Olympische Spelen in Tokio (1964) ver-
slaat de Vesper Boat Club uit Philadelphia de Deut-
schlandacht, gecoacht door Karl Adam. De finale 
wordt, vanwege de snel invallende duisternis, ver-
licht met door een vliegtuig afgeworpen fakkels aan 
een parachute. De Amerikanen komen als eerste te-
voorschijn uit de duisternis. De Duitse coach is ‘not 
amused’ en spreekt van een oneerlijke wedstrijd. 

Vier jaar later krijgt de Deutschlandacht haar re-
vanche met Olympisch goud in Mexico. De ploeg 
draagt vier jaar later de Olympische vlag het stadion 
in München binnen. De Spelen die bekend worden 
door het bloedbad dat zich in het Olympisch dorp 
afspeelt. 

Wisselende successen
Tot op de dag van vandaag prijkt het roeien op de 
Olympische kalender. Met wisselende Nederland-
se successen. De ouderen onder ons kennen wel-
licht Jan Wienese nog. Tot op heden de enige Ne-
derlandse skiffeur die goud won, op de Spelen in 
Mexico-stad (1968).  

Meest aansprekende, recente Nederlandse Olym-
pische roeisuccessen zijn die van de Holland-8 

op de Spelen van 1996 in Atlanta en lichte dames 
dubbeltwee in Rio (2016). Het wachten is op nieuw 
Olympisch blik in 2020.

Prins Hendrik, bijgenaamd de zeevaarder
Op 11 juni 1846 wordt in Nederland de eerste wed-
strijd voor zesriemsgieken georganiseerd in Rot-
terdam, op de Maas. Niet door een roeivereniging, 
maar door de ‘Koninklijke Nederlandse Yachtclub’ 
(K.N.Y.C).  Een van de zesmansgieken is van de Prins 
van Oranje en een andere van Prins Hendrik, de der-
de zoon van Koning Willem II. 

Deze Prins Hendrik stuurt één van de gieken. Hij be-
weegt zijn vader het beschermheerschap op zich 
te nemen, met  de bedoeling van de K.N.Y.C. een 
nationale vereniging te maken. De Amsterdamse 
zeilers en roeiers zien echter geen heil in de oprich-
ting van een nationale vereniging in Rotterdam en 
zeggen en masse hun lidmaatschap op. Dit leidt in 
1847 tot de oprichting van de Nederlandse Zeil- en 
Roeivereniging in Amsterdam.

Koninklijk predicaat
Roeien in clubverband neemt na oprichting van 
de Nederlandse Zeil- en Roeivereniging serieu-
ze vormen aan. De NZ&RV verkrijgt vijf jaar later 
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het koninklijk predicaat. De naam verandert dan in 
KNZ&RV. De leden genieten het voorrecht een na-
tionale vlag als verenigingsvlag te voeren. De ver-
eniging komt nooit met ploegen uit in wedstrijden, 
maar doet op organisatorisch gebied uitstekend 
werk. Zo organiseert ze vanaf 1886 het ‘Champio-
naat voor Herenliefhebbers in Single Sculling Our-
tigger’; de huidige Holland Beker. 

De KNZ&RV heeft aanvankelijk de Westerdokdijk 
en vanaf 1920 de Sixhaven in Amsterdam als uit-
valsbasis. Vandaag de dag zetelt de vereniging in 
Muiden en Enkhuizen.

Op 16 december 1847 wordt in Amsterdam de Ne-
derlandse Zeil- & Roeivereniging (NZ&RV.) opge-
richt. En wel met de volgende, in hetzelfde jaar op-
gestelde, fraai geformuleerde doelstelling: 

‘Het opwekken en aanmoedigen van de lust tot 
hetgeen met het zeewezen in betrekking staat om 
jongelieden te gewennen en handig met roei- en 
zeilvaartuigen om te laten gaan.’  (bron: Geschie-
denisboek De Koninklijke Nederlandsche Zeil- & 
Roeivereniging 1847 - 2012).

Studentenroeien
Op 5 juni 1874, richt het Leids Studenten Corps de 
eerste Nederlandse studenten roeivereniging op. 
De subvereniging van het Corps kreeg de naam 
Studenten Roeivereeniging Njord. Vernoemd naar 
de Noorse god die zich verplaatste in een door zwa-
nen voortgetrokken boot. De kleur van de vlag van 
Njord is lichtblauw, met twee witte zwanen. Twee 
jaar later volgt de Delftse studentenroeivereniging, 
Laga. Op 2 juli 1878 houden beide studentenvereni-
gingen de eerste onderlinge wedstrijd, geroeid in 
vierriemsgieken. Nog wel met vaste banken en de 
dollen op het boord. 

Championaat van Nederland voor liefheb-
bers in Single Sculling Outriggers, tegen-
woordig de Holland Beker.

Uit het archief van de 
K.N.Y.C. blijkt dat eerder 
genoemde Prins Hendrik in 
1868 studenten corpora aan-
spoort watersport te gaan 
bedrijven. Dit geheel tegen 
de tijdsgeest. Het lichaam in 
conditie houden is iets voor 
de lagere klassen.  Zes jaar 
later wordt echter de eerste 
studentenroeivereniging 
opgericht, in Leiden.
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Niet lang daarna, op 26 mei 1883 richten de bestu-
ren van Njord, Laga en Triton in Alphen aan de Rijn 
de Nederlandse Studenten Roeibond (N.S.R.B.) op. 
Deze organiseert op 30 juni van hetzelfde jaar, op de 
Rijn bij Oudshoorn, de eerste Varsity. Na de Twee-
de Wereldoorlog wordt de wedstrijd verplaatst 
naar eerst het Amsterdam-Rijnkanaal bij Jutphaas 
en vanaf 1970 – na aanleg van verkeersplein Oude 
Rijn – naar Houten. 
 
Verdwijnen wedstrijdnummer beroepsroeiers
De opkomst van het studentenroeien maakt dat er 
steeds minder voor geldprijzen wordt geroeid en 
de wedstrijdnummers voor beroepsroeiers gestaag 
verdwijnen. Internationale wedstrijden op de IJssel 
(9 juni 1888), georganiseerd door de Deventer Gym-
nasiale Roeivereeniging, dragen als een van de laat-
ste wedstrijden nog een gemengd karakter. 

Voor de profs worden nummers uitgeschreven in 
Sjouwermanbooten, Visschermansbakjes en een 
professional race in Single Sculling Outriggers. De 
Engelse winnaar van het skiffnummer incasseert 
een geldprijs van 1200 gulden en een zilveren her-
inneringsmedaille.

De herenliefhebbers roeien onder andere de num-
mers Vierriems outriggers met stuurman, Vierriems 
inriggedgieken met stuurman en Zesriemsinrigged 
gieken met stuurman. Laga wint de gouden medail-
le bij de inrigged vieren, nadat ze enkele weken eer-
der de Varsity ( 3400 m) wisten te winnen  in  een 
tijd van 12.54.6. Flamboyante van Parijs wint een 
kunstvoorwerp, ter waarde van 200 gulden, bij de 
outriggervieren in 12.55. 

Damesroeien in Nederland
Het roeien voor heren liefhebbers wordt tot ver in 
de negentiende eeuw als asociaal gezien. Ook toen 
studenten al gingen roeien. Voor dames is het ge-
trek en gesjor aan riemen al helemaal uit den boze. 
Wel mogen ze, na de nodige weerstand, als stuur-
vrouw plaats nemen in de boot. Ze worden dan wel 
geacht lange rokken te dragen, als ook handschoe-
nen, een hoed en strikken in de kleuren van de ver-
eniging.  

Begin twintigste eeuw komt er een kentering en 
gaan meer en meer dames roeien. Wel beperken 
de wedstrijden zich tot het stijlroeien. Tegelijkertijd 
worden de rokken korter en maken ze geleidelijk 
aan plaats voor broeken. In 1914 schrijft Hollandia 
als eerste in Nederland het wedstrijdnummer stijl-

Circa 1862 voor clubhuis De Hoop

In navolging van Eton College zet de president-curator 
leerlingen van het Deventer Gymnasium aan te kiezen 
tussen roeien en cricket. Dit leidt op 6 september 1884 
tot de oprichting van de Deventer Gymnasiale Roeiver-
eeniging, de latere Roei- en Zeilvereniging ‘Daventria’. 
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roeien uit. In de jaren ‘20 ontstaat een groeiend ver-
zet bij roeisters, jury en publiek en vanaf 1930 gaat 
deze tak van mooiroeien meer en meer over in een 
combinatie van stijl- en snelroeien. Een damesvier 
van het Leidse L.V.S.R.V. De Vliet vervult een stimu-
lerende rol door als eerste Nederlandse ploeg in 
1933 in Londen deel te nemen aan een snelheids-
wedstrijd over 750 meter. Vanaf de jaren ‘40 wint 
het dames wedstrijdroeien terrein. In 1951 wordt de 
eerste internationale kampioenswedstrijd voor da-
mes-raceroeien gehouden, met toestemming van 
de FISA.

Eere Diploma Nederlandsche 
Studenten Roeibond, 1885.

Damesroeien
Uitzondering op de regel dat roeien lang alleen 
aan mannen voorbehouden is vormt Thetis (foto 
linksonder); een in 1888 in Amsterdam opgerich-
te roeivereniging voor louter dames.

Door Vissering in 1893 als volgt omschreven:
 
“In Amsterdam bestaat er nog eene vereniging 
welke in onze roeiwereld eenig in haar soort is 
en vermoedelijk zal blijven, en die, naar men ver
moedt, haar ontstaan aan eenen 29en Februari 
te danken heeft: namelijk de dames R.V. ‘Thetis’, 
die alleen vrouwelijke leden aanneemt, en de 
heeren van de schepping slechts in den gemak
kelijken stuurstoel duldt. De dames hebben tot 
nog toe op geen wedstrijd naar den prijs mede
gedongen, doch zijn steeds in hare wherries on
der de trouw ste bezoeksters opgemerkt.”

Dames Thetis, juni 1915
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Einde van een oorlog De eerste Wereldoorlog is 
net achter de rug. Duitsland tekent het Verdrag 
van Versailles. De aangekondigde revolutie van 
Troelstra is mislukt. Sovjet Rusland annexeert 
Wit-Rusland en de bolsjewieken grijpen de 
macht in Hongarije. Mussolini richt de fascisti-
sche strijdbond op. Anthony Fokker start vlieg-
tuigfabriek Fokker en Albert Plesman de KLM. 
De eerste tractor rijdt in Groningen. Felix de Kat 
gaat in première. Joop den Uyl, Nat King Cole en 
Eva Peron zien het levenslicht.1919

Twee belangrijke gebeurtenissen
Het jaar 1919 gaat de geschiedenis in als het jaar 
met twee belangrijke gebeurtenissen. Ten eerste 
wordt de vrede van Versailles gesloten en daarmee 
de kiem gelegd voor de volgende wereldoorlog. 
Ten tweede wordt in Leeuwarden Wetterwille op-
gericht.

In 1919  telt Nederland al tal van studenten- en bur-
gerroeiverenigingen. Ook Leeuwarden laat zich niet 
onbetuigd met jongensroeivereniging De Tijnje. 
Een brede burgervereniging ontbreekt echter. Dat 
is niet naar de zin van G. Quast. Hij neemt het ini-
tiatief tot oprichting van een burgerroeivereniging. 
De Leeuwarder Courant van 17 mei 1919 maakt mel-
ding van de oprichtingsvergadering, te houden op 
19 mei in het Nieuw Friesch Koffiehuis om 16.30 uur. 
De vergadering leidt tot de voorlopige oprichting. 
Het voorlopige bestuur gaat zorgen voor een lening, 
statuten opstellen, zich oriënteren op de aanschaf 
van boten en op zoek naar een geschikte locatie.

Voortvarend
Men gaat, zoals het een roeivereniging betaamt, 
voortvarend van start. Op 25 juni wordt de oprich-
tingsakte bekrachtigd en een obligatielening af-
gesloten van fl. 4800,- tegen 4% rente. In augustus 
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volgt de Koninklijke goedkeuring van de statuten 
van de Leeuwarder Roeivereniging Wetterwille 
(LRV Wetterwille). De vereniging telt dan 45 leden, 
waaronder 28 dames, 17 heren. De eerste boot, een 
wherry, is overgenomen van roeivereniging De Am-
stel. Een nieuwe wherry wordt besteld bij jachtwerf 
De Pôlle in Grou. De minimum contributie is fl. 10,-  
en wordt al snel verhoogd.

Plaats van huisvesting wordt de jachthaven van 
de Leeuwarder Watersport (LWS). Aannemer G. 
du Bois bouwt hier een botenhuis van gewapend 
beton voor het bedrag van fl. 1750,-. Hij levert het 
verenigingsgebouw in 1920 op. De voorzieningen 
zijn schamel: een botenloods en twee kleedkamers. 
Toiletten volgen pas ruim tien jaar later.

Dankzij de lening zit het bestuur goed bij kas. In 
de ALV van 7 juli 1920 deelt het bestuur mee dat er 
drie boten zijn aangeschaft: de Kathinga (met zeil), 
de Grouwster en het Wâldmantsje. Het jaar daar-
op volgt er nog een éénpersoonswherry, genaamd 
Sprotje.

Het eerste bestuur bestaat uit de heren Quast (voor-
zitter), De Wilde (secretaris) en Boer. Verder uit de 
dames Pleging, Van Pernis en Van Goïnga. Opmer-
kelijk is het aantal dames in zowel het bestuur als 
onder de leden. Op dat moment zijn de roeivereni-
gingen in het land mannenbolwerken waar voor 
vrouwen geen prominente rol is weggelegd.

Doelstelling uit oorspronkelijke statuten “De vereniging stelt zich ten doel het 
roeien in wherries te beoefenen, en indien mogelijk, ook in gieken. Het deel-
nemen aan en uitschrijven van tochten en wedstrijden kan dienstig gemaakt 
worden om dit doel te bevorderen.”
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Op sterven na dood
Na de voortvarende start, volgt een behoorlijke 
neergang. Begint 1921 nog met 35 leden, het jaar 
daarop zijn het er slechts 15 en eind 1923 is de ver-
eniging op sterven na dood met slechts negen le-
den. Waaronder het bestuur. Geroeid wordt er nau-
welijks en de staat van het materiaal laat te wensen 
over. Van ellende verschijnen er in 1922 en 1923 niet 
eens jaarverslagen.

Omdat het water hen aan de lippen staat, doet het 
bestuur december 1923 een dringend beroep op de 
obligatiehouders. Zij worden uitgenodigd voor een 
speciale vergadering. In de toelichting meldt het 
bestuur dat gezien het geringe ledental liquidatie 

van de vereniging dreigt. Een weinig aanlokkelijk 
perspectief aangezien de verkoopwaarde van de 
bezittingen slechts zo’n 20% van het uitstaande ka-
pitaal bedraagt.

Bovendien hangt er een andere dreiging in de lucht. 
Een aantal oud-roeiers van studentenverenigingen 
die interesse hebben om in Leeuwarden te roeien, 
zien meer in het oprichten van een nieuwe vereni-
ging dan aansluiting bij Wetterwille. Tenzij het Wet-
terwille lukt de kapitaallast te halveren. In dat geval 
zullen zij zich inzetten om de vereniging nieuw le-
ven in te blazen.

Het bestuur komt hierop met de volgende voorstel-
len:

• kapitaalvermindering door schenking
• kapitaalvermindering door waardeverminde-

ring van de obligaties met 50%
• het kapitaal renteloos uitzetten  
• het bestuur machtigen minimaal één obligatie 

per jaar uit te loten.

Dankzij onder meer dit ingrijpen overleeft Wetter-
wille de crisis en lukt het de lening in de loop van 
1925 terug te brengen tot fl. 2800,-.

Stijlvol roeien Aanvankelijk roeien, geheel bij de tijd pas-
send, alleen mannen wedstrijden. Vrouwen die aan wed-
strijden wilden deelnemen worden ‘veroordeeld’ tot stijl-
roeien. De eerste stijlroeiwedstrijd vindt in 1914 plaats, de 
laatste in 1970 als de animo al langer tanende is. Dit in te-
genstelling tot de toenemende belangstelling voor snel-
heidswedstrijden voor vrouwen.
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Er gloort hoop
Op de ALV van 7 april 1924 spreekt het bestuur 
van “de lijdensgeschiedenis van de laatste jaren”.
Maar er gloort hoop aan de horizon. Vier voormalig 
Laga-roeiers zorgen voor nieuw elan in de vereni-
ging die inmiddels weer 26 leden telt. Een commis-
sie zet ondertussen een reorganisatie in gang om 
de financiële problemen op te lossen, nieuwe sta-
tuten met huishoudelijk reglement op te stellen, de 
contributie te verlagen van fl. 20,- naar fl. 15,- én het 
gebouw aan te passen. Voor het laatste sluit men 
een renteloze lening af van fl. 225,- bij de leden.

De achterwand van de betonloods wordt uitgebro-
ken en krijgt een houten verlenging van 4 meter. De 
linkerhelft van de aanbouw is bestemd voor de in-
richting van twee kleedkamers.

Ondertussen dient zich een koopje aan. De vereni-
ging kan twee boten, beide opknappers, overne-
men van jongensroeivereniging De Tijnje waarmee 
in hetzelfde jaar wordt samengegaan. We hebben 
het dan over de Jaap, een overnaadse vier, en de 
Lotus; een gladde twee. Eind 1924 telt de vereni-
ging 23 leden.

De jonge roeivereniging richt zich eerst op het 
roeien van tochten, voor de gezelligheid. Het jaar-
verslag van 1924 laat dat zien aan de hand van foto’s 
van de allereerste clubtocht op Hemelvaartsdag en 
van een tocht op 27 juli. In hetzelfde jaar besluit het 
bestuur mee te doen aan de wimpeltochten, propa-
gandatochten voor de watersport. Op 22 septem-
ber 1928 organiseert Wetterwille een demonstra-
tietocht door de Leeuwarder grachten, om nieuwe 
leden te werven. De Leeuwarder Courant doet er 
verslag van.

Wimpeljaar
Het jaar daarop zet de groei door. Maar liefst zestien 
leden geven acte de presence op de algemene le-
denvergadering van 1 april 1925. Tijdens de bijeen-
komst wordt er een instructie- en examencommis-
sie ingesteld. Tevens wordt dhr. Kummer tot erelid 
benoemd “wegens zijn buitengewone verdiensten 
voor de verzorging van den financiëlen toestand 
der vereniging”. Het bestuur wordt op eigen voor-
dracht onder hoongelach herkozen.

1925 gaat de geschiedenis in als het wimpeljaar. De 
wimpeltocht is een propagandatoer voor vaartui-
gen, ingesteld ter bevordering van de watersport 
in Friesland. De boten doen in de zomermaanden 

De roerige jaren twintig In de Angelsaksische 
landen heerst toenemend optimisme en eco-
nomische groei. Men neemt afstand van veel 
van de sociale conventies die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog al op de helling kwamen te staan. 
Ondertussen lijdt Duitsland aan de zware her-
stelbetalingen. Dit leidt in 1923 tot hyperinflatie. 
Tienduizenden Duitse dienstbodes komen naar 
ons land. De vernederende bezetting van het Rijn-
land door de Fransen en Belgen ontwricht de pril-
le democratie in de Weimarrepubliek en leidt tot 
de opkomst van het nationaalsocialisme. In 1929 
zorgt  een beurskrach ervoor dat de negatieve 
stemming overslaat naar andere landen; de roeri-
ge jaren twintig monden uit in de Grote Depressie.

Oprichting jongens-
roeivereniging De Tijnje
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12 plaatsen aan: Grouw, Akkrum, Langweer, Sloten, 
Lemmer, Woudsend, Sneek, Wartena, Drachten, 
Schuilenburg, Veenwouden, Leeuwarden. Elke 
plaats is goed voor een in ontvangst te nemen wim-
pel. Wetterwille is ook van de partij. Drie ploegen 
roeien de tocht met de Kathinga, een wherry met 
zeil. Het jaar wordt optimistisch afgesloten met 32 
leden.

Schuwvragenden blik
Wat is nieuw onder de zon? Op de ledenvergade-
ring van 1926 wordt geklaagd dat het schoonmaken 
van de boten door de roeiers te wensen overlaat. 
Te vaak draait de materiaalcommissie daarvoor op. 
Een progressief lid stelt voor de commissieleden 
voor het schoonmaken te betalen. Dit voorstel gaat 
leden en bestuur te ver.

Terugkerend verhaal is het werven, dan wel overha-
len, van nieuwe bestuursleden. Uit de notulen van 
1926 blijkt dat niet zonder slag of stoot te gaan:

“…worden op voorstel van het bestuur benoemd de 
heeren Kamphuis en Feitsma; de eerste niet na enig 
tegenspartelen en een schuwvragenden blik naar 
zijn echtgenote die gelukkig goed van humeur is en 
haar toestemming verleent…”

Eerste wedstrijden
In 1926 volgt de eerste kennismaking van de vereni-
ging met het wedstrijdroeien. Tijdens de jubileum-
wedstrijden van zustervereniging De Hunze, in juli, 
komt Wetterwille in twee nummers uit: gemengd 
stijlroeien en stijlroeien op de 800 meter-baan.

Hoeveel wordt er eigenlijk geroeid bij Wetterwil-
le in de jaren twintig? Dat is keurig bijgehouden 
en halen we uit de notulen. In 1926 wordt er 669,25 
uur op het water doorgebracht. Een jaar later is dat 
slechts 513 uur, wat de notulist wijdt aan de regen-
achtige zomer. Dan moet 1929 een mooie zomer zijn 
geweest met 970,75 uur op het water.

Dit smaakt kennelijk naar meer, want ruim een 
maand later – op Koninginnedag 31 Augustus - or-
ganiseert Wetterwille samen met De Hunze roei-
wedstrijden op het Nieuwe Kanaal. De publieke be-
langstelling is groot. De Commissaris der Koningin 
en de burgemeester zijn onder de genodigden. Het 
aantal toeschouwers wordt geschat op vijf- à zes-
duizend. De wedstrijden leveren een positieve bij-
drage aan de waardering van de roeisport… “die hier 
tot nu toe toch eigenlijk steeds als een enigszins 
minderwaardig ambacht beschouwd is.”

Eerste gladde, houten boten 
De eerste wedstrijdroeiboten 
worden gebouwd van over-
naadse planken op een hou-
ten frame. Mooi, maar ook 
duur, moeilijk te onderhouden, 
zwaar en dus traag. In de jaren 
twintig verschijnt de gladde 
boot op het water, met net 
als de overnaadse boot een 
houten geraamte van spanten, 
liggers en diagonalen. De huid 
dient uitsluitend om het water 
uit de boot te houden en om 
de weerstand te verminderen.

Leeuwarder Olympiërs 
In de jaren twintig van 
de vorige eeuw deden 
er twee in Leeuwarden 
geboren roeiers mee 
aan de Olympische 
Spelen in Parijs (Gerrit 
Willem Tromp) en Am-
sterdam (Albert ‘Appel’ 
Ooiman). Zij kwamen 
uit voor respectievelijk 
Nereus en Laga.
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Wedstrijdroeien betekent ook starten in vereni-
gingstenue. Wetterwille houdt het eenvoudig. Een 
wit shirt voorzien van  een gestileerd roeiblad in hel-
derrood en grasgroen. De sportbroek of rok is zwart. 
Dat moest een kleine eeuw later wel even anders.

Niet zomaar lid
De vloot wordt hetzelfde jaar uitgebreid met twee 
skiffs. Eerst een tweedehandsje, compleet met rie-
men, van botenbouwer Baay uit  Amsterdam. Dit 
voor een bedrag van fl. 150,- waarvan de helft bij-
eengebracht als vrijwillige bijdrage door de leden. 
In de offerte biedt Baay voor fl. 350,- ook een nieuw 
te bouwen skiff aan, franco wal Amsterdam. Lever-
tijd zes weken, zo nodig korter. Deze skiff arriveert in 
november met de Stânfries in Leeuwarden.
De notulen van de ALV van juni 1927 tonen dat je niet 
zomaar lid van Wetterwille wordt. Kandidaat-leden 
worden pas na toestemming van de ALV officieel 
toegelaten tot het selecte gezelschap Wetterwillia-
nen. Voorwaarde is aantoonbare roeivaardigheid, al 
dan niet verkregen door instructie op de vereniging.

Geliquideerd
Aanschaf van nieuw materiaal blijft wikken en we-
gen. Een nieuwe tweepersoons race-wherry, die 
aan de eisen van de roeibond voldoet, kost het lieve 

bedrag van fl. 800,-.  Met slechts fl. 300,- in kas, on-
haalbaar. Een voorstel om het tekort te financieren 
met de uitgifte van aandelen van tien gulden haalt 
het niet.

Dat de informatievoorziening in die jaren wat trager 
verloopt dan tegenwoordig, blijkt uit de volgende 
notitie. Op 2 juni 1927 vraagt Wetterwille een offer-
te voor een racewherry aan bij de werf van Thiebout 
in Zwolle. Op 5 juni antwoordt dhr. Thiebout dat zijn 
werf ruim twee jaar geleden geliquideerd is...

1927 is geen opmerkelijk jaar. Met een uitzondering: 
mevr. Pleging (Nel) overlijdt. Zij is vanaf de oprich-
ting penningmeester van Wetterwille en heeft dus 
het nodige moeten doorstaan. In het jaarverslag 
wordt uitvoerig stilgestaan bij haar verdiensten 
voor de vereniging, maar dan vervolgt de secretaris 
een beetje inconsequent met:

“…Het is niet nodig, hier een opsomming te geven 
van alles wat Nel voor Wetterwille heeft gedaan. 
Daarom moge hier worden volstaan met een eer
biedige hulde aan haar nagedachtenis. Bij de ter
aardebestelling van haar stoffelijk overschot was de 
vereniging door haar voorzitter vertegenwoordigd…”

Roeiwedstrijd In 1926 organiseert Wetterwille onder grote publieke be-
langstelling, samen met De Hunze, een wedstrijd op het Nieuwe Kanaal. 
Ook de Commissaris van de Koningin geeft acte de presence.
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Profetische woorden
Het jaarverslag van 1928 begint met de volgende, 
profetische woorden:

“Als Wetterwille later een groote vereniging is ge
worden, met een ‘echt’ bootenhuis en ‘echte’ kleed 
en douchekamers, met een uitgebreid bootenma
teriaal, wordt dit boek mogelijk nog door een lid, 
hetzij uit belangstelling voor de geschiedenis der 
vereniging, dan wel uit pure verveling en hierop 
bestaat meer kans, uit het stof van het archief op
gediept. En als hij dan al bladerende, tot het lezen 
van dit jaarverslag mocht komen, zal hij mogelijk 
meewarig glimlachen om den ophef die hier ge
maakt worden over de daden van Wetterwille in 
1928.”

Aldus geschiedt. In hetzelfde jaar neemt voorzitter 
Rieuwert de Vries afscheid met de woorden:

“Een eerste stelregel van een roeivereniging is dat 
er orde en tucht heerst: orde op het materiaal, tucht 
onder de leden die er mee omgaan. Gelukkig heerst 
er op Wetterwille een prettige geest van onderlin
ge verdraagzaamheid. Steeds boden de leden de 
nodige hulp voor het herstel van de boten….”

A.A.M. van der Meulen, die in 1946 burgemeester 
van Leeuwarden wordt, volgt De Vries op als voor-
zitter. Wetterwille blaakt van het zelfvertrouwen, 
niet in het laatst doordat er net als twee jaar eerder 
wederom ‘grootse wedstrijden’ op het Nieuwe Ka-
naal worden georganiseerd, tegen de Hunze.

Tien jaar
1929 is ook het jaar van de Beurskrach die op 24 no-
vember plaatsvindt en het volgende decennium 
nadreunt. Het heeft er alle schijn van dat ook Wet-
terwille werd geraakt. Van het jaar zijn enkel, nage-

Bij de oprichting beschikt Wetterwille over twee boten. Wâldmantjse is een 
overnaadse, boordgeriggerde tweepersoons oefenboot; een zogenaamd tub. 
De Kathinga is een scullgeriggerde, tweepersoons toerwherry waarmee ook 
gezeild kan worden. 

In 1920 wordt bij jachtwerf ‘de Pôlle’ te Grouw de wherry Grouwster gebouwd. 
Een jaar later wordt de enkelwherry ‘Sprotje’ aan de vloot toegevoegd. In 1924 
wordt van de liquiderende RV De Tijnje de overnaadse vier Jaap en een glad-
de twee met stuurman, Lotus, overgenomen. Na renovatie wordt laatste boot 
omgedoopt tot Quast. Twee jaar later, in 1926, wordt van botenbouwer Baay in 
Amsterdam een tweedehands skiff gekocht.
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noeg onleesbare, notulen van een aantal vergade-
ringen te achterhalen. Een jaarverslag ontbreekt. 

Uit een mededeling blijkt wel dat men plannen 
heeft het tienjarig bestaan te vieren met een rond-
vaart, clubtocht en een gezamenlijke maaltijd; wel 
op eigen kosten. Of deze festiviteiten ook door zijn 
gegaan, is niet meer te achterhalen. Zo eindigt het 
eerste decennium van de vereniging in relatieve 
stilte. Op naar de jaren dertig.

Oprichtingsdatum, goedkeuring en statuten-
wijzigingen
De oudste statuten vermelden dat de vereni-
ging is aangegaan voor een tijdvak van negen en 
twintig jaren en elf maanden, te rekenen vanaf 
de dag der oprichting, zijnde 17 mei 1919.

Het eerste  bestuur wordt benoemd op 25 juni 
1919. In augustus  volgt de Koninklijke goedkeu-
ring van de statuten, gevolgd door publicatie 
hiervan in de Staatscourant.

Bij het verstrijken van genoemd tijdvak, op 16 
april 1949, wordt de vereniging opnieuw aange-
gaan voor de tijd van negen en twintig jaren, der-
halve eindigend 16 april 1978.

Door een beschikking van de Staatssecretaris 
van Justitie op 5 februari 1979 wordt de duur van 
de vereniging met onbepaalde tijd verlengd. Dit 
is aanleiding de geheel gewijzigde statuten in 
een notariële akte op te nemen op 3 april 1979. 
Vanaf dat moment is de vereniging ook inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel.

Op 23 februari 1994 volgt opnieuw een wijziging 
van de statuten. Op 14 oktober 1998 wordt bij 
notariële akte het verenigingsjaar gewijzigd van 
een kalenderjaar naar een jaar dat start op 1 okto-
ber en eindigt op 30 september het jaar daarop. 
Op dat moment is het aantal studentleden de 
top al gepasseerd. 

Omdat de KNRB haar statuten wijzigt, volgt op 
1 december 2012 de vooralsnog laatste statuten-
wijziging. Dit is nodig om aan de aangescherpte 
dopingbepalingen te voldoen. Zonder aanpas-
sing is uitkomen op wedstrijden niet langer mo-
gelijk.

1929

Outrigger en rolbankjes zijn inmid-
dels gemeengoed, de bouwwijze is 
overnaads geklonken. Deichmann 
en Ritchie zijn bekende botenbou-
wers, in 1894 bouwden zij de eerste 
Nederlandse acht voor de Amstel; 
grotere roeiverenigingen laten in 
eigen beheer boten bouwen door 
hun bootslieden.
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Trend
Opmerkelijk is het grote ledenverloop bij Wetter-
wille. Ook vandaag de dag is dat het geval, maar dat 
haalt het niet bij de eerste decennia. In 1930 zeggen 
maar liefst achttien van de negenendertig leden, 
waaronder vier begunstigers, het lidmaatschap op. 
Daar staan overigens wel zeventien nieuwe leden 
tegenover. Wellicht verklaart onderstaande brief 
aan het bestuur het grote verloop:

Aan het bestuur der L.R.V. Wetterwille
Mijne Heeren,
 
In het belang van de Leeuwarder Roeivereniging 

”Wetterwille” en namens de ondergeteekenden dit 
schrijven. Er kwamen mij verschillende klachten ter 
oore, over de gang van zaken bij genoemde Roei
vereniging.
 
Een clubje van leden schijnt zich gevormd te heb
ben, wat zeer te prijzen is. Een kern hoort er te zijn in 
een goede vereniging, maar dat een dergelijke kern 
zich exclusief gaat opstellen en wel tegenover on
afgeroeide nieuwe leden is mijns inziens absoluut 
foutief.

Vooral als bestuursleden, die toch tenminste voor 

hun club sociaal moeten voelen, hieraan mede
werken, noem ik dat zeer kortzichtig en keur het af. 
Onder het bestuur van den Heer Rieuwerts de Vries 
is nimmer iets derglijks geschied en was een ieder, 
die mee wenscht te gaan, welkom.

Op het Bestuur ligt in de eerste plaats de plicht, er 
voor te zorgen dat nieuwe leden afgeroeid  worden, 
zoodat ze op eigen benen kunnen staan. Zoolang 
ze dit niet kunnen mogen ze niet met woorden als: 

“We wenschen ons clubje niet uit te breiden”, wor
den afgestooten.

Ik geef het bestuur in overweging, of meerdere club
tochten te organiseren en de nieuwe leden persoon
lijk of schriftelijk uit te nodigen, of, zooals dit vroeger 
meerdere malen plaats vond, ook niet afgeroeide 
leden des Zondags mede te nemen en te animeren. 

Met de meeste Hoogachting
uw dw. dn.
w.g. 6 leden

In hetzelfde jaar doet het bestuur van de Leeuwar-
der Watersport (LWS) een poging om de jachtha-
ven aangesloten te krijgen op het drinkwaternet. 
De kosten bedragen fl. 1000,- De leden vinden dit 

1930

De beurskrach van Wallstreet (1929) leidt niet alleen in de Ver-
enigde Staten, maar ook in Europa en Zuid-Amerika tot een 
langdurige, economische depressie en politieke instabiliteit. 
In het door herstelbetalingen en inflatie geteisterde Duitsland 
grijpt nationaalsocialist Hitler in 1933 de macht. In Nederland 
krijgt de in 1931 opgerichte NSB geen poot aan de grond. De 
hoge werkloosheid leidt er wel toe dat werklozen worden in-
gezet voor grote werken als de aanleg van stadsparken als het 
Amsterdamse Bos, de Wieringermeer, het Twentekanaal en De 
Afsluitdijk. De sombere jaren dertig, waarin ook in Spanje een 
burgeroorlog woedt, monden op 1 september 1939 uit in de Duit-
se inval in Polen; het begin van de Tweede Wereldoorlog.
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bedrag te hoog, zodat zowel de LWS als Wetterwil-
le voorlopig verstoken blijven van veilig drinkwater, 
een toilet en douches.

Te wensen
Bouwkundig blijft er sowieso wel een en ander te 
wensen. Door het ontbreken van een behoorlijke 
sociëteit worden de jaarvergaderingen vaak ge-
houden in gelegenheden als het Oranje Hotel. Van-
daag de dag is deze noodzaak tot stijlvol vergade-
ren helaas niet meer aanwezig.

De vloot breidt zich begin jaren dertig gestaag uit. 
Van Die Leythe uit Leiden wordt een vierriemsgiek 
van het fabrikaat Deichmann en Ritchie overge-
nomen, inclusief vier oarsriemen. En dat voor een 
bedrag van fl. 290,-. Inmiddels  bestaat de vloot uit 
acht boten:

‘Blijkens het jaarverslag van de commissarissen van 
materiaal verkeeren de bezittingen der vereeniging 
in goeden staat. De noodige herstel en onder
houdswerken werden uitgevoerd. Na de aanschaf
fing van de nieuwe giek bestaat de vloot der ver
eeniging uit: twee overnaadsche viermansgieken, 
een gladde tweemansgiek, een overnaadsche skiff, 
twee viermanswherries, een tweeriemswherry en 
een tubboot.’

Bron: LC, 24 maart 1931

De Bosbaan in Amsterdam is de oudste roeibaan in Nederland. Hij 
is in 1937 gegraven als onderdeel van het Amsterdamse Bos. Het is 
de eerste kunstmatig gegraven roeibaan ter wereld. Tot dan wordt 
er meestal op meren geroeid die groot genoeg zijn om een rechte 
2000-meter-baan op uit te zetten. Twee grote verbouwingen heb-
ben de Bosbaan gemaakt tot wat het vandaag de dag is.
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Verbouw en uitbreiding
Omdat de LWS in 1931 alsnog op de waterleiding 
wordt aangesloten, betreedt Wetterwille het tijd-
perk van de moderne hygiëne met douches en 
spoeltoiletten. De gebroeders Bekker, loodgieters 
te Leeuwarden, dienen een offerte in voor de aan-
leg van een sanitaire inrichting, omvattende 1 com-
pleet closet, 1 urinoir, 4 douches met stopkranen, 
afvoer naar de poldersloot, aanleg waterleiding etc. 
En dat voor een bedrag van ‘Een Honderd drie en 
vijftig gulden en veertig cent’. De gemeente stemt 
toe in het lozen op de poldersloot ten zuiden van de 
jachthaven, mits de gezondheid van het vee geen 
gevaar loopt. Als dat wel het geval is, moet de af-
voerleiding op eerste aanzegging worden verwij-
derd. Buiten- en polderwater mogen niet met elkaar 
in contact komen.

Zo beschikt Wetterwille over toiletten met water-
spoeling, in een tijd dat een aanzienlijk deel van 
Leeuwarden nog op een tonnetje poept. En het mi-
lieu? Als het vee maar gezond blijft. Tenslotte zijn 
we zuivelhoofdstad, nietwaar. 

Met de komst van het nieuwe sanitair, volgt een 
nieuwe uitbreiding. De loods wordt met een houten 
aanbouw acht meter langer, in totaal 22 meter. Ach-

terin krijgt de herenkleedkamer een plek. De da-
meskleedkamer wordt aan de westkant geplaatst. 
Deze ruimte ontstaat door aankoop van het boten-
huis aan de westkant van het haventje. Een gedeel-
te van het botenhuis wordt nog benut voor verhuur 
van ligplaatsen aan derden. Ook wordt voorzien in 
een nieuw vlot, met ruimte voor een roeibak.

Natuurbeheerder It Fryske Gea wijst in 1934 op het 
belang van het Princenhof voor watersportliefheb-
bers. Ze wil dit natuurgebied kopen en conserveren. 
Het doet een beroep op Wetterwille en haar leden 
om dit mogelijk te maken. De vereniging doneert 
fl. 10,- en laat op de ALV een intekenlijst circuleren.

Zelf doen of uitbesteden
Ondanks de positieve berichtgeving in de LC, ver-
loopt het onderhoud van de boten niet naar wens 
deze jaren. De vereniging besluit dit in 1933 aan 
vaklieden uit te besteden. De werf van de Gebr. 
Drijver op Schilkampen is de uitverkorene. Dit blijkt 
geen succes. Het lakwerk van twee boten begint al 
snel te bladderen.

Wat volgt is de overstap naar het schildersbedrijf 
Hoekstra. Ook geen succes: deze schilder is te slor-
dig. In 1936 wordt het noodzakelijk onderhoud maar 

De Uiver wordt in 1934 tweede in de luchtrace van Londen 
naar Melbourne. De economische crisis in Nederland bereikt 
in 1935 haar hoogtepunt; 15,5% van de beroepsbevolking is 
werkloos. In 1936 volgt licht economisch herstel doordat 
Colijn (eindelijk) de gouden standaard loslaat. In 1939 neemt 
de SDAP voor het eerst deel aan de regering nadat het vijfde 
kabinet Colijn na één dag valt. Kamp Westerbork wordt in 
gebruik genomen voor de opvang van ongewenste vreem-
delingen (gevluchte Duitse Joden). Neutraliteit voor alles.
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weer zelf ter hand genomen. Een jaar eerder schaft 
de vereniging een nieuwe, overnaadse twee aan; de 
Ljip. Gebouwd door Hes in Overschie. Twintig jaar 
later geeft de Nederlandsche Roeibond een meet-
brief af voor deze boot, zodat er wedstrijden mee 
kunnen worden geroeid.

Promotie en/of propaganda?
Wetterwille heeft halverwege dit decennium de 
smaak te pakken wat betreft het organiseren van 
wedstrijden op het Nieuwe Kanaal. Naast de Hunze 
verschijnt ook de Zwolsche op het wedstrijdwater. 
Kanoclub De Meeuwen lift mee in de organisatie. 
Zij neemt negen van de vijftien uitgeschreven num-
mers voor haar rekening.

De vereniging doet ook aan het promoten van de 
roeisport. Het bestuur nodigt met een (gedrukte!) 
folder de leden uit tot het bijwonen van een film-
voorstelling in Amicitia. Vertoond zullen worden 
twee films van het Deutscher Ruderverband: ‘Ju-
gend am Start’ en ‘Rund um Berlin’. Inmiddels is wel 
Hitler bij de Oosterburen aan de macht. Het bestuur 
geeft dan ook maar vast een anticiperend com-
mentaar.

“De films zijn propagandafilms in den goeden zin 
van het woord. Zij laten zien welk een fraaie sport 
het roeien is en hoeveel genot zij haar beoefenaren 
schenkt… Natuurlijk zijn het ook films van het Duits
land van deezen tijd, maar de specifiekDuitsche 
opnamen vormen niet den hoofdinhoud…”

Nederland hield zich angstvallig vast aan het neu-
traliteitsbeginsel om conflicten met Duitsland te 
voorkomen. Kennelijk acht Wetterwille het raad-
zaam daarin mee te gaan.

De Groninger Roeivereniging De Hunze organi-
seert in 1936 onderlinge wedstrijden waar Wetter-
wille en de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging aan 
meedoen. Snelheidsnummers zowel voor dames 
als heren en stijlroeien voor dames in overnaadse 
skiff staan op het programma.

In 1939 heeft Wetterwille een vooruitziende blik. 
Met het oog op een dreigende oorlog, slaat ze 
een flinke hoeveelheid Valspar-lak in om de bo-
ten goed te kunnen onderhouden. Met het drei-
gend tekort aan tropisch hardhout, bestelt ze 
ook extra oars- en scullriemen bij de firma Hes in 
Overschie. Regeren is vooruitzien.

Advertentie van Gebr. 
Drijver op Schilkampen
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In 1937 treden Prinses Juliana en Prins Bernhard in 
het huwelijk. Een comité schrijft ook Wetterwille 
aan met het verzoek deel te nemen aan een gekos-
tumeerde optocht, bij voorkeur met allegorische 
voorstellingen. Karikaturen of  bespottelijke voor-
stellingen worden niet toegelaten. Het is niet te 
achterhalen of Wetterwille heeft meegedaan.

Ballotage
De laatste twee jaar van de dertiger jaren gaan voor 
de vereniging de geschiedenis in als zeer voor-
spoedig, zowel wat betreft de toename van het 
aantal leden als de deelname aan wedstrijden. De 
obigatielening uit het oprichtingsjaar 1919 van fl. 
4800,- wordt afgelost. De vereniging beschikt in-
middels over twee botenhuizen en negen  boten 
met toebehoren. 

Op de ALV van 25 februari 1939 (hotel De Nieuwe 
Doelen) worden zes nieuwe leden verwelkomd. De 
begroting wordt vastgesteld op fl. 1726,23 in baten 
en lasten. Lid worden van Wetterwille heeft meer 
voeten in de aarde dan tegenwoordig, getuige de 
volgende passage uit artikel 5 van de statuten:

“...Men wordt lid of aspirantlid door zich hiertoe aan 
te melden bij het bestuur, door het bestuur te zijn 
voorgesteld en met gunstige uitslag aan ballotage* 
te zijn onderworpen. Het bestuur stelt de leden zo 
spoedig mogelijk per rondschrijven of op soort
gelijke wijze op de hoogte van de aanmeldingen. 
Indien binnen veertien dagen niet door tenminste 
vijf leden schriftelijke bezwaren bij het bestuur zijn 
ingediend, is degeen die zich heeft aangemeld als 
lid, respectievelijk adspirantlid, aanvaard. In het 
tegenovergestelde geval wordt door de eerstvol
gende ledenvergadering over toelating beslist. Een 
adspirantlid wordt echter op de eerste Januari, vol
gende op zijn bereiken van de leeftijd van achttien 
jaren, van rechtswege lid...” 

*Ballotage en dat met een prominente SDAP-er in 
het bestuur. Welke criteria (inkomen, beroep enz.) 
bij de ballotage een rol spelen staat nergens ver-
meld.

In 1933 wordt voor de vijfde keer de Elfsteden-
tocht verreden.
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Vloot jaren dertig De privéboot van 
mr. A.A.M. van der Meulen, de Phoenix, 
een overnaadse skiff wordt in 1934 ge-
bouwd. Vele decennia later, na zijn 
overlijden, verhuist de skiff naar de 
Avondsterweg. Twee jaar later bouwt 
Hes in Rotterdam de Ljip; een over-
naadse twee met stuurman. Gewicht 
56 kg. In 1939 volgt de aanschaf van een 
tweepersoons buitenboord wherry, de 
Skries. De boot is 12,5 kg lichter dan het 
minimum toegestane gewicht en moet 
tijdens wedstrijden met ballast varen.

Vaardigheidsproef, eind jaren dertig
De eerste vaardigheidsproef van Wetterwil-
le in 1939. Mr. A.A.M. van der Meulen schrijft 
daarover in het blad Roeien van de NRB van 9 
augustus 1939 het volgende.

“Door de wind uit zee schrokken de roeiers, die 
hun sporen wel verdiend hebben, er voor terug 
om in Friesland de 20 kilometer in de voor
geschreven tijd te trekken. De eerste proef, in 
een overnaadsche skiff werd afgelegd bij een 
krachtige wind en onder stortbuien, de volgen
de in een wherry, in even twee uur, een flinke 
rustpoos bij het keerpunt in begrepen. Echter 
dient gezegd, dat een fraaie nieuwe boot van 
Hes ook ruimschoots het hare deed.”

Uit de in 1939 aanwezige vloot blijkt dat mr. 
Van der Meulen de eerste vaardigheidsproef 
van Wetterwille aflegde in zijn privé-skiff de 
Phoenix. De tweede proef in de Skries, een 
tweepersoons buitenboord wherry van 12,5 kg, 
onder het minimum gewicht voor een wherry.

Het traject was als volgt:
Vanaf het botenhuis ruim een kilometer de 
Greuns langs naar het beginpunt Froskepôl-
le, een oud buurtschap. Vanaf hier langs het 
Woudmansdiep, voorbij Rustenburg, vroeger 
een herberg, waar de schippers aanlegden en 
‘s winters, als er ijs was, de ‘Skotse Trije’ werd 
gedanst. Vervolgens voorbij Altenburg via 
het Langdeel en de Lange Meer tot ongeveer 
halfweg de Burgumer Wijde Ee, een breed 
water met waterlelies en weer terug langs een 
ongerept gedeelte van Friesland.

1939

Opmerkelijk is dat de Leeuwarder Courant van 27 
februari 1939 het verslag van de ALV ook dit jaar 
nagenoeg integraal overneemt en… er is een Wet-
terwillefilm in de maak! Scenario mr. A.A.M. van 
der Meulen. Bij de viering van 75 jaar Wetterwille 
in 1994 is de film nog eens vertoond, daarna helaas 
spoorloos verdwenen.
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Lastig
Op 10 mei vallen de Duitsers ons land binnen en 
dringen ons een talenpracticum op dat vijf  jaar 
gaat duren, maar waar de bevolking weinig belang-
stelling voor heeft. Het Wetterwillebestuur vindt de 
oorlog maar lastig, want het afroeien van nieuwe 
leden dreigt vertraging op te lopen. Deelname aan 
tochten en vaardigheidsproeven raakt in het slop 
en het bestuur gaat extra mogelijkheden bieden tot 
afroeien. Oorlog of niet: er volgt een oproep tot het 
vormen van ploegen voor deelname aan wedstrij-
den in Zaandam.

Pennenstrijd
Eerder dat jaar besluit de vereniging de vloot uit te 
breiden. Op 15 januari krijgt drukkerij Roelants te 
Schiedam opdracht een advertentie te plaatsen in 
de Waterkampioen en in het blad Roeien:

Gevraagd overn. 4riems outr.wherry in maten Ned. 
Roeibond, compleet, in prima staat. Brieven met 
prijs enz. onder no. Adm. W. Kamp.

Aanbiedingen volgen, maar het bestuur hapt nog 
niet. Er doet zich namelijk nog een andere mogelijk-
heid voor. Een privé-persoon in Santpoort biedt zijn 
overnaadse tweeriems-wherry Oelidee aan voor fl. 

250,- , inclusief riemen. De boot ligt in het botenhuis 
van Het Spaarne te Haarlem. De koop wordt geslo-
ten en partijen delen de kosten van transport en bij-
behorende verzekering. Het begin van ellende.

Reederij Stânfries verzorgt het vervoer en na de 
nodige misverstanden meert de Sneek IV eindelijk, 
drie weken na koop, af bij Het Spaarne. De wherry 
wordt aan boord genomen, het is dan 8 april. Op 11 
april komt de boot in Leeuwarden aan. Het bestuur 
stuurt een boze brief naar de verkoper. De wher-
ry heeft scheuren in de huid, reeds opgelopen in 
Haarlem of tijdens vervoer? Het begin van touw-
trekkerij tussen verkoper, Wetterwille en de verze-
kering. Ondertussen capituleert Nederland, maar 
Wetterwille gaat door.

Op 17 maart start de briefwisseling met de aan-
koopbevestiging. Op 18 juli bevestigt Wetterwille 
de schikking op voorstel van de advocaat van de 
verkoper. Wetterwille betaalt fl. 100,- voor de boot 
en mag hem bij de fa. Hes in Overschie laten repa-
reren. Het archief bevat maar liefst 25 brieven over 
deze kwestie.

1940

De jaren veertig De jaren veertig zijn de jaren van de Tweede Wereld-
oorlog en het begin van de wederopbouw. Voorjaar 1940 loopt Duits-
land West-Europa onder de voet. Tot een verovering van Groot-Brit-
tannië en de Sovjet-Unie komt het niet. In vernietigingskampen laten 
zo’n zes miljoen Joden het leven. In Azië voeren de Japanners oorlog 
en bezetten onder meer Nederlands-Indië. Augustus 1945 capitu-
leren de Japanners als laatste na de inzet van atoombommen. Het 
verdrag van Jalta leidt tot de tweedeling in West- en Oost-Europa. 
Halverwege de jaren veertig is er grote woningnood. De VS pompt 
enorme geldbedragen in de Europese economieën (Marshallhulp). 
Mede dankzij deze hulp, de technologische en wetenschappelijke 
vooruitgang komt de wederopbouw van de grond. De naoorlogse 
jaren en verzuiling zorgen voor een geboorte-explosie.



27

Op 9 maart  1940 wordt de 
contributie vastgesteld op fl. 
16,50. Hiervan is fl. 15,- gere-
serveerd voor Wetterwille, fl. 
1,- voor huur van een kastje, 
fl. 0,25 voor de LWS en fl. 0,25 
voor de nationale roeibond. 
Het zijn waarschijnlijk geen 
goedkope kastjes geweest.

Alsnog bestelt de vereniging in hetzelfde jaar een 
overnaadse outriggerd-wherry met  vier sculls bij 
J.C. Heuvelman in Utrecht. Te leveren in de eer-
ste helft van september. Pas op 20 oktober stuurt 
Heuvelman een smoezenbrief. Hij is nu echt met de 
bouw van de boot begonnen.

Koopmansgeest
In de eerste vergadering na aanvang van de bezet-
ting is de stemming minder opgewekt dan anders. 
De oorlog is al duidelijk voelbaar. Houtschaarste 
doet zich gelden. Maar optimistisch als men is, een 
nieuw vlot zal toch niet passen in de nieuwbouw-
plannen die men (nog) heeft. Inmiddels is wel de 
nieuwe vierriems-wherry Tjirk aangekomen, dankzij 
een lening van fl. 750,-. Voor verdere vervanging en 
uitbreiding van de vloot lijkt de vereniging aange-
wezen op de tweedehandsmarkt. Desalniettemin, 
dankzij “de koopmansgeest van onzen voorzitter” 
slaagt Wetterwille er juni 1941 in op gunstige voor-
waarden bootbouwer Hes de opdracht te geven 
voor de  bouw van een nieuwe overnaadse wed-
strijdvier, te leveren voorjaar 1942.

Het aantal roei-uren neemt af en op de loods is het 
minder gezellig. Door het gebrek aan thee is geza-
menlijk theedrinken na het roeien er niet meer bij.

Brandbommen
Een mededeling op de ALV van 14 maart 1942: de 
Marinebefehlshaber deelt mee dat het verzoek tot 
vrijstelling van de verbodsbepaling betreffende het 
roeien in de verboden gebieden niet wordt ingewil-
ligd. In dezelfde ALV krijgt het bestuur tijdelijke (!) 
toestemming om, in verband met de papierschaar-
ste, in noodzakelijke gevallen de namen der voorge-
dragen nieuwe leden in de loods bekend te maken.
De notulist vermeldt naar eer en geweten de plaats 
van de ALV: het Oranje Hotel. Een naam die de be-
zetter vast niet welgevallig is. Overigens is in krin-
gen van het verzet de naam Oranje Hotel synoniem 
voor de strafgevangenis in Scheveningen waar veel 
verzetsmensen gevangen zitten.

Bezetting of geen bezetting, het roeien gaat ge-
woon door. Het bestuur stelt voor het komende 
seizoen mee te doen aan clubtochten in Kampen, 
Zwolle, Groningen en/of Zaandam. Het oorlogsge-
weld gaat overigens niet geheel aan Wetterwille 
voorbij. Tijdens een bombardement op 20 januari 
1942 vallen er twee brandbommen op de heren-
kleedkamer, schade fl. 28,-. Het met grote inspan-
ning verkregen douchekleed is verkoold. De scha-
de aan het gebouw blijft beperkt. Geloof het of niet, 
maar midden in oorlogstijd besluit het bestuur naar 

Een ding hebben ze gemeen: hun passie voor het roeien. Latere verzetsman Marinus 
Spillenaar Bilgen (tweede van rechts) en vooraanstaand NSB’er Meinoud Rost van Ton-
ningen (boeg) winnen met Laga op 31 mei 1914 de Varsity. Met bootlengtes voorsprong 
op Njord. Hoe anders staan ze een kleine twintig jaar later lijnrecht tegenover elkaar, 
waarbij de verzetsman september 1944 wordt gefusilleerd. Met Rost van Tonningen 
loopt het niet veel beter af, hij pleegt kort na de bevrijding zelfmoord.
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aanleiding van dit voorval een molestverzekering af 
te sluiten. 

Ondanks de houtschaarste wordt de nieuwe over-
naadse vier - “de trots van de vloot” -  aan het eind 
van het seizoen eindelijk door Hes afgeleverd. De 
boot krijgt de naam Earke, spreek uit Jerke, en ver-
dringt de Jaap uit de stellingen. Deze gaat naar 
de nieuwe vereniging Jason in Arnhem, evenals 
de Quast, samen voor het bedrag van fl. 100,-. De 
materiaalcommissie maakt het zichzelf niet al te 
moeilijk. In het voorjaar komt de bootsman van de 
G.S.R.V. Aegir, Joop Heuvelman, mét een schilder 
naar Leeuwarden om de vloot grondig op te knap-
pen. 

Schaarste
De bezetter hanteert op onregelmatige tijden sper-
tijd, zodat roeien na 8 of 9 uur ´s avonds niet altijd 
is toegestaan. Het aantal roei-uren, de instructie en 
de examens komen zodoende in het gedrang. Wel-
licht onderneemt men daardoor ook andere activi-
teiten. Zo treden op 15 oktober 1943 twee leden, in 
alle stilte, met elkaar in het huwelijk. Ook worden er 
bridgeavonden georganiseerd in Hotel De Kroon.
De samenwerking met Heuvelman wordt weer be-
eindigd. Voor goed onderhoud volstaat het niet dat 

hij een à twee weken per jaar naar Leeuwarden af-
reist. De vereniging gaat in zee met de werf van de 
broers Joop en Auke Drijver op Schilkampen. Maar 
ook bij deze werf is de bezetting voelbaar. Repara-
ties laten soms lang op zich wachten omdat perso-
neel in Duitsland is tewerkgesteld.

Schaarste doet zich voelen. Het gammele vlot kan 
slechts provisorisch in stand worden gehouden. 
Verheugd kan de materiaalcommissaris meedelen 
dat de overnaads geklonken wherries weer water-
dicht zijn. Hij kan van R.V. De Amstel 1 kg. kleine en 
1/3 kg. grote klinknagels met bijbehorende doppen 
overnemen. In Leeuwarden zijn die niet meer te ver-
krijgen. 

De een z’n dood...
In de ALV van maart 1944 veel gehakketak over de 
inzet van Auke Drijver.  Hij is havenmeester gewor-
den van LWS en niet langer verbonden aan de werf 
van broer Joop. In zijn nieuwe functie mag hij klei-
ne klusjes doen voor Wetterwille. Het grotere werk 
gaat naar zijn broer. Maar… mag hij nu wel of niet ge-
vraagd worden om te helpen bij het uit- en inbren-
gen van de boten? Nee, luidt het oordeel van een 
deel van de vergadering. Daar is hij niet voor. Het 
onderhoud raakt daarmee achterop. Jawel, vinden 

In 1942 voert de bezetter de 
Kultuurkamer en de Jodenster 
in. Japan valt Nederlands-In-
dië binnen. 1943 is het jaar dat 
de Duitsers in Stalingrad tot 
staan worden gebracht; de 
Tweede Wereldoorlog neemt 
een wending. 1944 is het jaar 
van D-day, dolle dinsdag, de 
slag om Arnhem, de spoor-
wegstaking, het Ardennenof-
fensief, het begin van de hon-
gerwinter, de overval op Huis 
van Bewaring in Leeuwarden. 
Anne Frank wordt opgepakt.

Ook Leeuwarden komt niet ongeschon-
den uit de oorlog. Bij het ‘vergeten’ bom-
bardement kwamen vier mensen om het 
leven. In de jachthaven beschadigen 
brandbommen de loods van LRV Wetter-
wille. Ingrijpender: voorzitter A.A.M. van 
der Meulen wordt op 4 mei 1942 door de 
bezetter als gijzelaar overgebracht naar St. 
Michelsgestel. De gijzelneming - door de 
voorzitter zelf een gedwongen retraite ge-
noemd - wordt tot grote vreugde van de 
leden februari 1944 beëindigd.
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anderen. Met name de dames hebben behoefte 
aan extra hulp, maar zijn afhankelijk van zijn welwil-
lendheid. Geef hem dan een tientje in de maand, 
wordt geopperd. Maar dat is wel erg weinig… laat 
maar zitten. In de materiaalcommissie in inmiddels 
de heer Jan Coster actief, waarover later meer.

Het vroeger aangekochte schiphuis verkeert in 
slechte staat. Door gebrek aan materiaal moet het 
worden afgebroken. Van het vrijkomende materiaal 
wordt nieuwe beschoeiing en een nieuw vlot gefa-
briceerd.

Het ledental groeit ondertussen onstuimig. Eind 
1944 telt Wetterwille 96 senior en zestien junior 
leden. Waarschijnlijk dankt men de groei aan de 
bezetter die het gebruik van motor- en zeiljachten 
sterk aan banden legt. Roeien is dan een mooi al-
ternatief om toch het water op te kunnen. Wel is het 
uitkijken geblazen. Door de jacht op jonge mannen 

- mooi eufemisme voor razzia - is deelname aan gro-
tere evenementen geen aanrader.

Wetterwille viert het 25-jarig jubileum (17 mei 1944, 
red.) op zeer bescheiden schaal met een intiem 
dinertje. Een kleine twee maanden later, op 15 juli, 
worden er onderlinge jubileumwedstrijden gehou-

den, met Daventria als gast. Andere verenigingen 
laten om veiligheidsredenen verstek gaan, zo wor-
den treinen voortdurend beschoten.

Wachtlijst
Het bestuur meldt in 1945 het gebrek aan enthou-
siasme bij de roeiende leden. Er wordt weinig ge-
roeid en er is ook weinig animo om nieuwkomers 
instructie te geven. Wellicht is een en ander het ge-
volg van de bevrijdingsfeesten. Tot overmaat van 
ramp raakt een instructieboot onherstelbaar be-
schadigd. Hij wordt overvaren en volledig gekraakt. 
Onomwonden spreekt het jaarverslag van onoplet-
tendheid van de stuurvrouw. Het bestuur ziet zich 
dit jaar genoodzaakt een wachtlijst voor nieuwe le-
den in te stellen. De vereniging telt op dat moment 
135 leden. Een unicum.

Ondertussen wordt er tijdelijk afscheid genomen 
van Jan Coster, die naar Indonesië vertrekt. Hij 
maakte korte tijd deel uit van het bestuur. Maar hij 
verdiende zijn sporen vooral in de materiaalcom-
missie, bij het verbeteren van de roeitechniek en 
het stimuleren van het wedstrijdroeien. Van zijn 
hand verscheen in 1944 de brochure ‘Roeistijl’, ge-
baseerd op de methode van Steve Fairbairn. De 
eerste druk geeft hij voor eigen rekening uit.

Contactavonden voor leden In een 
tijd zonder tv en waarin er ‘s winters 
weinig wordt geroeid, organiseert de 
vereniging contactavonden waarvan 
één een bridgeavond is. Eerder was 
al geprobeerd vaker bridgeavonden 
te organiseren, maar het gros van de 
leden vindt het spel te complex. Dus 
wordt er ook Monopoly gespeeld. Of 
er ook makelaars onder de leden zijn 
is niet bekend.
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Op 15 september 1945 organiseert Wetterwille 
roeiwedstrijden op het Van Harinxmakanaal. Deel-
nemende verenigingen zijn Aegir, De Hunze, Da-
ventria en De Zwolsche. De naweeën van de oor-
log doen zich nog voelen. De prijzen bestaan uit 
‘ondergedoken’ zilveren rijksdaalders, guldens en 
halve guldens die tot een soort medaille zijn omge-
vormd. Het vervoer naar de Grote Wielen moet met 
paard en (verhuis)wagen. Gedoe rond boterbonnen 
dreigt de stemming te verstoren. Maar ondanks alle 
schaarste, is er aan kleding bij Wetterwille geen ge-
brek: achtergebleven kledingstukken in de kleed-
kamers worden aan het eind van eerstvolgende 
ALV geveild. 

Schadefonds
Een onderwerp dat veel terugkomt in de annalen, 
is schade aan boten. Omdat het aantal schadege-
vallen sterk toeneemt, wil het bestuur in 1946 een 
schadeverzekering afsluiten. De premie is echter 
te hoog. Voorstel is zelf een schadefonds in het le-
ven te roepen. Gevoed met een jaarlijkse bijdrage 
van fl. 3,- per lid. Het fonds keert uit bij schades van 
meer dan fl. 40,-. Met dien verstande dat de veroor-
zaker(s) van de schade zelf aansprakelijk is/zijn voor 
de eerste veertig harde Nederlandse guldens. Een 
commissie gaat dit voorstel vormgeven. Het aantal 

roei-uren houdt overigens niet over. Men vermoedt 
dat de excentrische ligging van Wetterwille en de 
schaarste aan fietsbanden dit veroorzaken.

Er worden dit jaar maar liefst vier ledenvergade-
ringen gehouden. Twee extra in verband met be-
stuurswisselingen en één vanwege de plannen tot 
uitbreiding van de loods. Het bestuur krijgt man-
daat om, zoals voorgesteld door Jan Coster, voor 
fl. 4000,- een uitbreiding te realiseren. Een rente-

Mei 1945 wordt ons land be-
vrijd. Niet lang daarna capitu-
leren eerst Duitsland en ver-
volgens Japan. De Tweede 
Wereldoorlog laat wereldwijd 
een spoor van vernietiging 
achter. Ondertussen roept 
Soekarno de onafhankelijk-
heid van Indonesië uit. In 1946 
vormt Beel een rooms-rode 
coalitie. De verzuiling van voor 
de oorlog blijft in stand.

Het is ook in deze jaren niet 
altijd koek en ei bij Wetter-
wille. Het bestuur stelt in 
1945 voor een commissie van 
appèl te benoemen. Deze 
commissie moet bij een ge-
schil tussen leden en bestuur 
een onpartijdig en bindend 
oordeel uitspreken. Het be-
stuur benoemt de commissie 
in de ALV van 1947.

Bevrijdingstocht 1945
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loze obligatielening moet het geld op tafel bren-
gen. Hiermee zijn de eerder geopperde ambitieuze 
nieuwbouwplannen aan het Van Harinxmakanaal 
van de baan.

Regelingscommissie
In de bijzondere ledenvergadering van 19 oktober 
komt men tot de conclusie dat Wetterwille geen 
feestvereniging is en dat de naam ‘feestcommis-
sie’ voor een nieuwe commissie slecht is gekozen. 
De naam wordt gewijzigd in ‘regelingscommissie’. 
Deze commissie gaat alternatieve feestjes orga-
niseren zoals het schoonmaken van de loods, het 
samenstellen van ploegen, de redactie van het 
clubblad, het organiseren van gezellige avonden en 
verbinden van bestuur en leden.

Anders gezegd: de commissie regelt alles wat ge-
regeld moet worden, maar waar het bestuur geen 
tijd voor (of zin in?) heeft. De voorzitter zet de com-
missie direkt aan het werk: de loods heeft een grote 
schoonmaakbeurt nodig. Een paar weken later, in 
de laatste vergadering van het jaar, stelt de verga-
dering vast dat de regelingscommissie nog niets 
heeft gepresteerd. Nog geen clubblad gezien en 
het schoonmaken van de loods heeft het bestuur 
zelf moeten regelen. Men hoopt op beterschap.

Miskoop
Er wordt weer eens geld vrijgemaakt voor de aan-
schaf van een stel tweedehands boten; een over-
naadse skiff van een particulier uit Voorburg en 
een vierriems-wherry. Laatste via bemiddeling 
van de bootsman van Die Leythe. De skiff voldoet 
na revisie door Auke Drijver uitstekend, de vier-
riems-wherry is een miskoop. Hij heeft na transport 
per Stânfries ook nog schade opgelopen. Herstel 
op Schilkampen, bij Joop Drijver, laat lang op zich 
wachten. Na herstel voldoet de boot echter ook 
niet. Hij wordt een jaar later alweer verkocht.

Helling, vlot en loods verkeren inmiddels in een 
zorgwekkende conditie. Houtschaarste, hoge 
bouwkosten en een tekort aan pecunia staan een 
rigoureuze opknapbeurt in de weg. Het blijft voor-
lopig bij lapmiddelen.

In de nadagen van het koloniale tijdperk ziet de ver-
eniging nog kans handel te drijven met Indië. De 
Zwaan, eigenlijk een miskoop uit 1947, wordt ver-
kocht aan de roeivereniging in Makassar.

Terugkerende onderwerp
Terugkerend onderwerp van gesprek en geschil is 
niet alleen het materiaalonderhoud, maar ook de 

In 1947 worden er politionele acties uitgevoerd in Indië. Gerard 
Reve voltooit De Avonden. Er wordt opnieuw een Elfstedentocht 
geschaatst. Het jaar daarop wordt Juliana koningin, treedt de Be-
nelux in werking, wint Fanny Blankers Koen 5x goud op de Olym-
pische Spelen en ziet de Cobra groep het levenslicht. De blokkade 
van Berlijn luidt in ‘49 de Koude Oorlog in. Oprichting Bonds Re-
publiek Duitsland (BRD) en Duitse Democratische Republiek (DDR). 
De NAVO ziet het levenslicht en Indonesië wordt onafhankelijk.
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staat van de huisvesting. We kunnen er bijna geen 
jaarverslag op naslaan, of dit punt komt aan de orde. 
Zo wordt er ook in 1948 naar een betere huisves-
ting gesmacht, volgens de notulen. Men heeft nu 
de zinnen gezet op een stuk grond aan het Nieuwe 
Kanaal. De gemeente wil echter alleen vergunning 
verlenen als de bestaande loods aantoonbaar niet 
meer voldoet. Geopperd wordt de ere-voorzitter, 
Adriaan van der Meulen, inmiddels burgemeester 
van Leeuwarden,  in te schakelen voor bemiddeling. 
Hij wil dat wel doen. Best handig zo’n ere-voorzitter.

Of het aan de bemiddeling ligt of niet, een jaar la-
ter wordt de loods aangepakt. Hij wordt uitgebreid 
met een nieuw gedeelte dat plaats biedt aan de 
grotere boten. In het oude gedeelte ontstaat ruimte 
voor een clublokaal. Ook de helling voor het in- en 
uitbrengen van de boten wordt vernieuwd. De aan-
nemer kan betaald worden dankzij een niet geheel 
voltekende lening én een toeschietelijk lid, dat de 
vereniging renteloos fl. 1500,- leent. De bedoelde 
lening van fl. 2500,- had opgebracht moeten wor-
den door vooraf betalen van contributie door een 
aantal leden over vijf jaar en/of het uitgeven van een 
lening in coupures van fl. 100,-. De toeschietelijk-
heid van de leden om te lenen is wat minder groot 
dan in het verleden.

30 jaar
Inmiddels bestaat de vereniging 30 jaar. Reden 
genoeg om de districtswedstrijden te organise-
ren. Die kunnen mooi gecombineerd worden met 
de sportontmoeting met Norwich die Leeuwarden 
organiseert. Resultaat: op 28 mei worden er wed-
strijden geroeid op het Van Harinxmakanaal. Met 
de finish bij de brug in de Overijsselschestraat-
weg. Hier ligt salonboot Princenhof afgemeerd die 
dienst doet als hoofdkwartier en kleedkamer. De 
gemeente Leeuwarden zorgt voor vlotten en kleed-
kamers. Onder belabberde omstandigheden toont 
Norwich zich oppermachtig. 

De dag verloopt vlotjes, alleen het experiment met 
de start-finish verbinding door radio-zendamateurs 
faalt. Wetterwille mag zichzelf op de borst kloppen. 
Als enige vereniging biedt ze haar buitenlandse 
gasten een mooi ontspanningsprogramma. Nor-
wich keert met een goed gevoel huiswaarts. Wat 
niet gezegd kan worden van beide Norwichdames 
Peggy en Loulou die hun nieuwe liefdes achter 
moesten laten.

Het bestuur hakt een knoop door: 
het officiële verenigingstenue 
gaat bestaan uit een wit shirt met 
een groen en rood wapenschild 
waarover twee roeiriemen zijn ge-
kruist. De broek, in eerste instan-
tie zwart, wordt groen. Het textiel 
wordt deze jaren echter slechts 
mondjesmaat verstrekt. Uiteinde-
lijk verschijnt Wetterwille in 1950 
in goedgekeurd tenue bij officiële 
wedstrijden aan de start. In 1954 
kleuren ook de bladen van de rie-
men groen en rood.Een schuldbekentenis.
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In de verdrukking
In tegenstelling tot andere sportverenigingen 
loopt het ledental bij Wetterwille niet terug deze 
jaren.

Wellicht kan dat op het conto van de verbeter-
de accommodatie worden geschreven. Wat 
niet onverlet laat dat nieuwe problemen in het 
verschiet liggen.

De gemeente heeft snode plannen om de 
jachthaven fors uit te breiden, die jaren later 
resulteren in de grootste overdekte jachthaven 
van Europa. De kans is reëel dat Wetterwille dan 
in de verdrukking komt
en moet uitwijken.

1949

De Earke (Jerke) wordt in de oorlog aan de 
vloot toegevoegd. Deze overnaadse vier 
van Hes wordt in 1942 als trots van de vloot 
vermeld. Aankoopbedrag 99276 cent. C.J. 
Heuvelman uit Utrecht bouwt in hetzelfde 
oorlogsjaar de Tjirk. Een dubbel-wherry, die 
in geen enkele klasse past. 

In 1948 bouwt Deichmann en Ritchie een 
overnaadse skiff voor de vereniging. Deze 
Tjilling is 39 cm te kort. Er kunnen dan ook 
geen wedstrijden in worden geroeid. Uit 
een meetbrief van 28 april blijkt dat op de 
loods een overnaadse vier van Deichmann 
en Ritchie genaamd Hoants aanwezig is.
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Vlootschouw
De aangekondigde uitbreiding van de jachthaven 
wordt in 1950 in gang gezet. Vooralsnog levert het 
Wetterwille enkel modder en verstopte leidingen 
op. Een van de hoogtepunten van het jaar is het 
koninklijk bezoek aan Leeuwarden. Wetterwille 
mag met vier wherries het jacht met de koninklijke 
gasten begeleiden, tijdens de vlootschouw op het 
water van de Noordersingel. 

Inmiddels verschijnt ook het clubblad ‘Aan de 
Boorden’. De eerder genoemde regelingscommis-
sie voert de redactie. De leden zijn weinig scheutig 
met het aanleveren van kopij. Daardoor is de uitga-
ve nog teveel een eenvoudig mededelingenblad 
en spreekbuis van het bestuur. Wat de secretaris in 
zijn jaarverslag verleidt tot de motiverende woor-
den dat Aan de Boorden geen blad is om in jaar-
gangen in te laten binden en op lange winteravon-
den te herlezen. 

En passant doet hij een oproep aan de leden om 
vooral een abonnement te nemen op ‘Roeien’; 
het officiële orgaan van de Nationale Roeibond. 
Inmiddels is Klaas van Dijk benoemd in de rege-
lingscommissie. Hij en zijn vrouw Magda zullen 
nog van zich doen spreken. 

Sussen van leden
Het bestuur meldt met vreugde de veilige terug-
keer van Jan Coster uit Indonesië dat vier dagen 
voor de decenniumwende onafhankelijk is gewor-
den. Onbekend is of de onafhankelijkheidsstrijd 
ook  slachtoffers onder de leden van Wetterwille 
heeft gemaakt. 

Jan Coster kan direct aan de slag, hij kan leiding 
geven aan de instructie. Het bestuur wil hier alle 
aandacht op richten en zelfs afzien van deelname 
aan wedstrijden. Er komt ook een nieuwe regel: 

“Leerlingen die zelf wegblijven zonder toestem-
ming van hun instructeur verspelen elk recht op 
verdere instructie.” De wedstrijdcoaching gaat ge-
woon door. De instructie vindt op vaste avonden 
plaats onder leiding van twee ervaren leden.

Bijzonder is hoe materiaalcommissaris De Vletter 
zijn taak omschrijft in het jaarverslag:

De taak van de comm. van materiaal bestaat in gro-
te lijnen uit drie gedeelten, te weten:

1. Het sussen van verontwaardigde leden die 
zouden willen roeien in een boot waarvan één 
of meer essentiële onderdelen kapot zijn.

1950

Het begin van de jaren vijftig staat nog in het 
teken van de wederopbouw. De woningnood is 
groot, er is een tekort aan vlees en zuivel. Hon-
derdduizenden Nederlanders zien geen toe-
komst en emigreren. Het land telt tien miljoen 
inwoners en kent een naoorlogse geboorte-ex-
plosie, aangewakkerd door de kerk. De verzui-
ling is groot. Mede door de Marshallhulp, het 
zuinige regeringsbeleid en de gestaag op gang 
komende industrialisatie keert het tij. Gaande-
weg het decennium heerst er een positieve sfeer 
van vooruitgang, welvaart en saamhorigheid. Er 
worden sociale wetten ingevoerd, waaronder de 
AOW (1957). De welvaartsstaat kondigt zich aan.  
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In de jaren vijftig doet de televisie haar intrede in de Nederlandse 
huiskamers. Sport in Beeld, van de NTS, start met het uitzenden 
van sportwedstrijden. De eerste live roeiwedstrijd wordt pas in 
1964 door deze omroep uitgezonden; De Varsity. Dit als oefening 
voor het EK dat in hetzelfde jaar op de Bosbaan wordt geroeid. 
Overigens werden er aan het begin van deze eeuw al wedstrijden 
vertoond in de bioscoop, waaronder de Varsity van 1902.

2. Het opgewekt uitvoeren van de dringende ver-
zoeken van de voorzitter om allerlei noodzake-
lijke dingen te doen.

3. Het goedkeurend beschouwen van het des-
kundig werk van de heer A. Drijver.

Wetterwille is duidelijk ingenomen met de inzet 
van LWS-havenmeester Auke Drijver. De inmid-
dels ingevoerde schuurmiddagen voor de leden 
zijn een succes en leveren een fikse besparing op 
aan arbeidskosten.

Het aansprakelijkheidsfonds is een goudmijn. Naar 
schatting zit er in de loop van 1951 zo’n fl. 1600,- in. 
Bij het ontbreken van schades stelt het bestuur 
voor uit dit fonds maar een tweedehands skiff aan 
te schaffen.

Zure snert als beloning
Of het door de wens van het bestuur komt of niet; 
feit is dat de motivatie voor het wedstrijdroeien 
afneemt. Voor onderlinge wedstrijden heeft de 
Regelingscommissie drie zaterdagmiddagen uit-
getrokken, maar door de geringe belangstelling 
wordt met één volstaan. Tot overmaat van ramp 
serveert de commissie de deelnemers na afloop 
zure snert. 

Ondertussen zien meerdere commissies het le-
venslicht. Er komt een wedstrijdcommissie die 
buiten het bestuur om opereert. En passant volgt 
er een jeugdcommissie en een commissie voor 
het damesroeien. 

Geld en materiaal beschikbaar
Er wordt naast de Tjilling een tweede, overnaadse 
skiff aangeschaft: de Markol. Ook is er geld en ma-
teriaal beschikbaar om het grote vlot eindelijk te 
repareren. Zo ook de in slechte staat verkerende 
houten achterwand van de loods. De materiaal-
commissaris kondigt aan dat De Grouwster gron-
dig gereviseerd zal worden. Een van de eerste bo-
ten die de vereniging aanschafte. 

Het bestuur droomt van een nieuwe riante huis-
vesting aan het Van Harinxmakanaal en een stij-
gend aantal leden. De teugels worden ook aange-
haald. Contributieachterstand? Dan geen toegang 
tot de loods. Het moet ook niet te leuk worden; het 
voorstel van een lid om een tocht voor fuifroeiers 
te organiseren met een motor-sleepboot verwerpt 
men als onwaardig. 
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Georg von Opel introduceert in 
1952 een nieuwe standaard bij de 
wedstrijd-vieren: stuurman voor-
in. Stämpfli bouwt wedstrijd-skiff 
in kunststof, te zwaar, valt terug op 
hout. Door de ontwikkeling van po-
lyesterharsen wordt de basis voor 
composietbouw gelegd. Empacher 
bouwt in 1956 zijn eerste kunststof 
skiff in samenwerking met BASF. In 
1959 verschijnen op het EK de eerste 
tulipblades, later bekend als Macon-
bladen.

Wedstrijdsuccessen
Inmiddels heeft Jan Coster de instructie en het 
coachen op zich genomen. Onder leiding van deze 
‘super coach’ behaalt Wetterwille in 1952 vijf keer 
blik. Met het oog op het EK in 1954 schrijft hij:

Vooropgesteld dat men bij Wetterwille het race
roeien wil bevorderen kunnen verschillende facet
ten worden aangeduid:

• enthousiasme kweken (…)
• outillage verbeteren (…)
• coaches kweken (…)
• zuinigheid met tijd betrachten(…)
• mentaliteit wedstrijdrijp maken (…)
• (b.v. serieus trainen, zonder nicotine, alcohol en 

nachtbraken)
• mogelijk toekomstige wedstrijdroeiers recru

teren uit de leeftijdsgroep 2025 jaar in vaste 
werkkring in Leeuwarden.

Tijdens de coachcursussen op zaterdagmiddag 
voegt hij daar aan toe:

• niet vitten
• goede geest tussen de ploegleden bewaren
• morele inzinking opmerken

• wedstrijdgeest aankweken:
- niet uit de boot kijken
- eigen tempo houden
- taai volhouden tot de eindstreep
- het heilige vuur bezitten

Op straffe van een startverbod wordt voor deelna-
me aan nationale wedstrijden een medische sport-
keuring verplicht.

Meer structuur
De instructie aan nieuwe leden krijgt meer structuur. 
Als ze hun W1 en G1 hebben gehaald mogen ze pas 
op voor W2 en G2 na behalen van het instructie-ex-
amen. Er verschijnen instructiebladen als voorloper 
van het  Wetterwille ABC dat in 1953 wordt inge-
voerd. Er wordt voor fl. 1140,- een oefenvier over-
genomen van RV Cornelis Tromp. Deze aankoop is 
een voltreffer; hij voldoet uitstekend als instructie-, 
toer- en coachboot. 

Hoe serieus het er aan toe gaat, blijkt ook uit het 
beginnen met indoortrainingen. Plaats van hande-
ling: gymnastieklokalen in de stad. Dit alles onder 
het motto ‘Van Ses tot Lel’ (van stijf en stram tot los 
en lenig). Deze trainingen worden tot in de jaren ne-
gentig voortgezet en zijn inmiddels weer opgepakt. 
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Commissiekoorts
De jaren vijftig staan niet voor niets te boek als de 
jaren van samen de schouders eronder. Ook bij 
Wetterwille wordt er flink doorgepakt. Dat blijkt al-
leen al uit de toename van het aantal commissies. Is 
de wedstrijdcommissie nog maar net in het leven 
geroepen, het jaar daarop volgt de toercommissie 
met Magda van Dijk als drijvende kracht.

Gezien de ligging is Wetterwille een ideale uitvals-
basis voor toertochten. Vanuit Leeuwarden kunnen 
er vele ‘rondjes’ over uiteenlopende afstanden wor-
den geroeid. Met als grootste rondje de elfsteden-
tocht die decennia later als elfstedenroeimarathon 
een begrip in de roeiwereld zal worden.

Na de introductie van de toercommissie volgen wel-
dra ‘de commissie ter verfraaiing van het clublokaal’, 
‘de commissie ter organisatie van districtswedstrij-
den’ en de ‘POR-commissie’. Met al die commissies 
snijdt het bestuur zichzelf wel in de vingers. Waar 
haal je immers nog bestuursleden vandaan die kun-
nen roeien, besturen, enthousiast zijn en tijd heb-
ben? Dat dit problemen geeft bij een relatief kleine 
vereniging, is vaker en ook in later jaren ervaren.  

Dankzij de POR-commissie (POR is afgeleid van 
porren: in dit geval stimuleren tot halen van het 
vaardigheidsbewijs) behaalt Wetterwille in drie 
achtereenvolgende jaren (1952, 1953 en 1954) de 
wisselprijs voor vaardigheidsproeven. De vaardig-
heidsproef is een initiatief van de Roeibond, en 
daagt de roeiers uit, afhankelijk van het type boot, 
een vastgestelde afstand binnen een bepaalde 
tijdslimiet af te leggen. Zo behaalt ere-voorzitter 
Adriaan van der Meulen zijn vaardigheidsdiploma 
door 20 kilometer af te leggen in 1 uur 52 minuten 
en 2 seconden. De vereniging die in een kalender-
jaar de meeste diploma’s in de wacht sleept, krijgt 
de wisselprijs. De prijs is nog nooit drie keer achter-
een door eenzelfde vereniging gewonnen.

Warmpjes
De vereniging zit er in 1954 letterlijk en figuurlijk 
warmpjes bij. Er wordt een Coleman oliekachel 
geïnstalleerd en er is financiële ruimte voor de aan-
schaf van een overnaadse skiff, de Stirn. Geleverd 
door de  fa. Hes in Overschie voor fl.1500,-. Ook is er 
nieuws van het onderhoudsfront. Iedere boot krijgt 
een ‘persoonskaart’ waarop het onderhoud staat 
genoteerd, inclusief datum. Dit is niet zonder reden. 
De behandeling van de vloot baart het bestuur, niet 
voor het eerst en laatst, zorgen. Maatregelen als 
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het goede voorbeeld geven, strengere examenei-
sen, betere instructie en boetes passeren de revue. 
Voornemens en uitvoering blijken ook dit keer niet 
op dezelfde lijn te liggen.

Terugkerend onderwerp van discussie en verga-
dering is ook de huisvestingsdroom: een nieuwe 
loods aan het Van Harinxmakanaal. Om dat voor 
elkaar te krijgen, moet er geld op het kleed komen. 
Er wordt een Bouwfonds ingesteld, waarin ieder lid 
jaarlijks minstens fl. 2,- moet storten. In hoeverre dit 
zoden aan de dijk gaat zetten is niet duidelijk. Dui-
delijk is wel de groei van het aantal leden, namelijk 
106 eind 1954. Een aantal dat slechts in 1944 en 1945 
is overtroffen door eerder genoemde, abnormale 
omstandigheden.

De schrijver van het jaarverslag van dat jaar waagt 
zich aan enige statistische, voorspellende bereke-
ningen. Na extrapolatie komt hij tot de conclusie 
dat pas in 1980 het gewenste ledental van 200 is 
bereikt. Terwijl hij die mijlpaal graag in 1960 wil no-
teren. Anno 2019 droomt het bestuur deze droom 
nog steeds.

Typerend grillig verloop
De extrapolatie doet zijn werk nog niet in 1955. Eind 
van dat jaar telt Wetterwille nog maar 77 leden, te-
gen 107 aan het begin van het jaar. Het grillige ver-
loop is een terugkerend fenomeen in de geschie-
denis van de vereniging. En trekt voortdurend een 
zware wissel op de instructie, waarmee een vicieu-
ze cirkel in werking treedt. 

Over de reden van het grote verloop in 1955 wordt 
niet gerept. Wellicht heeft het te maken met het 
feit dat de POR-commissie - die de leden drie jaar 
lang heeft opgePORd mee te doen aan de vaardig-
heidsproeven - zichzelf dit jaar opheft. Het mee-
doen aan vaardigheidsproeven zou inmiddels inge-
burgerd moeten zijn. Niet dus.

Wedstrijddeelname blijft slechts beperkt tot deel-
name aan de onderlinge wedstrijden met de Hun-
ze en het uitkomen op één NORB-nummer: da-
mes-stijlroeien in de overnaadse skiff. 

Het jaarverslag over 1955 noemt het overlijden van 
twee leden. Een aantal zinnen verder begint men 
doodleuk met: “Wanneer we nu het dode materiaal 
van Wetterwille bekijken dan blijkt de vloot…” 

In 1952 wordt de Economische Gemeenschap Kolen 
en Staal opgericht, de voorloper van de EEG. Het Ma-
thematisch Centrum neemt de eerste, in Nederland 
gebouwde, computer in gebruik. In hetzelfde jaar ver-
laat een record aantal emigranten ons land. 1953 is het 
jaar van de Watersnoodramp. Ook wordt de geleide 
loonpolitiek losgelaten. Het jaar erop verbieden Bis-
schoppen katholieken lid te worden van socialistische 
en liberale organisaties. In 1955 doet de nozem zijn in-
trede in de samenleving als protest tegen de burgerlij-
ke moraal. De Greet Hofmans affaire doet het Konink-
lijk huis in ‘56 wankelen.
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Gedicht havenmeester van 
de LWS, A. Drijver (1956)

Sluipenderwijs
De prognose is dat er eind 1956 fl. 637,- in de kas van 
het bouwfonds moet zitten. Dat is 1/60e deel van wat 
nodig is. Over inflatie wordt niet gerept. Het is dus 
maar de vraag of de nieuwbouw bij het honderdjarig 
bestaan gerealiseerd is. Inmiddels is het antwoord 
bekend.

Om het niveau van de roeiers op te krikken, over-
weegt het bestuur een dame uit Groningen in te 
vliegen. Dit blijft bij een voornemen. Ondertussen 
worden er dankzij de niet aflatende inzet van enkele 
ervaren instructeurs weer wedstrijdploegen gefor-
meerd. Voor de noodzakelijke theoretische kennis, 
wordt een beroep gedaan op het Wetterwille ABC 
en ‘Roeistijl’. Ook worden er in 1956 weer clubwed-
strijden georganiseerd. Feestelijk afgesloten met 
een tekenwedstrijd, ballonblaaskunst en een dansje 
op ‘rock en roll’. De moderne tijd treedt sluipender-
wijs binnen.

Wetterwille doet ook mee aan door andere vereni-
gingen georganiseerde toertochten. Wanneer ze 
zelf een toertocht organiseert met Pinksteren doen 
er slecht drie eigen leden mee. Prikkelend wordt hier 
in het jaarverslag over opgemerkt: “Desondanks of 
juist daarom werd het een geanimeerde tocht.”

De droom van een nieuwe loods aan het Van Ha-
rinxmakanaal is vervlogen. Grond is schaars en aan 
de prijs. Dan moet het over een ander boeg. Twee 
alternatieven komen op tafel: een nieuwe loods op 
het terrein van de Leeuwarder jachthaven of verbe-
tering van de bestaande accommodatie. De keuze 
valt op het tweede alternatief dat in 1959 zijn beslag 
krijgt.

Onderlinge wedstrijden, 1954
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1957 Deltawet aanvaard en start van de Deltawerken, 
Zwarte Sinterklaas, Soekarno nationaliseert Neder-
landse bedrijven. 1958 DAF presenteert personenau-
to DAF600, oprichting NASA, start EEG, Integrated 
Circuit en het eerste modem doen hun intrede, het 
digitale tijdperk kondigt zich aan. 1959 Slochterense 
gasbel ontdekt, Fidel Castro aan de macht op Cuba.

Ledenwerfactie 
Eind jaren vijftig blijft het ledental fluctueren. Veel 
leden keren niet alleen de vereniging, maar ook 
de stad de rug toe. Gemiddeld blijft de klandizie 
rond de honderd leden hangen. Om daar iets aan 
te doen, wordt een ledenwerfactie gestart. Van elke 
twee nieuwe leden, krijgt er één via verloting een 
jaar contributievrijstelling. Men is inventief.

Niet alleen het ledental verandert voortdurend, ook 
bestuurszetels werden het afgelopen decennium 
niet lang warm gehouden. Dat verandert als Klaas 
van Dijk in 1957 voorzitter wordt, met in zijn kielzog 
zijn vrouw Magda die aantreedt als commissaris af-
roeien. Elzeline van Riesen wordt penningmeester. 
Voor deze leden geldt dat ze tot aan hun overlijden 
nauw betrokken blijven bij de vereniging.

In tegenstelling tot de eerste naoorlogse dagen, 
neemt het aantal contactavonden op de vereniging 
af. Samen dansen, luisteren naar klassieke muziek, 
vakantiedia’s bekijken en spelletjes doen raakt wat 
uit de gratie. De intrede van de televisie in de huis-
kamers, als ook het aantrekken van de economie en 
het vertier in de stad is hier vast mede debet aan. 
Wel slaat de vereniging zijn vleugels uit richting het 
buitenland. De Belgische en Franse Maas worden 

bedwongen tijdens een door de NRB uitgeschre-
ven tocht. De Wetterwillianen leggen tijdens de trip 
contact met de Utrechtse roeivereniging Viking, 
waarmee later dat jaar een roeiweekend in Grouw 
wordt georganiseerd.

Coachcursus
Jan Coster geeft in 1957 een coachcursus van drie 
avonden. Hij gebruikt daarvoor het manuscript van 
zijn boekje ‘Coachen’ dat nog niet is uitgegeven. In 
zijn naschrift schrijft Coster: “Bovenaan staat het 
vreugdevolle van het spel dat een roeiwedstrijd 
toch in wezen is. Het vreugdevolle, is het onver-
klaarbare element dat er juist het leven aan geeft.” 

Wijze woorden in een tijd waarin Elvis Presley, rock 
and roll en nozems van zich doen spreken. Zij heb-
ben zo hun eigen idee over vreugdevol bezig zijn.

uit 75 jaar

Kathinga in de sluis tijdens een 
clubtocht op 3 mei 1953.
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De contributie gaat in 1957 omhoog van fl. 35,- naar fl. 40,-. De ver-
hoging komt in z’n geheel ten goede aan het bouwfonds. Ieder lid 
stort daar nu jaarlijks fl. 8,- in. Uitbreiding van de vloot is deze jaren 
niet aan de orde; alles is gericht op verbetering van de huisvesting. 
Klinkt anno 2019 bekend.

Afscheid in stijl
Ondertussen blijft Wetterwille kampen met een 
vertrekoverschot. Een nieuwe ledenwerfactie kon-
digt zich aan: twee leden, die het hoogste aantal 
leden aanbrengen (minstens twee), hoeven in 1958 
geen contributie te betalen.

Vertrekkende leden nemen soms de moeite om 
een afscheidsbrief te schrijven. Hier een gedeelte 
uit zo’n brief.

Beste sportvrienden,

Om zo met stille trom te vertrekken, terwijl ik zoveel 
van onze tochten heb genoten, nu dat kan ik niet.

Daarom wil ik u door middel van “Aan de Boorden” 
u allen nogmaals bedanken voor al de prettige da
gen, middagen en zelfs een nachttocht, die ik mee
gemaakt heb.

Speciaal wil ik hier nog even noemen de heer en 
mevrouw Van Dijk, voor u waarschijnlijk beter be
kend als Klaas en Magda. Daar ik door een hersen
schudding verhinderd was examen te doen, moest 
ik eigenlijk wachten tot het volgende jaar, daar ik 
pas eind oktober beter was en het afroeien dus 

voorbij was. Maar mevrouw Van Dijk hielp mij, heeft 
mij nog enkele malen afgeroeid en gewezen op 
verschillende fouten, want, zoals U weet, roei ik nog 
niet mooi, en eind november kon ik examen doen 
met gunstig resultaat...

Zie daar het voordeel van een kleine vereniging, ge-
ruisloos in de anonimiteit verdwijnen is niet gepast. 
Vandaag de dag gaat dat anders. Nu Wetterwille 
wat groter is, zwaaien er leden af waarvan anderen 
het bestaan niet eens beseft hebben. 

Wel, niet, wel
Nieuwbouw houdt de vereniging de tweede helft 
van de jaren vijftig doorlopend bezig. In 1955 is er 
correspondentie met de provincie over vestiging 
aan het Van Harinxmakanaal. Het jaar daarop wordt 
de gemeente benaderd om in de zuidelijke uitbrei-
dingsplannen van stad rekening te houden met de 
plannen van Wetterwille. Nadat een commissie 
rentabiliteitsplannen heeft opgesteld, is de conclu-
sie toch maar in de jachthaven te blijven. In overleg 
met het bestuur van de ‘Nieuwe Leeuwarder Jacht-
haven’ worden er verbeteringsvoorstellen gemaakt. 
November 1957 ligt er een uitgewerkt plan. Terug bij 
af, dit stadium had men al eens eerder bereikt. 

Grachtentocht 1956
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Er wordt een vergadering ter goedkeuring van de 
plannen uitgeschreven. En weer opgeschort. Op 5 
december 1957 komt Sinterklaas namelijk met een 
verrassing. De boerderij ‘Dijkstra State’ aan het ka-
naal komt te koop. Precies de plaats die de vereni-
ging graag bemachtigt. Aankoop blijkt financieel 
haalbaar. De gemeente is echter ook gegadigde en 
beslist sneller. De boerderij dan maar huren? Wordt 
hem niet, te bouwvallig. Onderhoud gaat de vereni-
ging te veel kosten. Nieuwbouw van een loods is 
ook te duur, dus weer terug bij de jachthaven.

Maar hoop doet leven. Gedacht wordt om aan de 
jachthaven een verplaatsbaar barak op te trekken. 
Als er onverhoopts dan toch uitgeweken kan wor-
den naar het terrein van Dijkstra State, dan kan de 
barak meegenomen worden.

Met goedkeuring van de ledenvergadering mag 
het bestuur dit plan uitwerken. In de najaarsverga-
dering van 1958 laat het  bestuur weten met een ge-
gadigde te onderhandelen over de uitvoering van 
de plannen. Deze vergadering eindigt min of meer 
abrupt als de echtgenote van één van de bestuurs-
leden belt met het verzoek of de vergadering nu 
eindelijk eens een keer afgelopen kan zijn. Leve de 
nieuwe telecommunicatie!

Snelle actie
De onderhandelingen leiden tot resultaat. Timmer-
fabriek Kingma gaat 7 april 1959 aan de slag met de 
nieuwe, verplaatsbare aanbouw. Kort daarvoor or-
ganiseert het inmiddels ingestelde jeugdbestuur 
een afscheidsavond in de oude loods. Kingma 
maakt vaart. In mei kan Wetterwille haar 40-jarig 
bestaan vieren in de vernieuwde accommodatie 
die mede tot stand kwam door de inzet van en le-
ning bij de leden. Het clublokaal meet dan acht bij 
vijf meter en beide kleedkamers zijn 20 vierkante 
meter groot, inclusief douches.

Hiermee krijgt een stukje Wetterwille geschiedenis 
zijn beloop. Of, zoals de voorzitter van de bouw-
commissie opmerkt: 

“Toen ik in 1938 lid werd, bemerkte ik al spoedig dat 
de geschiedenis van Wetterwille geschreven kon 
worden met bouwplannen.”

Het jeugdbestuur is deze jaren zeer actief en weet 
zelfs een eigen vergaderzaal te regelen. De vader 
van het jeugdlid Johan Statema stelt de kantine 
van zijn bedrijf beschikbaar, met ingebouwd buffet, 
water, gas en zelfs een podium met coulissen en 
kleedkamers. Gaskachel en elektrisch licht worden 
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zelfs expliciet genoemd. De jeugd ziet kans zich aan 
de ontberingen bij de jachthaven te onttrekken en 
zal zich ongetwijfeld als adviseur voor de nieuw/
verbouw hebben aangediend bij het grote mensen 
bestuur.

Nieuwe diersoort
Van de nieuwe accommodatie wordt gretig gebruik 
gemaakt. In september bezoekt een nieuw dier-
soort het clubgebouw; het wetterwillevarken. Hij 
laat zijn sporen achter, bestaande uit peuken op de 
vloer van de herenkleedkamer en voetsporen op de 
tafel in het clubgebouw.

Ondertussen onderzoekt een aantal leden de be-
vaarbaarheid van de Leeuwarder binnenstad. Het 
experiment pakt goed uit. Wel moet de pikhaak er 
hier en daar - bijvoorbeeld in het Naauw -  aan te pas 
komen. Rechtsaf slaan van Voorstreek naar de Tui-
nen - in de Amelandpijp - is te doen. De proefper-
sonen raden de tocht aan, mits het niet al te warm 
weer is. Dit vanwege de stank.

1959

Vloot jaren vijftig
In 1952 wordt de brede overnaadse vier Lep-
pelgoes overgenomen van de Hilversumse 
roeivereniging Cornelis Tromp. In hetzelfde jaar 
wordt de gladde twee met stuurman, de A.P. 
Nolen, gebouwd door Heuvelman te Utrecht. 
Wetterwille doopt de boot omstreeks 1970 om 
tot Hearringslynder. Van deze boot is een klass-
iek rolbankje bewaard gebleven, zoals dit vanaf 
1880 werd gemaakt. Bijzonderheid? Het rol-
bankje heeft geen twee assen met twee wielen, 
maar vier asjes met twee wielen. 

Twee jaar later, in 1954 schuift de Stirn, gebou-
wd door Hes in Overschie, de stellingen binnen. 
In deze overnaadse skiff, gewicht 24,5 kg, wordt 
Dirk Koster in 1960 nationaal jeugdkampioen 
14-16 jaar.
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1960

In de jaren zestig doet de welvaartsstaat haar 
intrede. Mede dankzij de gasbel komt de Neder-
landse economie tot bloei. De overheid zet de 
verzorgingsstaat in de steigers. Telefoon, televi-
sie, wasmachine en koelkast worden  gemeen-
goed. De auto verovert het straatbeeld en de vrije 
zaterdag wordt ingevoerd. De jeugd breekt met 
de burgerlijke moraal. Op de tonen van rock & roll 
en beatmuziek prediken provo’s, hippies en beat-
niks vrijheid en blijheid. Al dan niet onder het ge-
not van cannabis en lsd. Piratenzenders tarten het 
verzuilde omroepbestel. De Nederlandse sport-
cultuur emancipeert en professionaliseert met 
succes. Een nieuwe tijd breekt aan.

Ruim aandacht
Eindelijk een fatsoenlijke accommodatie. Genieten 
dus. Ruimte genoeg en geen gedoe meer met aller-
lei verlengsnoeren. Bovendien: douchen met warm 
water, dankzij een muntautomaat. En hoe sober ook: 
Wetterwille heeft een keuken. 

Hoe bescheiden van omvang de vereniging ook 
is, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad 
schenken ruim aandacht aan de roeivereniging. Bij-
na lyrisch:  “In weer en wind, zowel bij stralend zo-
merweer als in december, schieten de ranke boot-
jes van Wetterwille door het water.” 

De jeugd zit ondertussen niet stil en laat zich gelden 
op districts- en nationale wedstrijden. Dirk Coster 
trekt bij de Nationale Jeugdkampioenschappen 
(overnaadse skiff 14-16 jaar) en de wedstrijden van 
de NORB blik. Hij is de eerste nationaal kampioen 
die Wetterwille aflevert. Een heugelijk feit. Van hem 
gaan we meer horen. 

Begin jaren zestig is het stijlroeien nog volop in 
zwang. Niet alleen in wherries, maar ook in over-
naadse vieren en overnaadse skiffs. 

Gladde vier
De vereniging neemt regelmatig deel aan tochten. 
Zowel in het binnen- als buitenland. Bijvoorbeeld 
de nachttocht van Willem III en NRB tocht op de 
Thames prijken op de toerkalender. Vaste prik is 
deelname aan de openingstocht van de LWS op 
Hemelvaartsdag, waaraan hoofdzakelijk motor- en 
zeilboten meedoen. Dit pleziertje laten de roeiers 
echter niet passeren. Zij zijn immers ook lid van LWS.

Op de valreep van 1960 betreedt Wetterwille een 
nieuw tijdperk. Op 11 december vindt de proefvaart 
met de Mûzebiter plaats, de eerste gladde boot (een 
vier) van de vereniging. Dat is even wennen voor de 
materiaalcommissie die pardoes de riggers verkeer-
dom monteert. Uiteindelijk slaagt de proefvaart. De 
bemanning verbaast zich over de slankheid van zo’n 
gladde vier. 

Blik
De Utrechtse Studentenroeivereniging Triton viert 
in 1961 haar 16e lustrum. Onder andere met wedstrij-
den waar ook Wetterwille acte de presence geeft. 
Dit in de persoon van Dirk Coster en de dames van 
Elzeline van Riesen. Dirk wordt tweede in de over-
naadse skiff (jongens 17-18 jaar) en wordt derde in 
de gladde skiff. Elzeline en haar bemanning worden 
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eerste in de finale van het nummer ‘Damesstijlroei-
en overnaadse vier’. 

Wat opvalt, is dat de kranten uitvoerig melding ma-
ken van de onderlinge wedstrijden deze jaren. Ver-
roeide nummers, bemanningen en uitslagen prijken 
met vaste regelmaat in de Leeuwarder Courant. Zo 
wordt er ook melding gemaakt van het tamelijk in-
courante nummer mixed overnaadse vier met stuur, 
boordgeriggerd.  

Stinkend water
Door de ligging van Wetterwille is en blijft het vanaf 
de kant coachen van ploegen behelpen. Het enige 
water in de buurt dat daarvoor in aanmerking komt 
is het Nieuwe Kanaal met de Emmakade.  Yt Krui-
singa ondervindt aan den lijve de charme van dit 
roeiwater. Bij de Eerste Kanaalsbrug slaat ze om met 
haar skiff. Op de wal komen lukt niet, maar gelukkig 
komt de melkboot van de LMI net langs varen. De 
schipper is de beroerdste niet, helpt haar met skiff 
aan boord en zet haar af in de jachthaven. Haar tenue 
moet drie keer gewassen worden om de stank van 
het kanaalwater kwijt te raken. Gelukkig roeide ze 
niet op de Potmarge die enkel met een gasmasker 
op bedwongen kan worden. Tegenwoordig is de 
waterkwaliteit stukken beter.

Het traject van de vaardigheidsproef in de jaren 
zestig. Vanaf de Leeuwarder jachthaven vlakbij de 
spoorbrug via De Tijnje en de Wijde Greuns langs 
de Froskepôlle en vervolgens in westelijke rich-
ting via het Van Harinxmakanaal tot de driesprong 
bij het industrieterrein Schenkenschans langs de 
Harlingervaart (Zijlsterrak en Bisschopsrak) tot het 
keerpunt bij het kaaspakhuis van de Frico vlak voor 
de Verlaatsbrug en vervolgens weer terug naar de 
jachthaven.

Verbazingwekkend
Kende Wetterwille een moeizame start, hoe anders 
gaat dat in Middelburg. De Honte splitst zich be-
gin jaren zestig af van de watersportvereniging in 
het stadje. In no time stijgt het aantal leden van 76 
in 1960 naar 142 het jaar daarop. Verbazingwekkend 
voor een stad met een vergelijkbaar achterland als 
Wetterwille dat ook nog eens beschikt over veel 
beter roeiwater, tot in de verre omtrek. Hoe dit mo-
gelijk is, vraagt men zich met recht af in het nummer 
van Aan de Boorden dat medio 1961 verschijnt. Een 
vraag die vandaag de dag nog springlevend is.

Poëtisch talent
In hetzelfde verenigingsblad, dat sinds 1946 onre-
gelmatig verschijnt, vermeldt een redactielid dat de 

Wetterwille bezit begin jaren zestig 
dertien boten. Verdeeld over enkel- 
en dubbel-wherrries, twee- en vier-
riemsgieken en een skiff. Waarvan 
slechts één gladde boot. Het leden-
tal schommelt opnieuw rond de 100.

Eerste prijs stijl-
roeien in 1961
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opgestapelde nummers van de afgelopen vijftien 
jaar slechts zes centimeter dik zijn. Nameten leert 
dat hij overdrijft, acht centimeter komt meer in de 
buurt. Desalniettemin, geen dikke nummers dus. 
Hetzelfde redactielid laat weten dat de vele versla-
gen van toertochten doen denken aan de scheeps-
journalen van de grote ontdekkingstochten in de 
Gouden Eeuw. Ook poëzie ontbreekt niet: 

O wijde verten, goud doorgloeid
Door ’t late licht der zonne
Waarin Uw dichter eenzaam roeit
en geeft zijn ziel gewonnen
aan d’onvolprezen avondrust
die ver over de landouwen ligt.

De redacteur merkt op dat oudere leden met de 
volgende strofe moeite zullen hebben hun ontroe-
ring te bedwingen:

Een weke krans van kikkerdril
siert als een aureool zijn bol
en met z’n nieuwe zonnebril
gaat juist een oude snoek op hol.

Onderweg omgeslagen dus.

Fondswerving 
Dirk Coster laat van zich spreken tijdens nationale 
wedstrijden. Hij roeit afwisselend in een overnaadse 
of geleende gladde skiff. Hij wint te vaak in de over-
naadse en mag voortaan alleen nog in glad materi-
aal op nationale wedstrijden verschijnen. Maar hoe 
komt Wetterwille aan zo’n schip voor Dirk? Wetter-
wille kan de benodigde fl. 2500,- niet ophoesten. 
Overigens merkwaardig voor een vereniging waar 
het afsluiten van leningen in de genen zit. Maar dat 
terzijde. 

Een ingezonden stuk van G. de Vries in de Leeuwar-
der Courant van 23 juni 1963 moet uitkomst bieden. 
De schrijver roemt het intensieve en serieuze trainen 
van Dirk Coster, maar dat diens ambities en presta-
ties begrensd worden door gebrekkig materiaal. Het 
stuk roept reacties op. Er volgen meer ingezonden 
stukken waarin men oproept geld te doneren voor 
deze sportieve knaap. Ruim een week later meldt 
De Vries in de LC dat de teller op fl. 27,- staat. Het 
begin is er! Dat blijkt echter ook zo’n beetje het ein-
de te zijn. Uiteindelijk komt er slechts fl. 40,- binnen. 
Onbekend als de roeisport is, maakt ook in dit geval 
onbemind. Als Dirk op een goede dag een keer een 
rondje stad roeit, hoort hij op de kant roepen: “Must 
es kieke, een kano op rolskaatsen...” Tsja.

Op de Olympische Spelen van 1960 in Rome verschijnt  
Duitsland met een ‘twee zonder’ gebouwd uit glas-
vezel-honingraat en epoxyhars. Goed voor een vijfde 
plaats en voldoende om door te gaan met onderzoek en 
ontwikkeling. Vormvrijheid, repareerbaarheid en onder-
houdsarm; de voordelen zijn onmiskenbaar. In 1961 traint 
de ploeg van Cambridge, als voorbereiding op de Boat 
Race, voor het eerst op de voorloper van wat later de 
roei-ergometer gaat heten. Overnaadse wedstrijdboten 
verdwijnen uit beeld. Gladde boten uit kunststof, fineer 
in lagen of multiplex worden de standaard.
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In 1962 dreigt de derde Wereldoorlog tijdens de Cubacrisis. Een jaar later 
wordt Kennedy vermoord en wint Reinier Paping een barre Elfstedentocht. 
Philips introduceert de compactcassettespeler en in Leeuwarden wordt 
de Frisiana gehouden. In 1964 wint Herman Rouwé brons op de Olympi-
sche Spelen. Nelson Mandela krijgt levenslang, de Beatles treden op in Ne-
derland. Het dames modebeeld wordt bepaald door korte rokjes, panties, 
broekpakken en opgestoken haren. Er komt een einde aan de petroleumlam-
promantiek, het GEB sluit Wetterwille in 1965 aan op het elektriciteitsnet. In 
1968 wordt Marten Luther King vermoord en verovert Jan Wienesse goud in 
de skiff op de OS in Mexico. 1969 is het jaar van de eerste mens op de maan. 
Ajax speelt als eerste Nederlandse club de finale van de Europacup 1.

Ondanks het feit dat Wetterwille in de persoon van 
Dirk Coster een nationaal jeugdkampioen in de 
gelederen heeft, is het aantal jeugdleden beperkt. 
Komt ook, of misschien vooral, doordat je bij Wet-
terwille pas op je 14e jeugdlid kunt worden. Een 
leeftijd waarop de meeste jongeren al voor een an-
dere sport hebben gekozen. Waarom pas op je 14e? 
De instructievloot bestaat uit zulk zwaar materiaal, 
dat je er geen jonge kinderen op kunt ‘loslaten’. We 
hebben het dan over loodzware dubbelwherries 
(Kathinga, Grouwster) en een Maasvier (Leppel-
goes). Deze schepen zijn voor de eeuwigheid ge-
bouwd. Niet te tillen voor jongeren. 

De jeugd
Maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst rede-
neert voorzitter Klaas van Dijk. Hij stimuleert de 
oprichting van een jeugdbestuur. Haar taak is ruim 
geformuleerd: “Het behartigen van de belangen 
van de jeugdleden van Wetterwille.” Het jeugdbe-
stuur woont dan ook de grote mensen bestuursver-
gadering bij. En heeft ook een stem in het kapittel 
als het bijvoorbeeld gaat over het organiseren van 
jeugdactiviteiten. Je bent overigens niet zomaar 
lid van het jeugdbestuur. Daarvoor moet je worden 
voorgedragen én solliciteren bij het bestuur. Ook de 
ALV moet goedkeuring verlenen. 

De in 1959 verbouwde thuishaven biedt de jeugd 
voldoende ‘speelruimte’. Het voorziet immers in een 
keukenblok en barretje. Voldoende om feestavon-
den - ‘sokkenbals’ - te organiseren. Dit blijkt een 
aantrekkelijk tijdverblijf voor de youngsters. Waar 
de volwassenen zaterdags roeien, is zondag de roei-
dag van de jeugd. Met de loods als hangplek. Door 
de week weten de jongeren de vereniging echter 
ook te vinden. Wetterwille is haar tijd ver vooruit 
door al in de jaren zestig buitenschoolse opvang 
aan te bieden, zonder volwassen pottenkijkers. Ide-
aal. Overigens werd er op de vereniging ook in deze 
rebelse jaren voornamelijk thee met koekjes geser-
veerd. 

Instructie is in deze jaren een serieuze zaak. Eerst 
weken roeien in de bak, met een boordriem, om G1 
te halen. Vervolgens oefenen voor W1 en S1. Waren 
die brevetten binnen, dan eerst I1 (instructie) halen 
voor je aan de slag ging met het serieuze, gladde 
materiaal: W2 en G2. De instructiecursus wordt 
deze jaren in huize Coster gegeven.

Dirk Coster aan het trainen.
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In 1966 wordt een nieuwe boot, de Reager gedoopt. 
Het is een C4, gefabriceerd van hechthout. Mooie 
boot, maar door zijn afmetingen bijvoorbeeld minder 
geschikt voor de jeugd. Hetzelfde jaar komt ook een 
overnaadse single wherry van Roemeense makelij bin-
nen. Door Herma van Es de Kob gedoopt. Kosten fl. 
1200,-. Inclusief transport.

Eerste studenten
Een andere manier om jongeren te werven, is ‘stu-
denten’ toegang geven tot de vereniging. Dit ge-
beurt door contact te leggen met het huiswerkin-
stituut/internaat Bronsgeest. Hier vinden jongelui, 
voornamelijk uit het Westen van het land, onder-
dak. Velen zijn al bekend met de roeisport. De actie 
levert Wetterwille dan ook de eerste studentleden 
op. De grote toeloop van studenten zou pas een 
kleine dertig jaar later plaatsvinden. In de jaren ne-
gentig.

Vijftig jaar
Eind jaren zestig, te weten zaterdag 17 mei viert 
Wetterwille haar vijftigjarig bestaan. Leden en 
oud-leden bieden de vereniging een cadeau aan 
in de vorm van de eerste polyester boot op de ver-
eniging: een dubbel-wherry. Deels gefinancierd 
uit het ‘Van Der Meulenpotje’. Genoemd naar de 
voormalige voorzitter (1928 - 1945) die na zijn af-
treden benoemd werd tot ere-voorzitter, waarmee 
hij niet meer contributieplichtig was. Hij bleef zijn 
contributie echter trouw betalen, waarna het be-
stuur deze inkomsten oppotte voor de aanschaf van 
nieuw materiaal. Nu was dat moment aangebroken. 
De nieuwe boot krijgt bij de naam ‘Wetterslob’ mee. 
In 1970 volgt het zusterschip Sniegoes.

Eén van de eerste boten van de vereniging haalt het 
vijftigjarig bestaan niet. In de jaren zestig wordt de 
Grouwster afgevoerd. Drie leden roeien de boot 
naar Snakkerburen, maar halverwege de Emma-
kade moeten ze een noodstop maken. De Grouw-
ster blijkt zo lek dat ze bij een aanwonend lid een 
hoosemmer moeten lenen. Uiteindelijk arriveert 
de boot toch in Snakkerburen waar zij een plaatsje 
krijgt in de zandbak van de school. 

De feestdag wordt afgesloten in hotel Castelein in 
Warga met een diner en muziek. The Beatles staan 
nr. 1 met Get Back. Wetterwille vermaakt zich met 
Lytse Wytse. 

Kanttekening
Echter wel een kanttekening bij het vieren van deze 
mijlpaal. In Aan de Boorden schrijft een oud-lid dat 
het toch wel erg triest is dat een Leeuwarder roei-
vereniging in de vijftig jaren van haar bestaan zo 
weinig naamsbekendheid heeft verworven. Hij ver-
volgt met een uiteenzetting waarom het wanbegrip 
over roeien zo wijdverbreid is:

“Vrij algemeen wordt roeien beschouwd als een 
sport voor dure lieden. Vrij algemeen meent men 
dat alleen is studentenkringen geroeid wordt. Vrij 
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algemeen kan men, bij enig doorvragen ontdekken 
dat op grond daarvan roeien geassocieerd wordt 
met studentenjool, zonderling uitgedost langs de 
roeibaan staan, met een fles drank in de hand, bij 
wedstrijden gekleed te water springen om de boot 
van de winnaars onder water te drukken, enzovoorts, 
enzovoorts, enzovoorts. Mat andere woorden, het 
roeien wordt doorgaans in verband gebracht met 
de beelden die men via de televisie heeft ontvan
gen. Het beeld wordt niet bepaald door wat men in 
eigen ogen in eigen omgeving heeft gezien.”

Vervolgens doet de schrijver een paar voorstellen 
om de ‘immidzj’ van het roeien en Wetterwille te 
verbeteren. Twee daarvan kregen inmiddels vorm 
in de elfstedenroeimarathon en het schoolroeien.

Maar is die naamsbekendheid van Wetterwille in 
de jaren zestig echt zo belabberd? Als we de  Leeu-
warder Courant nagaan in elk geval niet. Regelma-
tig bericht het dagblad over de resultaten van de 
Wetterwilleroeiers en het verenigingsleven. Ook 
de link met een roeiverleden uit de studententijd is 
niet bijster groot. De meeste leden zijn anno 2019 
via Wetterwille met de roeisport in aanraking geko-
men. In de jaren zestig is dat niet veel anders ge-
weest.

Vloot jaren zestig
In 1960 wordt een  tweedehands gladde vier 
aangeschaft, de Mûzebiter. Deze boot komt van 
Aegir en wordt in 1964 alweer te koop aange-
boden. Er zijn te weinig  ervaren roeiers die 
deze vier kunnen bemannen. In 1960 ondergaat 
de enkel-wherry Kob revisie. Hij maakt al jaren 
deel uit van de vloot, evenals de dubbel-wherry 
Markol.

In 1961 worden  de nieuwe Tjilling en de Joling 
gedoopt. Twee platbodemskiffs, gebouwd van 
Bruijnzeel hechthout door Arie Adams, boots-
man van de Amstel. De Tjilling vervangt de 
overnaadse skiff met dezelfde naam die in 1959, 
bemand door Adriaan van der Meulen jr., bij de 
Froskepôlle is overvaren door een motorboot. 

D. Logger importeert in 1966 een single-wherry, 
de (nieuwe) Kob, voor Wetterwille. In hetzelfde 
jaar wordt de  eerste C4  van de vereniging ge-
doopt, de Reager. Gebouwd bij de Amstel in de 
hoofdstad. Bootgewicht: 108,5 kg. Minimumge-
wicht: 80 kg. Aankoopbedrag: fl. 3600,- .

Via eerder genoemde D. Logger koopt Wetter-
wille in 1967 een brede boordgeriggerde wherry, 
de Sjouwerman. Het volgt de Grouwster op. 
In 1969 doet het kunststof zijn intrede met de 
onverwoestbare, maar ook loodzware polyester 
C2/D2, de Wetterslob.

Het Jubileum van Wetterwille in 
de Leeuwarder Courant

1969
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Vergezichten
De jaren zeventig beginnen voor Wetterwille met 
mooie vergezichten. De accommodatie heeft een 
mooie opknapbeurt ondergaan. Het gehuurde schip-
huis Le Bret wordt in gebruik genomen, nadat er een 
vloer en stellingen zijn aangebracht. Een monsterklus, 
in eigen beheer uitgevoerd, onder leiding van Herman 
van Es. 

De naam Le Bret verwijst naar de familie die het schip-
huis in eigendom heeft gehad. Het is feitelijk een gro-
te, betonnen bak met overkapping. Het biedt ruimte 
voor zo’n 35 boten, terwijl de vereniging er op dat mo-
ment 22 op het water brengt. Wethouder Klaas Wei-
de luistert de inwijding op en prijst de zelfwerkzaam-
heid van de leden. Hij heeft zelf ook geroeid, maar 
vertelt gestopt te zijn vanwege tijdgebrek. Aanwezig 
oud-voorzitter Van der Meulen zegt onverbloemd 
“dat maar stom te vinden.” 

Gediscrimineerd
Ondanks deze lovende woorden zegt de wethouder 
toe bij het gemeentebestuur voor huursubsidie te zul-
len pleiten. Hij geeft toe dat roeien één van de sporten 
is die in het gemeentelijk subsidiebeleid wordt gedis-
crimineerd. Hij wil werk maken van een kritische be-
zinning op dit beleid. 

Want hoe werkt het  in Leeuwarden? Bij nationale 
sportbonden aangesloten verenigingen mogen in 
Leeuwarden gratis gebruik maken van gemeentelij-
ke voorzieningen. Dit kost de gemeente jaarlijks fl. 2,6 
miljoen. Verenigingen met een eigen accommodatie, 
zoals de Hydronauten, Wetterwille en tennisvereni-
ging De Bontekoe, krijgen geen enkele tegemoetko-
ming in de exploitatie van hun eigen voorzieningen. 
Beetje krom. 

Huursubsidie
In zijn openingswoord vertelt voorzitter Albert Poorte 
welke overwegingen een rol speelden bij de verbou-
wing en het aanvragen van subsidie.
• De gemeente Leeuwarden wil De Groene Ster 

aanleggen, waar ook een roeibaan is gepland.  
Reactie wethouder Weide: “Rekent u de eerste 
jaren nog maar niet op een roeibaan.” 

• Leeuwarden beschikt binnenkort over hoger on-
derwijs.

• Wetterwille beschikt, als enige roeivereniging in 
Friesland, over de nodige roeikennis en - ervaring. 

• Het voortbestaan van Wetterwille is belangrijk 
voor het leefklimaat in Leeuwarden en biedt mo-
gelijkheden voor studentenroeien. 

• Wetterwille ziet om genoemde redenen ook 
graag een roeibaan komen. 

1970

De jaren zeventig zijn, misschien nog wel meer dan de 
jaren zestig, in Nederland de jaren van protest, optimis-
me en idealisme. Joop den Uyl geeft leiding aan een 
kabinet (1973-1977) dat zowel bewonderend als met af-
grijzen het meest linkse kabinet van Nederland wordt 
genoemd. Het zijn de jaren van lange haren, dienstwei-
geraars én protestacties. Tegen de oorlog in Vietnam, 
het apartheidsregime en later ook kernwapens. Neder-
land als gidsland. 
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1972 De drie van Breda ko-
men niet vrij. 1973 Yom Kip-
poeroorlog en de zwevende 
kiezer ontstaat. De spits van 
de Bonifatius toren waait 
in 1976 tijdens een zware 
storm naar beneden. 1974, 
laatste kolenmijn dicht. 
Oranje tweede op het WK 
voetbal. 

Le Bret in 1974

De vereniging kan zich geen grote investeringen 
veroorloven. Wellicht is daarom besloten Le Bret te 
huren, in plaats van te kopen, en huursubsidie aan 
te vragen. In zijn speech tekent de voorzitter ech-
ter aan niet zo gecharmeerd te zijn van subsidie. Het 
tast, volgens hem, de zelfstandigheid van de vereni-
ging aan en noodzaakt tot het openbaar maken van 
interne zaken en het dulden van inspraak. “Maar in 
deze zichzelf voorbijhollende tijd kan het haast niet 
anders”, aldus Poorte. En passant worden er ook 
nog zes boten gedoopt.

Halverwege de jaren zeventig probeert het bestuur 
bij de gemeente subsidie los te peuteren. Dit tij-
dens een onderhoud op het stadhuis. Tevergeefs. 
De voorzitter krijgt te horen dat alleen voetbal daar-
voor in aanmerking komt. Wie anno 2019 de Groene 
Ster bezoekt, speurt tevergeefs naar een roeibaan. 
Desalniettemin: vergezichten blijven mooi.

Jeugdsuccessen
In 1974 neemt Jan de Boer, die dan vijf jaar lid is en 
zelf met succes de nodige wedstrijden roeit, zitting 
in het bestuur. Hij krijgt als taak het jeugdroeien op 
poten te zetten volgens de KNRB-structuur.  Anders 
gezegd: hij dient de jeugd naar de wedstrijdbanen 
te loodsen. Dit slaagt en al snel doen de youngsters 

mee aan zowel regionale als nationale wedstrijden.

En niet zonder succes. Zo speelt zijn protegé, Dick 
van de Velde, zich in de kijker bij de nationale bond. 
Samen met een roeier van Rijnland wordt hij in 1975 
nationaal kampioen in de dubbeltwee. Met als ge-
volg dat beide jongemannen augustus ‘75 mogen 
meedoen aan het WK voor de jeugd in Montreal. 
Helaas komen ze niet verder dan een tiende plek, in 
een veld van 17 deelnemers. Ietwat teleurstellend, 
nadat ze kort daarvoor blik trokken in Klagenfurt.

Toch vindt de enige bondscoach van de KNRB het 
de moeite waard om naar Leeuwarden te komen en 
een training van Dick mee te fietsen. Helaas vallen 
zijn conclusies negatief uit. Dick concentreert zich 
vervolgens op zijn studie. Aan publiciteit lag het in 
elk geval niet. De Leeuwarder Courant van 26 au-
gustus 1975 besteedt in een artikel over vijf  kolom-
men aandacht aan Dick en zijn coach Jan de Boer.

Henk Schoenmaker is een andere succesvolle 
jeugdroeier. Hij wordt in 1978 door de roeibond uit-
genodigd om deel te nemen aan de wereldkampi-
oenschappen voor junioren in Belgrado (26 tot 30 
juli 1978). Samen met roeiers van Rijnland bemant 
hij een vier met stuurman.
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De jaren zeventig zijn ook de jaren van de eerste oliecrisis en autoloze zondag (1973), treinka-
ping in Wijster, Watergate, Lockheed Affaire en onafhankelijkheid van Suriname. Feyenoord 
en Ajax domineren vier jaar het Europees clubvoetbal en Nederland wordt twee keer net geen 
Wereldkampioen. Alles lijkt maakbaar en haalbaar, tot eind jaren zeventig de tweede oliecrisis 
zich aandient, de huizenmarkt instort en het financieringstekort oploopt: economisch mindere 
tijden breken aan.

In het cluborgaan Aan de Boorden verschijnen re-
gelmatig estafettestukjes. Ook wel eens van een 
buitenstaander. Hij geeft zijn visie op Wetterwille 
en het roeien.

“Op een zatermorgen was ik bij Wetterwille, als 
gast zogezegd. Om een uur of tien komen daar een 
stuk of wat mensen die geweldig met een boot be-
ginnen te zeulen en er stuk of wat roeispanen aan 
vastbinden. Nou ben ik zelf een verwoed water-
sportliefhebber, ik kijk er geregeld naar, maar wat 
die lui er aan vonden om achter elkaar in zo’n boot 
te zitten, snap ik niet. Het was ook nog een gammel 
ding, want alle bankjes zaten los; die lui keken ook 
net of het zo hoorde, maar dat was zeker omdat er 
een vreemde bij stond te kijken.

Eén kerel zat verkeerd om, met zijn gezicht naar de 
anderen; op een gegeven moment begint hij die 
anderen te commanderen dat de honden er geen 
brood van lusten. Nou, ik had het niet genomen, 
maar iedereen deed precies wat hij zij. Even later 
voeren ze naar de stad waar ze net vandaan geko-
men waren…

Die lui die mij  hadden uitgenodigd, zeiden dat je 
van roeien fit en slank bleef (hartstikke goed) en dat 

het veel beter is dan roken en bier drinken (hartstik-
ke slecht). En of ik donderdavond maar naar de so-
ciëteit kwam, een soort deftige kantine. Ik ben er 
geweest en nou snap ik er niks meer van. Daar zaten 
ze, de roeiers, allemaal aan het bier en de rook was 
er te snijden…”

“Wie de schoen past trekke hem aan”, voegt een re-
dactielid er moraliserend als bijschrift aan toe. Het 
studentenroeien moest toen nog beginnen.

Elfstedentocht
Sinds 1946 organiseert de Leeuwarder watersport-
vereniging De Meeuwen een meerdaagse toer-
tocht langs de elf Friese steden voor alles wat vaart. 
Het merendeel bestaat uit motorboten, maar ook 
roeiers doen mee. Zo is Wetterwille bijvoorbeeld 
in 1971 vertegenwoordigd met twee dubbel-wher-
ries. Er doen dan ook twee man mee die de tocht 
in een ‘gewone’ roeiboot afleggen. Elkaar om het 
kwartier afwisselend. Het zijn twee onderwijzers, 
Hendrik ten Hoeve uit Leeuwarden en Sjirk Fokkens 
uit Roodkerk. Later zal Wetterwille een eigen draai 
geven aan het elfstedenfenomeen door het orga-
niseren van een roeimarathon. Langs de elf steden, 
maar wel binnen 24 uur. Dit wordt een succesnum-
mer.
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Op 1 januari 1970 telt Wetterwille 
115 leden. De jaren daarop schom-
melt dit aantal tussen de 100 en 
150. In 1971 bedraagt de contributie 
fl. 97,- , inclusief fl. 10,- voor de roei-
bond. Het ‘instituut’ Buitenlid ver-
valt en voor het eerst kan de jeugd 
van 8 - 12 jaar lid worden van de 
vereniging. In 1972 start een ambi-
tieus bestuur een vijfjarenplan met 
maatregelen om ‘Wetterwille blij-
vend te verheffen tot een bloeien-
de burgervereniging.’ Met succes: 
oktober 1976 wordt het 200e lid 
verwelkomd.

Situatie
jachthaven
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Sinterklaas houdt van roeien.

In de Verenigde Staten zet de 
nationale roeibond vanaf 1970 de 
ergometer in voor training en se-
lectie. Empacher ontwikkelt met 
Ciba Geigy voor de West-Duitse 
ploeg op de Olympische Spelen 
in München (1972) een acht. Ze 
eindigen achter de Oost-Duitse 
ploeg, ook in een kunststof boot. 
Vanaf dan is het kunststof dat de 
klok slaat. In 1977 roeien Oxford 
en Cambridge voor het eerst in 
een kunststof boot en introdu-
ceert Dreissigacker de Concept2 
carboncomposiet boordriemen.

De zeventiger jaren worden optimistisch afgesloten 
met een vloot van 32 boten, waaronder 12 skiffs en 
twee wedstrijd dubbeltweeën. Een gladde vier met 
stuurman is een wens die nog in vervulling moet 
gaan. En als vanouds zijn er weer bouwplannen. In 
de Huis aan Huis van 12 september een opgewekt 
stuk over de plannen: Wetterwille gaat naar de 
Hemrik, bouwt daar drie loodsen met bovenop een 
sociëteit. De realisatie in 1984 pakt ietwat beschei-
dener uit.

In 1979 wordt het 12e lustrum gevierd met een 
jeugdprogramma, vaardigheidsproeven, receptie, 
barbecue en feest. De vereniging sluit de zeventiger 
jaren af met ruim 230 leden. Met in de prijzenkast de 
‘De Tasmaan’, een grote wisselbeker behaald op de 
Eems bij Delfzijl.
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Vloot jaren zeventig
De loodzware, polyester wherry Wetterslob 
krijgt in 1970 een zusterschip, de Sniegoes. Een 
jaar later volgt een Empacher jeugdskiff, het 
Reidhintsje. Heuvelman bouwt hetzelfde jaar de 
gladde skiff het Pettepikkerke. En Busman levert 
een C4, de Earrebarre voor het luttele bedrag 
van fl. 5016,- . 

In 1972 importeert D. Logger de Markol, een 
dubbelwherry, ter vervanging van de in 1960 ge-
renoveerde Markol. In 1973 volgen de aanschaf 
van de jeugdskiffs Dûkerke en Sioux, evenals de 
singlewherry Ielgoes.

In 1974 levert D. Logger de gladde dubbeltwee 
de Readwjuk. De familie Van Dijk koopt de Em-
pacher C2 zonder, de Emergo. Een jaar later vol-
gt de eerste Empacher wedstrijfskiff, de A.A.M. 
van der Meulen, die fl. 5000,- kost. In 1975 volgt 
ook nog de aanschaf van een tweede wedstri-
jdskiff, de Jerke en een kunststof C1, de Hoants. 
De eerste Noorse Hasle skiff, Hoannemosk, 
wordt in 1976 aangeschaft.

Ook 1977 is een goed jaar voor het materiaal. 
Twee Hasle skiffs, de Tjilling en de Jolling, 
worden afgeleverdevenals de polyester dub-
belwherry, de Swan. Met een tweedehands 
Hasle skiff, de Wammes Waggel, wordt de vloot 
verder uitgebreid. De tot dan duurste aanschaf 
is de Douglas dubbeltwee, de Sweal. De C4x 
Reiddomp, van Busman, neemt deze titel in 1978 
over.

De Hasle skiffs vallen in de smaak. In 1979 
worden er twee gekocht, de Hauk en de Smjunt. 
In hetzelfde jaar wordt ook een nieuwe Hasle 
polyester dubbel-twee aangeschaft, evenals een 
tweedehands jeugd dubbel-twee van Empacher. 
Het gladde materiaal dringt op. 
 

1979
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Feestje
De jaren tachtig beginnen met een feestje. Beatrix 
volgt Juliana op als koningin tijdens een door kra-
kersrellen verstoorde ceremonie in Amsterdam. 
Wetterwille schaft met de opbrengst van de do-
naties, die leden en oud-leden deden tijdens de 
viering van het laatste lustrum, een gladde vier aan. 
Een tweedehandsje, gedoopt Do. Overgenomen 
van Daventria voor de luttele som van fl. 6500,-. In 
hetzelfde jaar komt er weer eens een bootsman in 
dienst, in de persoon van de heer Horstman. 

Nieuwe plannen
Ondertussen wordt er weer driftig nagedacht over 
nieuwe huisvesting. Het oog valt daarbij op de 
Hemrik. Aan de Avondsterweg, tegenover de Fros-
kepôlle, ligt een mooi stuk groen. Plannen worden 
gesmeed. De gemeente wordt benaderd. De Leeu-
warder Courant meldt op 2 september 1983 dat 
Wetterwille op De Hemrik een nieuwe botenloods 
annex clubhuis wil bouwen voor iets meer dan twee 
ton. De gemeente is gevraagd medewerking te ver-
lenen. Dit in de vorm van een financiële bijdrage 
van fl. 37.000,-, een garantstelling voor een lening 
van fl. 75.000,- en gratis recht van opstal.

Hetzelfde najaar zou de bouw van een botenloods 
van 20x24 meter moeten beginnen, zodat deze voor 
de jaarwisseling kan worden opgeleverd. Vervol-
gens zou dan de aanbouw van het clubhuis starten. 
Optimische prognoses, wellicht gebaseerd op een 
artikel in de Huis aan Huis die de bouwstart inder-
daad aankondigt in september, nadat de commis-
sie sport en recreatie een positief advies geeft aan 
B&W.  

Positief verhaal
Het blad publiceert een omvangrijk, positief arti-
kel over Wetterwille en de roeisport. Het presen-
teert roeien als een lifetime sport en refereert aan 
ere-voorzitter Van Der Meulen die op 81-jarige leef-
tijd nog de vaardigheidsproef over 14 kilometer af-
legt. Het blad gaat grondig te werk. Het meldt dat 
de bakermat van het moderne roeien in Engeland 
ligt, maar dat de Hellenen al wedstrijden roeien. En 
dat Pansanius melding maakte van wedstrijden tij-
dens de Dionysus-feesten in Hermione. Of de Huis 
Aan Huis sindsdien verplichte literatuur is op de 
Leeuwarder gymnasia vermeldt de historie niet. 

Nieuwbouw…. 
De planning is ietwat optimistisch, maar april 1984 
geeft, de nog steed actief roeiende, ere-voorzitter 

1980

De jaren tachtig is het decennium van 
stijgende werkloosheid, ‘ombuigingen’ en 
conservatieven als Thatcher, Reagan en 
Kohl aan de macht. De maakbare samen-
leving met overheidsbemoeienis maakt 
plaats voor het liberale marktdenken. Het 
is het decennium van de Generatie Nix, 
van grimmige krakersrellen en carrière 
maken voordat de bom valt. Maar ook het 
tijdvak waarin Solidarnosc de neergang 
van het communisme inluidt met de val 
van de muur als onverwachte uitsmijter 
van een zinderend decennium. 
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Van Der Meulen de aftrap voor de nieuwbouw door 
een gedenksteen te onthullen. Botenloods en club-
huis worden in één keer neergezet. De leden verzor-
gen zelf de afbouw. Eindelijk gaat de droom uitko-
men. Een volwaardige accommodatie! Niet direkt 
aan het Van Harinxmakanaal, maar aan het Woud-
mansdiep. Fraai in de luwte van de Froskepôlle. Een 
prima stek met mooi instructiewater voor de deur.

Op 6 oktober 1984 is het zover, Olympisch roeister 
Nicolette Hellemans opent de nieuwbouw. Wat 
in 1980 begon met plannenmakerij, in ‘82 leidde 
tot momenten van financiële herbezinning, werd 
in 1983 door Wiebe Geertsma en Ger Lok tot een 
haalbaar geheel gesmeed. Een loods voor veertig 
boten, een sociëteit,  kleed- en doucheruimtes én 
een goed vlot. 

...en uitbreiding
Eindelijk vergaderingen zonder het agendapunt 
nieuwbouw? Ja, eventjes maar. In de ALV van 11 
november 1988 krijgt het bestuur toestemming 
uitbreidingsplannen te maken. En te gaan praten 
met gemeente en financiers. De extra lasten gaan 
richting de fl. 4000,- per jaar. In de voorjaarsverga-
dering wordt voorgesteld de contributie met 5% te 
verhogen, zodat de helft van de extra lasten alweer 

binnen is. September 1989 zijn de vergunningen 
rond en kan de loods 12 meter oostwaarts worden 
uitgebreid.  Met een beroep op de zelfwerkzaam-
heid van de leden. Het jaar daarop opent burge-
meester John te Loo de nieuwbouw.

Jubileum met pilot
Als Wetterwille in 1984 haar 65-jarig bestaan viert, 
besluit men in estafettevorm een proef-elfsteden-
tocht te gaan roeien in een wherry. Dus met twee 
roeiers en een stuurman aan boord. Doel is het on-
geveer 200 kilometer lange traject binnen 24 uur af 
te leggen. De test slaagt en Wetterwille gaat er een 
evenement van maken, met als drijvende krachten 
Wicher Meijer, Saskia de Kroes, Jan de Boer en Sy-
bren Kingma Boltjes. 

Op 17 mei 1985 lost Jan Sipkema, voorzitter van de 
schaatselfstedentocht, het startschot voor de eer-
ste officiële elfstedentocht voor roeiers. Met twaalf 
deelnemers. De Hunze wint. Twee teams halen de 
finish niet, zoals het hoort bij een heroïsche tocht 
over de Friese wateren. Het blijkt de aftrap van een 
groots, jaarlijks terugkerend roei-evenement in het 
weekend na Hemelvaartsdag. Jaren later goed voor 
zo’n honderd deelnemende ploegen, uit meerdere 
landen. 
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Ondertussen laat Wetterwille zich regelmatig zien 
op de regiowedstrijden. En niet zonder succes. Ze 
organiseert zelf het rondje Froskepôlle. Een wed-
strijd over drie kilometer die weldra uitgroeit tot een 
begrip in de regio.

Alleenrecht
Na ruim zestig jaar alleenrecht in Friesland krijgt 
Wetterwille in 1981 eindelijk gezelschap van een 
tweede, Friese roeivereniging. In Drachten ziet ‘De 
Dragt’ het levenslicht. Ter gelegenheid van dit heu-
gelijke feit, vinden dat jaar de eerste Friese Kampi-
oenschappen plaats. 

De familie Van Dijk grijpt de gelegenheid aan om 
het fenomeen ‘Van Dijk-beker’ te introduceren. 
Deze trofee pendelt sindsdien geregeld heen en 
weer tussen Drachten en Leeuwarden. Wie de be-
ker in huis wil hebben moet hem halen. Staat ie lang 
genoeg in de vensterbank, dan mag  je hem ook 
brengen. Doel van de beker is duidelijk: het aanha-
len en bestendigen van de banden tussen beide 
verenigingen. 

De oprichting van De Dragt werkt aanstekelijk. Juni 
1985 volgt Sneek het goede voorbeeld met de op-

richting van roeivereniging ‘De Geeuw’. Anno 2019 
uitgegroeid tot een club van zo’n 200 leden.

Gehandicapten
Na een eerdere poging neemt Lucie Stopers in 1986 
opnieuw het initiatief om het roeien voor mensen 
met een lichamelijke beperking van de grond te krij-
gen. Of het nu om de zorg voor de medemens gaat, 
het vergroten van het ledenbestand of beide is niet 
duidelijk. In elk geval volgen er contacten met de 
afdeling Sport voor gehandicapten van de Friese 
Sportraad en de Stichting Watersport voor gehan-
dicapten. Al snel wordt duidelijk dat het moeilijk is 
de doelgroep te bereiken. Ze wonen verspreid over 
de provincie en zijn onbekend met de mogelijkhe-
den die de watersport hen kan bieden. De sugges-
tie om ook met geestelijk gehandicapten te gaan 
roeien vindt geen gehoor. Daarom eerst maar een 
oproep aan leden in Aan de Boorden om mogelijke 
kandidaten te attenderen op het fenomeen. 

Gaat ‘t lukken
Mei 1987 arriveert de Gielgou (wielewaal), een 
brede wherry met aanpassingen voor het roeien 
met gehandicapten. Het schip is betaald met een 
schenking, groot fl. 16.000,- van de Bijlenga stich-

De jaren tachtig zijn ook de jaren waarin de 
homecomputer, MS-dos, Macintosh en de 
fax de wereld veroveren. De jongerencultuur 
wordt gedomineerd door protestacties, angst 
voor Aids en muziekvormen als punk, new-wa-
ve en ska. Nederland kijkt massaal naar Ameri-
kaanse soaps als Dallas, Dynasty en blockbus-
ters als Star Wars. En passant wint Oranje in 
‘88 het EK en trekken Nico Rienks en Ronald 
Florijn blik op de Olympische Spelen in Seoul. 
Een optimistischer tijdvak kondigt zich aan.
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ting en de stichting Diakonessenhuis. In Juni volgt 
een open dag waar meer dan dertig mensen op af 
komen. Of de instructie aan gehandicapten gaat 
slagen hangt af van twee factoren:

• Kan het. Dat moet voor iedere individuele leer-
ling worden bekeken. Bovendien zijn er een 
aantal proeflessen nodig.

• Zijn er leden beschikbaar die als tweede man 
op boeg willen zitten; terwijl de instructeur les-
geeft. En zijn er voldoende instructeurs.

Het aanbod van leerlingen kan per instructieavond 
verschillen, de betrokken leden moeten hier cou-
lant mee om willen gaan. Roeien met gehandicap-
ten gaat alleen maar slagen als het breed in de ver-
eniging wordt gedragen.

Voorjaar 1988 wordt de balans opgemaakt. Een rus-
tig tempo en niet te lang roeien, een puntsgewijze 
instructie, dus niet teveel tegelijk. De valide leden 
van Wetterwille stellen zich behulpzaam op en dra-
gen hun steentje bij. Maar in hoeverre valide leden 
nu gehandicapten meenemen voor een tochtje, 
daar wordt geen melding van gemaakt. Ondanks 
de inspanningen van coördinator Lucie Stopers, 
en een kleine kern van leden, ontbreekt een breed 
draagvlak binnen de vereniging en verwatert het 

initiatief. In Assen en Groningen lukt het wel, ver-
moedelijk omdat beide steden een revalidatiecen-
trum in de periferie hebben.

Ontberingen
De WW jeugd is ondernemend en durft wel wat 
aan. In het clubblad doet een jeugdlid verslag van 
een weekendtocht naar Sneek. Zaterdag heen, 
zondag terug. Hij (le rameur au grande pieds) be-
schrijft een tocht met veel tegenslag, ongekende 
weersomstandigheden, niet te omschrijven mate-
riaalpech, tragische ongelukken en ernstige ziektes. 
Ofwel, een geslaagd Wetterwille evenement. 

Wat wil het geval. De roeiertjes vertrekken zaterdag 
van Wetterwille met de Swan, Wetterslob, Gielgou 
en Zuiderplas. De wat oudere leden zullen deze na-
men nog associëren met hernia en ander orthope-
disch ongemak; niet te tillen die bakken. 

Nauwelijks 400 meter onderweg moet er in de boot 
gewisseld worden omdat de boeg niet goed wordt 
gevolgd. Een riem schiet uit de dol en bijna man 
overboord. Een paar kilometer voor Grouw breekt 
in de Swan de as van een bankje. Het thuishonk 
wordt ingeschakeld om een nieuw bankje te bezor-
gen. Ondertussen wordt een boot met sterke roei-

Relaxeren op het vlot.
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ers geformeerd die vooruit worden gestuurd om in 
Sneek de bagageauto op te vangen. Goed plan en 
ook uitgevoerd.

De andere drie boten laten wat langer op zich wach-
ten. Roeiend naar Sneek in zo’n bak is toch wel ver. 
Twee van de drie vaartuigen vragen een sleepje van 
een motorjacht. Dat schiet mooi op, maar de golfs-
lag van een passerende motorboot veroorzaakt een 
bijna scheepsramp. De Gielgou valt van de golftop 
op de Zuiderplas die net in het golfdal zit. Zuider-
plas zinkt en komt weer boven. Gelukkig waren de 
zwemdiploma’s niet verlopen en behoudens enkele 
schrammen zijn er geen slachtoffers. 

Kleine tegenslag, maar de tocht naar Sneek wordt 
voortgezet. Eén en ander speelt zich af op een war-
me zomerdag met temperaturen tussen de 25 en 
30°C. Tekort aan drinkwater, verbrande lichaams-
delen en een repatriëring door een opgelopen zon-
nesteek schetsen de ontberingen. Na overnachten 
op een camping verloopt de terugtocht op zondag 
probleemloos; maar wel over de Zwette.

Wapsebiter valt in de smaak
In december 1987 trekt de vereniging weer eens 
een nieuwe part-time bootsman aan. Deze begint 

met groot enthousiasme, maar vindt na enkele 
maanden de eigen werkzaamheden toch belang-
rijker. De samenwerking wordt al weer snel beëin-
digd. Het onderhoud toch maar weer in eigen be-
heer uitvoeren, ook al duurt het dan wat langer dan 
gewenst.

Waar het nog aan ontbreekt bij Wetterwille is een 
acht. Hoe mooi is het als de vereniging het volgen-
de lustrumjaar met een pracht van een acht voor de 
dag kan komen? In de Aan de Boorden van novem-
ber 1988 verschijnt een oproep om in het jubileum-
jaar 1989 een aandeel van fl. 250,- te kopen.  Dat is 
niet aan dovemansoren gericht. In februari reist een 
delegatie van Wetterwille af naar de Koekstad voor 
een proefvaart in de acht die te koop ligt. Na een 
vaart op de IJssel is de delegatie verkocht; de acht 
ook. Aan Wetterwille. 

Voorjaar ’89 komt de acht+ binnen, de Wapsebiter. 
Een naam die verwijst naar de plaats van herkomst: 
het Wespennest, de naam van het botenhuis bij 
Daventria. De aanschaf is een groot succes. Op de 
open-acht dagen kunnen leden met bevoegdheid 
G1 meeroeien in de acht. Het vaargebied van de 
acht is niet alleen beperkt tot het nagenoeg rechte 
Van Harinxmakanaal. Tochtjes richting Wartena en 

Wetterwillejeugd
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een groot rondje stad zijn ook toegestaan, mits het 
aanleggen wordt beperkt tot het vlot bij de vereni-
ging.

Paul Veenemansprijs
Na een auto-ongeluk overlijdt in februari 1973 de 
roeier Paul Veenemans. Hij is in de jaren daarvoor 
enkele keren Nederlands kampioen geworden, zo-
wel boordroeiend als scullend. Paul was een all-
round sportman die ook aan hardlopen, wielrennen 
en schaatsen deed.

De toenmalige penningmeester van de KNRB, met 
de toepasselijke naam Jan Fortuin, stelt eind 1973 
een beker beschikbaar voor een te organiseren 
combinatiewedstrijd in de vier sporten die Paul 
Veenemans veel bedreef. In 1975 neemt Nereus, 
waar Paul lid was, voor het eerst de organisatie op 
zich. Vele verenigingen volgen. 

In 1989 bestaat Wetterwille 70 jaar en neemt, i.c.m. 
de elfstedencommissie, de organisatie van het eve-
nement op zich. En wel op 18 en 19 november van 
dat jaar. Voor het schaatsen is Thialf gereserveerd. 
Voor het roeien wordt de scheepvaart op het Van 
Harinxmakanaal stilgelegd. Voor het hardlopen 
wordt een parcours uitgezet op de Hemrik, het 

bedrijventerrein waar Wetterwille zetelt. Voor het 
wielrennen is de permanente wielerbaan op het na-
bijgelegen sportcomplex Kalverdijkje beschikbaar. 
Wat het roeien betreft: aan de start voor het drie km. 
lange traject worden ongeveer 100(!) skiffs en een 
aantal dubbel-twee’s verwacht.

De wedstrijden verlopen soepel. Met speciaal ont-
wikkelde software worden tijden en punten zodanig 
vlot verwerkt dat een half uur na het laatste nummer 
de uitslag bekend is. Vergelijk dat eens met de eer-
ste Paul Veenemanprijs in 1975: de berekeningen 
van de definitieve uitslag kostte toen zoveel tijd dat 
er voorgesteld werd een zakrekenmachine aan te 
schaffen…Het feit dat de PV een driekamp is, met 
roeien, hardlopen en een keuze uit wielrennen en 
schaatsen, maakt de berekening overigens ook 
best complex. 

Volop optimisme
In de Aan de Boorden van 1989 verschijnt een ar-
tikel van de penningmeester. Nu hebben artikelen 
van deze belangrijke clubfunctionaris vaak een iet-
wat zorgelijk karakter, maar dit keer is de strekking 
bijna uitbundig. Wetterwille gaat de jaren tachtig 
optimistisch afsluiten. 

Boten met rolriggers verschijnen in 1982 op het WK en vallen 
prompt in de prijzen. De FISA is niet gecharmeerd en verbiedt 
het gebruik van de noviteit. Vacuüminjectie van hars, toepas-
sing van epoxyharsen en aramidevezels, zij dragen bij aan de 
verbetering van de romp als het gaat om de verhouding van stijf, 
sterk en licht. Dreissigacker presenteert in 1981 de Concept2 
indoor-rowingtrainer. Inmiddels wereldwijd ingezet voor ind-
oor-roeikampioenschappen.
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1989 gaat de annalen in als een groots evenemen-
tenjaar. Weer een goed verlopen elfstedenroeima-
rathon, de organisatie van de finale van de regio 
jeugdwedstrijden en de Paul Veenemans prijs. Bo-
vendien wordt er een lustrum gevierd.

Kernactiviteit
Ook goed nieuws van het bouwfront, de tweede 
kernactiviteit van Wetterwille. Er is een nieuwe 
vloer gelegd en de uitbreiding van de loods is fi-
nancieel rond. Dankzij een ander terugkerend fe-
nomeen: een (obligatie)lening. Dankzij de lening is 
er zelfs ruimte voor de eerder genoemde aanschaf 
van een acht én een skiff. Er zijn donaties, een aan-
tal boten wordt goed verkocht. Dankzij alle evene-
menten sluit de bar af met een winst van fl. 1000,-. 
Ongekend voor Wetterwille begrippen. Ook de elf-
stedenroeimarathon sluit naar verwachting af met 
een positief resultaat. Kortom: de vereniging gonst 
van de activiteiten en de kas bloost van gezondheid. 
Een bankroet ligt voorlopig niet in het verschiet.

Maar de penningmeester zou geen penningmees-
ter zijn als hij toch een waarschuwing afgeeft. Lan-
ge douchesessies, verwarmen met buitendeuren 
wagenwijd open en een betaaldiscipline aan de 
bar die te wensen overlaat. Ze drukken onnodig op 

Ook Zwarte Piet
hield van roeien.
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het resultaat. Desalniettemin voorziet rekenmees-
ter Gerard Janssen over 1989 een begrotingsover-
schot van fl. 8.000 à fl. 10.000,- Kom maar op met de 
jaren negentig; Wetterwille blaakt van gezondheid 
en vertrouwen. 
 

Vloot jaren tachtig
Omstreeks 1980 wordt een Roemeense, twee-
dehands dubbel-vier met stuurman aange-
schaft,  de Keningsearn. Blijkbaar zit de vereni-
ging in 1981 goed in de slappe was. De Mosk, 
een Stämpfli skiff, voor ongeveer 75 kg wordt 
aangekocht evenals de Alk, een Busman C2x. 
Kosten respectievelijk fl. 8072,- en fl. 10500,-.

In 1983 wordt er opnieuw een Hasleskiff, de 
Reidmosk, besteld. Via de KNRB vindt de dub-
bel-wherry Zuiderplas haar ligplaats in de loods. 
Na de nieuwbouw in 1984 verschijnt de eerste 
acht in de stellingen aan de Avondsterweg, de 
Wapsebiter. Een afdankertje van Daventria. Het 
schip is ondeelbaar en moet op de botenwa-
gen van Aegir naar de Head of the River worden 
vervoerd.

Een jaar later volgt de Blaumies, een Empacher 
oefenskiff. Uit Frankrijk komt in 1987 een Julien 
skiff, de Ljurk, en een twee zonder stuurman; de 
Wylster. Voor de gehandicapten wordt de bre-
de wherry, Gielgou, aangeschaft. In 1988 vindt 
de eerste kunststof C2, de IIsfûgel, ligplaats in 
de loods. Tevens  worden drie Hasle skiffs ge-
kocht, het Readboarstje, de Wylp en de (derde) 
Tjilling.

1989
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Het bruist
Het bruist op Wetterwille. Niet in de laatste plaats 
door de jeugd en komst en snelle aanwas van het 
aantal studentenleden. Oktober 1994 telt de vereni-
ging zo waar 258 leden; een topprestatie. Dat kan 
niet goed gaan… Inderdaad er volgt een afschei-
ding. Positieve nieuws: daarmee is een tweede 
Leeuwarder roeivereniging geboren. We kunnen 
ons met grotere steden gaan meten. Er gebeurt 
veel deze jaren. Ook het sleutelen aan het gebouw, 
zoals het Wetterwille betaamt, gaat door.

Initiatief
Ze zijn nadrukkelijk en luidruchtig aanwezig in de 
jaren ’90: de studenten. Burgerlid Theo van Aken 
neemt het initiatief het studenten-roeien, na eerde-
re mislukte pogingen, nu eens goed van de grond 
te tillen. Hij organiseert een open dag die uiteinde-
lijk maar twee blijvertjes oplevert: Michel van Slob-
be en Alexander Meijer. Beide heren zijn echter am-
bitieus en nemen zich voor het studenten-roeien 
bij Wetterwille op te stoten in de vaart der volkeren. 
Waarom ook niet: Leeuwarden wordt steeds na-
drukkelijker een studentenstad. 

Ondertussen loopt het niet lekker op de vereniging. 
Opengevallen plekken in het bestuur kunnen op 

weinig animo rekenen. Erik Klomp bemiddelt bij het 
vinden van nieuwe bestuursleden en het op poten 
zetten van de instructie: een andere, niet minder 
belangrijke achilleshiel van de vereniging. 

Epsilon
Een aantal leden voelt zich bij Wetterwille niet meer 
thuis. Ze besluiten in 1992 een nieuwe roeivereni-
ging op te richten. Met als uitvalsbasis een voorma-
lig ketelhuis aan de Dokkumer Ee. De naam van de 
vereniging luidt toepasselijk, Epsilon. De begintijd 
verloopt vrij primitief. Met enig leedvermaak vra-
gen leden van Wetterwille zich af hoe lang Epsilon 
zal bestaan. Die vraag is inmiddels beantwoord, in 
2017 viert de zustervereniging haar 25-jarig bestaan. 
Misschien denken ze nog met weemoed terug aan 
de begintijd toen de vereniging meer boten dan 
leden had. Epsilon profileert zich inmiddels als een 
kleinschalige vereniging met een grote diversiteit 
aan boten. De verstandhouding met Wetterwil-
le is goed. Leden van Epsilon zijn ook regelmatig 
present bij toertochten van Wetterwille. Leveren 
hun bijdrage aan de elfstedenroeimarathon. Af en 
toe gaan er bij geluiden op om te fuseren: één ster-
ke roeivereniging in Leeuwarden past beter bij de 
schaal van de stad dan twee kleinere, luidt de ge-
dachtegang. Tot op heden blijft het bij dagdromen.

1990

De jaren negentig is het decennium van her-
nieuwd optimisme, technologische vooruit-
gang en economische groei. Duitsland wordt 
herenigd, de Sovjet Unie valt uiteen, Nelson 
Mandela wordt president, het verdrag van 
Maastricht zet aan tot een snelle uitbreiding van 
de Europese Unie en komst van de gezamen-
lijke munt.  De Paarse kabinetten privatiseren, 
voeren het homohuwelijk in en liberaliseren de 
euthanasiewetgeving. De economie draait op 
volle toeren en de staatsschuld daalt. De val van 
het communisme luidt de burgeroorlog in Joe-
goslavië in, met als (Nederlands) trauma de val 
van Srebrenica. Ondertussen zoeken veel vluch-
telingen een veilig heenkomen in West-Europa.
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De burgers laten zich in de jaren negentig 
niet onbetuigd. Regelmatig verschijnen er 
club- en veteranenvieren en -achten aan de 
start van de Head of the River op de Amstel, 
in Amsterdam. Dit onder het credo: ‘meedoen 
is belangrijker dan winnen’.  Dat maken ze ook 
waar. Hoge klasseringen worden niet geboekt. 
Voor de één een onvergetelijke gebeurtenis. 
Voor de ander ook, maar dan in de categorie 
‘bijna-doodervaring’. 

Verplicht trainen en presteren
Rond deze tijd gaat Theo van Aken als kwartierma-
ker en tijdelijk studentenvoorziter aan de slag om de 
studenten aan boord te krijgen. Samen met eerder 
genoemde Michel van Slobbe en Alexander Meijer. 
De mannen maken hun woorden waar. Het studen-
tenroeien komt snel van de grond. In 1993 treedt het 
eerste, volledig uit studenten bestaande, studen-
tenbestuur aan onder voorzitter Michel van Slobbe. 
Wedstrijdcommissaris wordt Anno Jan Krottje. 

De zaak komt op de rails, open dagen zijn succes-
vol en binnen korte tijd telt de vereniging veertig 
studentleden. Anno Jan, altijd nadrukkelijk aanwe-
zig, zet mede de koers uit. Geen geleuter van “kom 
d’r gezellig bij, wil je toerroeien of wedstrijdroeien, 
scullen of boordroeien?” Niks daarvan, roeien is 
een bikkelharde sport voor mensen met karakter. 
Dat betekent vier keer in de week afzien. Verplicht 
trainen en presteren. Met één paal. Boordroeien en 
niets anders. Klinkt autoritair en was dat nodig? Ja 
dus. De keuzemogelijkheden zijn beperkt. Motiva-
tie en eensgezindheid zijn belangrijk, doelen zijn 
helder en de organisatie is eenvoudig. Het werkt. 

Intensief gebruik
De studenten gaan voortvarend te werk. Ze roeien 
zich op de regio- en nationale wedstrijden in de 
prijzen. Er worden ook kledingregels gehanteerd. Er 
verschijnt een eigen periodiek ‘Het Blad’. In de stad 
staat een Wetterwille Heerenhuys, gala’s van ande-
re studentenverenigingen worden bezocht, er zijn 
in- en uittrainingsfeesten.

De jongelui maken intensief en uitbundig gebruik 
van de sociëteit waarbij het volgens de archieven 
soms noodzakelijk is de drankvoorraad op illegale 
wijze aan te spreken. Aan de meeste burgerleden 
gaat dit alles voorbij. Voor hen vormen de studen-
ten een vereniging binnen de vereniging, met een 
eigen cultuur en een ietwat extremere levensstijl, 
zoals je van studenten mag verwachten.

Eerste blik
Niet alle studenten op Wetterwille hebben door-
zakken als hoofdactiviteit. Oktober 1993 neemt Her-
man Rouwé de coachtoeter ter hand. Hij gaat een 
studentenacht op het water brengen voor de Head. 
Resultaat is een veertiende plaats op de Head, bij 
de clubachten. Nou niet direct je van het. Uit deze 
acht wordt een vier geformeerd van de beste roei-
ers. Met prima klasseringen op de Randstad en de 
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ZRB. Voortgaande progressie levert op de ARB een 
derde plaats op en een tweede op de Martini. Bij 
de slotwedstrijden stapt de vier, samen met de vier 
van Laga, in een combinatie-acht. Deze ploeg trekt 
het eerste, felbegeerde studentenblik. Het tweede, 
nationale blik wordt het jaar daarop (1995) behaald 
in de vier.

De dames-studenten laten zich ook niet onbetuigd. 
Roland Jaspers gaat in op het verzoek van een aan-
tal dames om een vier te coachen. Hij ziet al snel de 
potentie en gaat voor winst in de regio-boordcom-
petitie. Dat lukt. De dames winnen niet alleen op 
punten, maar bewijzen ook de snelste te zijn.

Wiegel in een wherry
De studenten bedrijven, in tegenstelling tot de bur-
gers, ook de nodige PR. Onder meer tijdens de in-
troductieweken voor HBO studenten. Dan ligt er in-
eens een wherry in het vijvertje van de Prinsentuin 
met Hans Wiegel op de stuurstoel; de Thorbecke 
Academie verspreidt een wervingsfolder met de 
afbeelding van vier studentenroeiers met een vier 
boven de hoofden.

Dat het ledental van Wetterwille in deze jaren een 
hoogtepunt bereikt, is niet in de laatste plaats aan 
dit luidruchtige gezelschap te danken.

Sac d’Or
Burgers en studenten blijven wel twee verschil-
lende bloedgroepen binnen de vereniging. Dat 
blijkt ook uit het volgende. Een groepje studenten 
wedstrijdroeiers noemt zichzelf Sac d’Or. Letterlijk 
vertaald ‘zak met goud”. Doelend op de vele eerste 
plaatsen dat het gezelschap bij elkaar wil roeien. 
Uitgesproken klinkt het uiteraard als ‘zak maar door’. 
In een toelichting in Aan de Boorden over het hoe 
en wat van Sac d’Or vallen dan ook de woorden 
bier, feesten en zuipen. De redactie plaatst het arti-
kel, maar wel met als naschrift het bekende ‘Geniet, 
maar drink met mate’. Hoe aandoenlijk.

De jaren negentig zijn ook de jaren van technologische 
vooruitgang. De dvd-speler, playstation, ipod, mobiele 
telefoon en het world wide web doen hun intrede. On-
dertussen behaalt de Holland 8 goud in Atlanta en wint 
Ajax de Champions League. Henk Angenent wint de - 
voorlopig laatste - elfstedentocht, op de schaats wel te 
verstaan. Aan het einde van het decennium maakt ons 
land zich op voor het EK voetbal én de aangekondigde 
millenniumbug, waar vooral de ICT-sector wel bij vaart.
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IJsgang
Brokken werden er natuurlijk ook gemaakt. Dat kan 
niet missen. In het vroege voorjaar van ‘96 besluiten 
ongeduldige studenten te gaan trainen in de acht. 
Het dooit immers al een tijdje. Het Van Harinxmaka-
naal zal wel voldoende ijsvrij zijn, moet kunnen. Dus 
niet. Bij de Drachtsterbrug vaart de Mûzebiter het 
ijs in. Jammer, maar helaas. Dan maar rondmaken, 
zonder voorzichtig strijkend uit het ijsveld te komen, 
en terug naar het thuishonk. Het gevolg laat zich ra-
den. De scherpe schotsen prikken gretig door de 
huid. De boot maakt water. De bemanning moet 
zwemmend naar de kant. Geen pretje met deze 
watertemperatuur. Wellicht moeten we deze actie 
in het licht zien van de nieuwe acht waar de vereni-
ging geld voor aan het inzamelen is. De oude schuit 
maar versneld afschrijven, was wellicht de gedach-
tegang.

De Griekse God die afzwaaide
De groei zit er in. De studenten verlangen naar een 
eigen vereniging, genaamd Boreas. Het bestuur van 
Wetterwille staat hier niet onwelwillend tegenover 
en voert intensief overleg met de studenten. Uit-
komst? Boreas zou binnen Wetterwille een aparte 
juridische eenheid moeten worden, waarbij ieder 
lid van Boreas verplicht lid is van Wetterwille. Dat 

biedt voordelen, maar er zijn ook twijfels en knel-
punten. Uiteindelijk wegen die zwaarder. Boreas 
komt binnen Wetterwille niet van de grond en wel-
dra gaat het bergafwaarts met het studentenroeien. 

Enkele jaren later vindt de Griekse God van de 
Noorderwind alsnog onderdak in het Oosten. Bij 
de Zwolsche, om uiteindelijk uit te groeien tot een 
zelfstandige studentenroeivereniging in het Over-
ijsselse. Een gemiste kans? 

Nieuw materiaal
De groei van de vereniging vertaalt zich ook naar 
nieuw materiaal. De KNRB dropt een fraaie dub-
bel-wherry aan de Avondsterweg, de Froskepôlle. 
Te gebruiken als verenigingsboot en om uit te lenen 
aan andere verenigingen die het waterrijke Fries-
land willen verkennen. Jaren eerder kwam op de-
zelfde manier de Zuiderplas bij Wetterwille binnen. 
Beide zware jongens zijn nog immer present op de 
vereniging.

De Ielreager, een C2 gebouwd door Max Schellen-
bacher, is ook nieuw in de loods. Tot op de dag van 
vandaag een gewilde boot.  Ander nieuwelingen? 
De Deislieper, een Busman C4. De Skatter, een Chi-
nese jeugdskiff. De Emergo, geschonken door de 

In 1996 wint Wetterwille de ‘one and only elfste-
denroeimarathon’. Met een ploeg samengesteld uit 
burgers, studenten en jeugd. Al was het één grote fa-
milie. Men vindt elkaar als het nodig is. Tot op heden 
ook de enige keer dat de vereniging blik trekt op het 
eigen evenement.
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familie Van Dijk. De Grutte Mantel, een brede oe-
fenskiff, geschonken door het lid Jaap Mantel die 
hiermee lidmaatschap voor het leven verwerft. De 
Lytse Giele Hofsjonger, een skiff. De Strânljip, een 
vier-zonder. De  Wegwezen, een Douglas skiff ge-
schonken door de weeshuizen. De Goarre, een 4+ 
dankzij de Thorbecke Academy.

De elfstedentocht voor roeiers, van 1994, kan in 
de annalen worden bijgeschreven. Voor het eerst 
wordt de tocht niet helemaal geroeid. De kademu-
ren van de Luts in Balk worden hersteld. Het water 
is over een lengte van 800 meter drooggelegd. De 
teams worden vooraf geïnformeerd over de han-
dicap; er moet gekluund worden. Ze gebruiken de 
meest inventieve constructies om het droge snel 
te overbruggen. Wetterwille gebruikt houten pa-
len met singels en draagt de boot op de schouders, 
en tussen de dragers, in draf over de 800 meter. 
Waarschijnlijk het record.

Sponsoring
Dankzij de inspanningen van de studenten komt 
materiaalsponsoring in beeld. Zij praten bij de direc-
tie van de Thorbecke Academie (NHL Hogeschool) 
de toezegging van een geldbedrag los waarmee 
Wetterwille een gladde vier kan aanschaffen. Ge-

zien de grote behoefte aan zo’n schip schaft de 
vereniging de boot, gedoopt Goarre, alvast aan. 
Wat voorbarig, want ondanks aandringen van het 
bestuur komt de directeur zijn toezegging niet na. 
Wanneer de voorzitter een afspraak over de kwes-
tie wil maken, meldt de secretaresse doodleuk dat 
de directeur vertrokken is. Dan maar bij de PR-afde-
ling proberen. Het bestuur haalt niet zomaar bakzeil. 
De korzelige reactie van het afdelingshoofd: ”Deze 
toezegging had nooit gedaan mogen worden. On-
der mij was dit niet gebeurd. Maar ja, de toezegging 
is nu eenmaal gedaan. Dus maken we het bedrag 
over.” De voorzitter wordt een gang naar de cardio-
loog bespaard; al volgt die later alsnog.

De acht die niet kwam
In 1996 wordt een commissie-8 ingesteld. De stu-
denten hebben dringende behoefte aan een goe-
de acht. De Wapsebiter en Mûzebiter voldoen niet. 
Er moet vaak een schip worden geleend. De com-
missie gaat hiervoor middelen werven. Een breed, 
enthousiast draagvlak binnen de vereniging ont-
breekt helaas. Ook het benaderde bedrijfsleven 
loopt niet warm voor sponsoring. 

Studenten vier
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Ondanks diverse acties als een rommelmarkt, ver-
koop van oude attributen en wat niet meer, staat de 
teller eind 1996 op slechts fl. 5000,-. En dat terwijl er 
zo’n fl.31.500,- nodig is voor een nieuwe Janousek-
acht. De commissie staakt teleurgesteld haar in-
spanningen.

Succesvolle jeugd
De jeugd doet deze jaren niet onder voor de stu-
denten. Zowel nationaal als internationaal wordt 
succes geboekt. Onder meer door Alex Wiersma. 
Gecoacht door Jan de Boer komt hij tussen 1994 en 
1996 32 keer uit in een wedstrijd, variërend van skiff 
tot acht, en trekt 13 keer blik. Hoogtepunten; winst 
in de skiff tijdens de Têtes de la Rivière in Seneffe 
(B.) en de Coupe de la Jeunesse in Bourges (Fr.). 

Hij gaat ook mee naar het WK junioren (2x) in Glas-
gow met een 7e plaats in een veld van 36 deelne-
mers. Vlak hiervoor komt de nieuwe skiff Weg-
wezen binnen. Net op tijd om op de NSRF blik te 
trekken bij de J18 met een (Bos)baanrecord. Een 
knieoperatie maakt iets later een eind aan zijn wed-
strijdcarrière.

Moest Dirk Coster zich decennia eerder geregeld 
behelpen met een geleende skiff, Alex Wiersma 
treft hetzelfde lot. Gelukkig kan hij gebruik ma-
ken van de hagelnieuwe Douglas skiff van Herman 
Rouwé. Desalniettemin, geen ideale situatie. De re-
genten van het Old Burger Weeshuis en het Nieuw 
Stadsweeshuis schieten echter te hulp met dona-
ties van fl. 5000,- voor aanschaf van een nieuwe 
Douglas skiff. Samen met een sponsorbedrag voor 
de aanschaf van nieuwe riemen van het Friesland 
College, de school van Alex, is het setje compleet. 

Materiaal jaren negentig 
Dreissigacker komt in 1991 
met hatchet oars ofwel 
bigblades (ook: cleaver bla-
des). Bij de bouw van rom-
pen komen de koolstofve-
zels in beeld voor een nog 
lichtere en stijvere bouw-
wijze van boten.



70

Meisjesblik
Ismena Janssen ontpopt zich begin jaren 90 als 
jong roeitalent bij Wetterwille. Ze wordt gecoa-
ched door Marjon Schade en manifesteert zich als 
15-jarige in een veld van 18-jarigen. In 1990 roeit ze 
de sterren van de hemel. Op de Martiniregatta trekt 
ze twee keer blik. In de skiff en in de dubbeltwee 
met een roeister van de Hunze. Op de ARB is het 
weer raak: in de dubbeltwee met haar maatje van 
de Hunze, in de dubbelvier met Hunzeroeisters en 
in de skiff bij de meisjes J16. In 1991 gaat het niet 
anders. Op de Hollandia trekt ze 3 keer blik. In de 
dubbeltwee met Hilda Hoekstra van De Dragt (over-
gangsklasse). Bij de nieuwelingen en bij de meisjes 
17/18. Haar prestaties ontgaan de KNRB niet, in 1992 
gaat ze met Hilda naar WK voor de jeugd in Mont-
real.

Andere snelle roeister is Annet Kuipers, die in 1987 
als 15-jarige bij Wetterwille binnenstapt. Ze wint 
al snel de landelijke regiofinale. Krijgt de smaak 
van het wedstrijdroeien te pakken en trekt, gecoa-
ched door Anno Jan Krottje, blik op de Martinire-
gatta. Daarna doet ze het, gecoached door Marjon 
Schade, goed in de dubbeltwee op de Koninklijke 
Holland Beker. Ze verdient uitzending naar het WK 
junioren in Aigubelette (Fr.), in de dubbeltwee met 

een meisje van Tromp. Dan gaat ze studeren in Gro-
ningen, woont vervolgens nog een tijd in Leeuwar-
den, roeit weer bij Wetterwille en wint de skiffhead 
in het veteranenveld.

Succesvol is ook de door Jehannes de Boer ge-
coachte Renske Keijzer. Zij komt tussen 1993 en 
1996 voor Wetterwille en Nederland uit in 25 wed-
strijden in zowel de skiff als in 4x-, 4- en 2x-. De jon-
gedame trekt 23 keer blik. Hoogtepunten zijn de 
uitzending naar Coupe de la Jeunesse in Hazewin-
kel (B) en Bourges (F), met 2 keer goud in de 4-. Op 
de wereldkampioenschappen in Glasgow wordt ze 
tiende in de 2x-. 

Vorming
De jeugd is deze jaren niet alleen op het water goed 
vertegenwoordigd. Bram Streefland en Hans Spiek-
stra ontfermen zich over de jongelui en organiseren 
onder andere meerdaagse tochten. Feestjes bou-
wen in de soos gaat de jongelui ook goed af. Met 
hoe minder toezicht, hoe liever. Op enig moment is 
er met landbouwplastic een darkroom in elkaar ge-
flanst. Na de besloten bijeenkomst kan een jeugdlid 
thuis vertellen dat hij een pornofilm heeft gezien. Zo 
draagt men bij aan de eigen vorming. Het Wetter-
willebestuur weet van niets.

In 1995 presenteert het bestuur een beleidsplan. Het eerste in het be-
staan van Wetterwille en waarschijnlijk ook het laatste. Het plan wordt 
in de ALV geaccepteerd. Een kleine 25 jaar later moet nog getoetst wor-
den of de doelen zijn gehaald.

Annet Kuipers
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Rivaliteit
Tussen jeugd en studenten bestaat een gezonde 
rivaliteit. De studenten dragen in woord en gebaar 
uit dat de jeugd nog lang niet toe is aan de status 
van student. Andersom hebben de gymnasiasten 
onder de jeugd het consequent over Hbo’ers, daar-
mee aangevend dat zij later echt gaan studeren. 
Ook vertoont de jeugd plagerig imitatiegedrag, 
waarvan de op de boot van Hans Spiekstra geno-
men ‘bestuursfoto’ een mooi voorbeeld van is.

Overigens blijft het vooral bij plagen. Beide groe-
pen gaan goed met elkaar om. De oudere jeugd 
brengt ook tijd door met de studentleden. Het wo-
nen op kamers, de feestjes en borrels, ze proeven 
aan een tijd die er voor hen aan zit te komen. Ook 
wordt er wel gezamenlijk getraind. Op de ergome-
ter en met krachttraining nemen de studenten de 
studenten op sleeptouw. Er wordt zelfs een jeugd-
lid ingelijfd om na een gezamenlijke training blik te 
trekken tijdens de Asopos.  Een mooie stimulans. 

Eind 1996, begin 1997 wordt er een nieuwe elfste-
dencommissie gevormd. De nieuwe commissie, 
met voorzitter Bram Streefland, stelt een plan op en 
maakt afspraken met het bestuur over verantwoor-
delijkheden. Er worden een slechtweerscenario en 
twee alternatieve routes uitgewerkt die met ingang 
van 1997 beschikbaar komen.

Renoveren
De keuken in de soos verkeert in erbarmelijke staat. 
Bij het noemen van het woord hygiëne stort ze bij-
na in elkaar. Vervangen dus door een RVS exem-
plaar. Ook de goten zijn inmiddels aan vervanging 
toe. Wordt uitgevoerd, maar de asbest golfplaten 
steken teveel over. Die worden netjes op maat ge-
flext. Beschermende maatregelen zijn niet gecon-

Een oude
roeiwijsheid

Jeugdroeikamp Terherne
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stateerd. Dat stagneert alleen maar. Eén en ander 
kost wel wat, maar geheel in de Wetterwille traditie 
wordt bij de leden 12 maal fl. 250,- opgehaald. Af te 
lossen in twee delen; eind 1996 en eind 1997.

Maart 1997 valt het besluit tot vroegtijdige renovatie 
van het gebouw. Ooit neergezet en uitgebreid met 
een beperkt budget, scoort Wetterwille niet op 

het terrein van degelijk en duurzaam bouwen. Dat 
wreekt zich. Inbrekers verlenen zich toegang door 
simpel een paar planken uit de gevel te breken. De 
verwarming laat het afweten. Er komt cv en er wordt 
geïsoleerd. Boven wordt er een krachthonk inge-
richt, die tevens plaats biedt aan een gestaag groei-
end aantal ergometers. Ook de doucheruimtes krij-
gen een opknapbeurt.

Kadervorming in het roeien is belangrijk. November 1996 
doen zes leden van Wetterwille het examen van de KNRB 
voor plaatsvervangend kamprechter. Zij slagen allen. 
Twee van hen, Jan de Boer en Gerrit Jan Feenstra, wor-
den officieel kamprechter voor roeiwedstrijden en zijn 
landelijk actief. Zij zetten hun kwaliteiten ook jarenlang in 
voor de eigen elfstedenroeimarathon.
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Vloot jaren negentig
Vanaf 1990 worden geen houten riemen meer 
gekocht, uitsluitend koolstof of aluminium 
Dreissigacker riemen. Loewe levert in 1993 de 
jeugdskiff It Pykje. Dankzij sponsorbijdragen 
van de NHL Hogeschool wordt een Janousek 
gestuurde vier, Goarre, aangetrokken. Max 
Schellenbacher levert persoonlijk de C2/3 Iel-
reager af in Leeuwarden.

In 1994  wordt de vloot versterkt met een 
Janousek dubbelvier zonder, Strânljip en een 
Empacher jeugdskiff, Lytse Giele Hofsjonger. 
De toerwherry met inklapbare riggers, de Fros-
kepôlle, wordt in 1995 gebouwd door Busman. 
Dezelfde Busman levert in 1996 de Deislieper; 
een kunstof C4 met houten binnenwerk. Het 
Oud Burger Weeshuis betaalt de Douglas skiff 
Weg Wezen. Gerard Janssen schenkt in 1997 de 
dubbeltwee Rietvink aan de vereniging. In 1998 
wordt de Skries, een Filippi semi wedstrijdskiff, 
aangekocht.

1999

Een behoorlijke renovatie dus, waarvoor de eigen 
middelen ontoereikend zijn. De bank komt over de 
brug met een lening van fl. 160.000,- . Bovenop de 
lening van fl. 80.000,- die nog uitstaat. Niets nieuws 
onder de zon. In 1919 begon de vereniging al met 
een voor die tijd forse lening. Omdat de aanschaf 
van de zo gewenste acht nu wel erg ver in het ver-
schiet ligt, gaat de reservering daarvoor naar de ver-
bouwing. Ook geen onbekend fenomeen binnen 
de bedrijfsvoering.

Nieuw vlot
De gestaag groeiende elfstedenroeimarathon 
zorgt niet alleen voor inkomsten, maar ook voor pro-
blemen. Tijdens het wisselen bij Wetterwille stapt 
menig roeier met natte voeten in de boot: het drijf-
vermogen van het vlot schiet schielijk tekort voor 
een groter gezelschap. Dus ook vervangen maar. 
Kosten ± fl. 35.000,- Eindelijk doet het vlot wat het 
doen moet: drijfvermogen leveren zonder uit elkaar 
te vallen.

In 1998 doet Piet Paulusma zijn weerpraatje bij de 
start van de 14e ‘elfstedenroeien binnen 24 uur.’ De 
start wordt gevolgd door heel SBS6 kijkend Neder-
land. 
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MKZ-crisis
Kort na de eeuwwisseling is misschien wel de meest 
in het oog springende gebeurtenis het cancelen 
van de elfstedenroeimarathon. In Noord-Friesland 
wordt voorjaar 2001 de zeer besmettelijke vee-
ziekte mond- en klauwzeer ontdekt. Een enkele 
boerderij wordt preventief geruimd en er komt een 
vervoersverbod. Alles moet wijken om uitbreiding 
van de ziekte onder controle te krijgen. Ook Wet-
terwille besluit de elfstedentocht voor roeiers voor 
het eerst, en vooralsnog voor het laatst, te cancelen. 
Het bestuur organiseert met succes een rommel-
markt om de gemaakte voorbereidingskosten te 
dekken. 

In 2002 gaat de 24-uurs marathon natuurlijk wel 
door. Of het nu komt doordat de tocht een jaar 
heeft stilgelegen of door toeval, het blad van de 
FISA besteedt uitgebreid aandacht aan het evene-
ment. Roeiend Leeuwarden staat op de internatio-
nale kaart. 

Nederlands kampioen
Zomer 2003 is het feest in de periferie van Wetter-
wille. Het dorp Wergea huldigt zijn inwoner Huub 
Bots. Samen met maatje Johan Arnold, beiden lid 
van Wetterwille, worden ze Nederlands Kampioen 

in de lichte dubbbeltwee. Huub is dan 35 jaar en laat 
zien dat roeien een lifetime sport is, waarin je op la-
tere leeftijd nog succes kan oogsten. 

Bijzonder is bovendien dat beide heren zonder 
coach deze titel behalen. Maar omdat ze de ambi-
tie hebben te gaan voor de Olympische Spelen in 
2004, moet er een betaalde coach worden aange-
trokken. Dat staat misschien de uitoefening van een 
andere liefhebberij in de weg: het eten van onge-
rookte Friese worst. Deelname aan de spelen gaat 
uiteindelijk niet door.

Succesvol is wel jeugdroeier Erik van Dijk (links) die 
het WK in Banvoles (2004) weet te halen.

2000

Het eerste decennium van het nieuwe millennium is een 
roerig tijdvak. De internetzeepbel knapt in 2000 na de 
catastrofale beursgang van World Online.  Een jaar later 
schrikt Amerika op door terroristische aanslagen op de 
Worldtrade Towers en het Pentagon. Er volgt een vernie-
tigende aanval op Irak. In ons land is het niet veel rustiger. 
De multiculturele samenleving schudt op haar grondves-
ten. De eerste Nederlandse populist, Pim Fortuyn, wordt 
vermoord. Zijn partij, de LPF, komt in de regering die geen 
lang leven beschoren is. De economie draait ondertussen 
op volle toeren. De Euro doet zijn intrede. De beurskoersen 
gaan sky high. Iedere Nederlander belegt. De val van Leh-
man Brothers in 2007 leidt een koersval en financiële crisis 
in die zijn weerga niet kent en jaren zal duren.
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Winterkoning
Na het ‘debacle’ rond het oprichten van een eigen 
studenten roeivereniging, daalt het aantal student-
leden gestaag. De spirit is eruit. Ook de nieuwe 8+ 
komt er niet. Wetterwille is en blijft eerst en vooral 
een burgerroeivereniging. 

Het gebruik van de beschikbare C-boten is maxi-
maal. Regelmatig grijpen leden mis, zeker wanneer 
er een tocht is uitgeschreven. Geld voor nieuw 
C-materiaal ligt niet op de plank of wordt besteed 
aan het gladde spul. Niet getreurd. De oplossing 
dient zich intern aan. 

Lid Sipke Koning besluit in 2004, geholpen door 
een aantal handige l(i)eden, zelf een nieuwe C2 te 
bouwen. En wel een bijzonder exemplaar. Het wordt 
een houten boot, gebouwd naar voorbeeld van de 
12 en 16 kwadraat zeilboten die Hendrik Bulthuis 
vanaf 1928 in Burgum fabriceerde. De roemruchte 
BM’er. Gemaakt van latten. De Winterkoning, zo 
wordt de boot feestelijk gedoopt, is daarmee uniek 
in zijn soort. Wat zwaarder dan gebruikelijk, maar 
één keer op gang loopt hij als een zonnetje. Tot op 
de dag van vandaag. De maker zelf kan helaas niet 
lang van het meesterwerk genieten. Hij overlijdt, 
veel te vroeg. 

Slap in de heupen
Financieel gaat het ondertussen wat beter met 
de vereniging. In 2005 is de schuld gedaald van 
€ 120.000 naar € 90.000. Desalniettemin bezweert 
de penningmeester dat er nog steeds geen nieuwe 
acht kan worden aangeschaft. Dit tot ergernis van 
de roeiers die maar wat graag in een wedstrijdfähi-
ge acht eeuwige roem willen behalen op de wed-
strijd van het jaar: de Head of the River. 

Deze strijdvaardige en eerzuchtige lieden zijn en 
blijven vooralsnog aangewezen op een acht die wat 
slap in de heupen is. En zo diep ligt dat hij net niet 
zinkt. Althans… tijdens een van de trainingen in aan-
loop naar de Head of the River in 2008 kiest een ‘wat 
zwaarder’ bemanningslid vrijwillig het ruime sop 
om te voorkomen dat de complete ploeg, vlak voor 
aankomst aan het vlot, ten onder gaat. 

De heldhaftige poging wordt met gejuich ontvan-
gen. De drenkeling krijgt dit niet mee. Het water 
is koud. Hij weet niet hoe snel hij aan de wal moet 
komen en de warme douche moet opzoeken. Ge-
lukkig hoeft dit kunststukje tijdens de wedstrijd op 
de Amstel niet herhaald te worden. De bemanning 
is afgetraind. De acht bereikt zonder kleerscheuren, 
en met volledige crew, de meet. Ook ditmaal on-

Sipke Koning begint in 2004 aan de bouw van 
een C2x+.
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der het credo: meedoen is belangrijker dan winnen. 
Eendrachtig de Olympische gedachte.

Het jaarverslag van de elfstedenroeimarathoncom-
missie van 2005 meldt: “Met het oog op meer publi-
citeit en eenduidigheid heeft het evenement een 
nieuwe naam gekregen, ‘Elfstedenroeimarathon’. 
Ook kregen de poster en het programmaboekje 
een nieuwe lay-out. Als gevolg van deze extra inzet 
op pr was er voorafgaand aan de tocht meer aan-
dacht voor de tocht. Zowel via de media als door 
posters te verspreiden langs de route in de provin-
cie. Ook traden burgemeesters en wethouders van 
de Friese steden op als stempelaars. Tot slot is de 
website vernieuwd, gericht op roeiers en belang-
stellenden.”

Uitstroom versus aanwas
Voortdurende zorg baart de continue uitstroom van 
leden die ongeveer gelijke tred houdt met de aan-
was. Per saldo groeit de vereniging niet. Het leden-
tal blijft schommelen tussen de 160 en 180, met wat 
uitschieters naar boven én onder. 

Er worden allerlei plannen ontwikkeld om leden te 
binden. Waaronder de introductie van een roeima-
kelaar die één- en nieuwelingen bij een passend 

gezelschap roeiers kan onderbrengen. Zo nu en 
dan lukt dat ook, maar niet structureel. De roeima-
kelaar haakt af. Het vertrekprobleem blijft bestaan. 
Tot op de dag van vandaag.

Jeugd die ging en weer kwam
Ook het jeugdroeien baart enige zorgen. Het aantal 
jeugdleden is minimaal. Het bestuur gaat in 2005 
de kunst afkijken bij de Zwolsche, waar de jeugd 
wel volop actief is. 

Dit inspirerende bezoek leidt niet direct tot resul-
taat. Twee jaar later komt het jeugdroeien ‘als vanzelf’ 
weer op gang door een kleine clubje vrienden en 
vriendinnen die veel lol hebben met elkaar. Het ac-

Roeien kun je van jongs af aan tot op hoge leeftijd doen. Zelfs het wedstrijdroeien, zo 
toont de Brit Sir Steve Redgrave aan die op 5 achtereenvolgende Olympische Spelen 
een gouden medaille behaalt. De laatste keer, in 2000, op maar liefst 48-jarige leeftijd. 
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Het eerste decennium van het nieuwe millennium is ook het 
tijdvak van de digitale revolutie. Internet is alom aanwezig en 
onmisbaar in de bedrijfsvoering. Het betalingsverkeer gaat 
online. Iedere Nederlander, van jong tot oud, wapent zich met 
een mobiel. We zijn altijd bereikbaar. We sms’en en fotografe-
ren digitaal. De laptop rukt op. De beeldbuis wordt vervangen 
door lcd en plasma-schermen. Google en wikipedia maken alles 
vind- en kenbaar. Reality-series rukken op. Al Gore komt met zijn 
film ‘An Inconvenient Truth’ en kaart zo klimaatverandering aan. 
Nederland organiseert het EK-voetbal. Inge de Bruijn en Pieter 
van den Hoogeband zwemmen naar Olympisch goud. Epo be-
heerst de wielersport. De Holland-acht wint zilver op de OS in 
Athene (2004) en de dames dubbeltwee wint Goud in Peking 
(2008). Nederland telt sowieso een woordje mee op de Spelen.

cent ligt op het sociale aspect, terwijl er weldra ook 
regiowedstrijden op het programma prijken. Ook 
vaart een vrolijk gezelschap van met name jonge da-
mes, onder leiding van coaches Nijenhuis en Schalij, 
af voor een roeikamp in het Brabantse land. Naar ver-
luidt was het erg gezellig, tot in de vroege uurtjes. O 
ja, er werd ook geroeid.

Door het accent te leggen op het sociale aspect, 
je bent tenslotte lid van een club, groeit het aantal 
jeugdleden gestaag tot zo’n 20. Het vertrek, na het 
eindexamen, wordt steeds weer opgevangen. Suc-

cesvol zijn de gezamenlijke maaltijden op de woens-
dagavond, waar jong en oud(er) gebroederlijk aan-
schuiven. Ook Sinterklaas wordt vrolijk gevierd en de 
‘oudere’ jeugd gaat geregeld samen op stap. 

Het Rondje Froskepôlle wordt herontdekt en is tot 
op de dag van vandaag - samen met de wedstrijd in 
Assen - een vaste regionale jeugdwedstrijd in Noord-
oost. Vanwege het vroege tijdstip, begin voorjaar, 
wordt het Rondje Froskepôlle in een C4 geroeid. In 
combinatie met een sprintwedstrijd met keerboei 
op het Woudmansdiep. Elk jaar weer een gezellige, 
drukke boel aan de Avondsterweg.

In 2006 wordt een nieuwe botenwagen aangeschaft. 
Die is dringend nodig om ook ongedeelde vieren te 
vervoeren. De firma Titan uit Jelsum bouwt de wa-
gen. Niks mis mee, maar een paar jaar later blijkt dat 
de regels voor het vervoer zijn aangepast. De boten 
mogen niet verder dan 5 meter uitsteken, gemeten 
vanaf de achteras. Daar voldoet de nieuwe boten-
wagen niet aan. Roeiverenigingen krijgen tot 2012 
de tijd om hun wagen te laten aanpassen. Wetter-
wille laat het kolos ombouwen tot een tandemasser. 
De firma Van der Veen in Lytse Geast klaart de klus. 
Het zwenken wordt er niet makkelijker op, maar de 
vieren kunnen weer worden vervoerd. 
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Toertochten in Fryslân
Ondertussen worden er met vaste regelmaat toch-
ten geroeid. Vaak voorzien van een hapje en drankje 
onderweg. Alle uithoeken van het waterrijke Fries-
land worden verkend. Van Dokkum tot aan het Ko-
ningsdiep en van Drachten tot de Zuidwesthoek. 
De toercommissie verzint allerlei namen om de 
leden tot participeren te prikkelen. De mooiste, en 
voor een niet Fries onuitsprekelijk, is de Piipljurk-
tocht. 

De meest sfeervolle toertocht is ontegenzegge-
lijk de lichtjestocht. Hartje winter, ’s avonds door 
de grachten van Leeuwarden, gesterkt door war-
me chocolademelk. Slippend alle pijpen door, de 
Westerpijp bij het Schavernek, de Martenapijp, de 
Lange Pijp, het Nauw, de Brol en de Voorstreek. De 
tocht is een reis door de onderwereld van Leeu-
warden. Het is geen tocht, het is een belevenis. Een 
mooier beeld krijg je niet van Leeuwarden.

Grenzenloos roeien
Niet alleen Friesland, maar heel Nederland is al vroeg 
te klein voor ondernemende Wetterwillianen. On-
der leiding van het echtpaar Klomp worden tal van 
buitenlandse trips minutieus voorbereid en geroeid 
door een gezelschap van tussen de zes en acht 

roei(st)ers. Zo worden onder meer de Franse Maas en 
Sarthe bedwongen en de Engelse wateren door het 
rood-groene gevaar onveilig gemaakt. 

Na de millenniumwissel zijn het vooral de trekkers van 
de toercommissie die, aangevuld met een wisselend 
gezelschap Wetterwillianen, de buitenlandse wa-
teren verkennen. Zo wordt in 2006 de Vogalonga in 
Venetië opgeluisterd. De uitstapjes kenmerken zich 
door een combinatie van goed plannen, roeien - zo’n 
dertig kilometer per dag-, soms ook wel afzien en bo-
venal gezellig samenzijn en genieten van een hapje 
en drankje. Stukje teambuilding, zouden ze in het be-
drijfsleven zeggen. Of bonding, volgens de jeugd.

Vogalonga in 2006.
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Deelnemers van de 23ste elfsteden-
roeimarathon met Erica Terpstra op 
de foto.

Erica en dichte mist
De voorzitter van sportkoepel NOC*NSF, Erica Terp-
stra, geeft op 2 mei 2008 het startschot van de 23e 
elfstedenroeimarathon vanaf de Stânfries in de Prin-
sentuin. Voorafgaand aan de start en tijdens de cap-
tainsmeeting weet zij de harten van de roeiers en de 
vele vrijwilligers te stelen met haar enthousiasme en 
peptalk: “Vrijwilligers zijn belangrijk voor de sport, 
geweldig jullie inzet”. Zij krijgt een daverend applaus 
in de afgeladen loods.

De elfstedenbedwingers krijgen vervolgens te ma-
ken met zeer dichte mist. De eerste 25 teams, die 
met een GPS-tracker zijn uitgerust, kunnen gevolgd 
worden. Dat zorgt op de thuisbasis voor bijzondere 
beelden van boten die het spoor bijster raken, vooral 
tussen Sneek en Woudsend. Eén team gaat zelfs de 
Fluezen op, waarna de wedstrijdleiding ingrijpt om 
hen rechtsomkeert te laten maken. Op de Oude Kar-
re levert de ochtendmist een unieke foto op met de 
nummers een en twee in elkaars kielzog opdoemend 
uit de mist. De strijd tussen De Zwolsche-combi en 
het Duitse Team Lac Leman duurt tot de finish. De 
Zwolsche wint de titanenstrijd met slechts enkele 
minuten verschil op een traject van 200 km.
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Zeeroeien
Leuk dat roeien op kanalen, rivieren en meren, maar 
hoe zou het zijn om het grote water te verkennen? Om 
dat aan den lijve te ondervinden, vertrekt in 2008 een 
gemengd gezelschap Wetterwillianen voor een lang 
weekend naar Cherbourg. Deelname aan de jaarlijk-
se wedstrijd zeeroeien staat op het programma. 

Maar liefst drie Wetterwille teams, waarvan een da-
mesteam, geven acte de presence. Na een gezellige 
avond, met de nodige geconsumeerde levertjes en 
wijn, wordt er zaterdagmorgen eerst even geoefend 
op de woelige baren. Het A-team laat verstek gaan, 
pakt na de zware avond en rumoerige nacht in de ge-
horige jeugdherberg haar rust. ‘s Middags moet het 
immers gebeuren. En zo geschied. 

In tegenstelling tot later jaren, en deelname van nog 
enkele Wetterwille-teams, gaat de wedstrijd deze 
editie daadwerkelijk het zeegat uit. Het synchroon 
roeien is met de hoge golven een uitdaging, zo blijkt. 
Misschien toch beter even geoefend in de mor-
gen. Links en rechts van de zeewaardige vier duiken 
nieuwsgierige dolfijnen, of wat er voor door moet 
gaan, op. Afleiding die de Wetterwillianen node kun-
nen missen, gezien de hevige golfslag en niet uit te 
poetsen concurrentie. 

Desalniettemin halen alle boten zonder averij de 
meet. Ook die uit Leeuwarden. Een ervaring rijker 
en illusie armer: het blik moet aan de concurrentie 
worden gelaten. De vierkante mannen uit Guernsey 
gaan ermee aan de haal. De Franse media zijn ech-
ter diep onder de indruk van het Friese gezelschap 
dat met een overwinnaarsblik de krant in gaat. Zo 
kun je ook groot en belangrijk worden.

Frans bezoek
Ook later jaren kiezen enkele Wetterwille teams het 
ruime Normandische sop. Op initiatief van het echt-
paar Bosscha-Douwenga dat er tevens  in slaagt 
een team roeiers uit Cherbourgs/Guernsey naar de 
elfstedenroeimarathon te halen. Voor zover bekend, 
haalde dit team de eindstreep en de regionale krant 
niet. Verschil moet er zijn.

2009 is het jaar van het dak. Het oude asbesthou-
dende exemplaar moet vervangen worden. Dat 
zorgt voor ouderwetse, verhitte discussies. Liever 
boten dan een nieuw dak is de leus van een deel 
van de leden. Desalniettemin komt het dak er. De 
vereniging is een behoorlijk aantal euro’s armer en 
een in de kiem gesmoorde opstand rijker. 

Wetterwille in de internationale media.
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Vloot jaren nul
Na de verbouwing wordt in 2000 de Skatter, 
een goedkope Liangjin skiff, gekocht en de 
degelijke Baumgarten skiff Wink. Een jaar later 
gevolgd door een echte Hudson wedstrijdskiff, 
de Swan. Jan de Boer schenkt in 2002 de Hud-
son dubbeltwee Staniastate aan de vereniging, 
waarin een paar jaar later Huub Bots en Johan 
Arnold nationaal kampioen worden.

In 2003 wordt een tweede Hudson wedstri-
jdskiff gekocht, de Ljip. De overnaadse twee 
Ljip is dan inmiddels geschonken aan de 
Haarlemse studentenroeivereniging Amphi-
trite. In hetzelfde jaar worden drie Empacher 
oefenskiffs voor verschillende gewichtsklassen 
aangeschaft, Smjunt, Klút en Skoet.

In 2004 loopt de eigenbouw C2 Winterkoning 
van stapel. In 2006 wordt er geïnvesteerd in 
een Filippi oefenskiff, Tomke. In 2007 wordt de 
vloot verrijkt met de oefendubbeltwee Hauk 
van Filippi, die niet rechtuit wil varen. Wiersma 
levert de C2 Snip.

2009
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Crisis
Na de ‘dakperikelen’ keert de rust op Wetterwille in 
2010 schijnbaar terug. Het dak zit er op. Er wordt weer 
ouderwets over roeien gedelibereerd. Het bestuur 
heeft de storm doorstaan, maar voor hoe lang. Na 
nieuwe onenigheid over de aanschaf van een lichte, 
gestuurde vier is de maat vol. Het bestuur vindt het 
welletjes en treedt af. Er moet op stel en sprong een 
nieuw team geformeerd worden. Niemand staat te 
popelen, maar binnen afzienbare tijd treedt toch een 
illuster gezelschap aan. Het altijd rumoerige Wetter-
wille is slechts kort stuurloos. Een nieuwe periode 
dient zich aan. 

Steeds meer leden gaan glad roeien. Dat leidt ge-
staag tot een metamorfose van de vloot. Glad ma-
teriaal krijgt de overhand, zowel in gebruik als in aan-
schaf. Financieel staat de vereniging er inmiddels 
ook beter voor. De schuld wordt langzaamaan afge-
bouwd tot nul.

Elfstedenroeimarathon
De Elfstedenroeimarathon kan zich inmiddels ver-
heugen op een groeiend aantal deelnemers, vooral 
dankzij het toenemend aantal buitenlandse ploegen 
en binnen- en buitenlandse studententeams. De 
professionalisering van het evenement werpt haar 

vruchten af. Het is bijzonder dat een relatief kleine 
roeivereniging, met beperkte middelen, jaarlijks zo’n 
groot evenement weet te organiseren. Mede dankij 
de inzet van meer dan zeventig vrijwilligers, waaron-
der enkele leden van andere Friese roeiverenigingen. 

De organisatie voert als het even kan vernieuwingen 
door. Het moet wel uitdagend en verrassend blijven. 
Na de introductie van tracking & tracing, enkele ja-
ren eerder, volgt in 2010 het verleggen en verlengen 
van een deel van de route. Voortaan gaat het laatste 
deel vanaf Franeker naar Leeuwarden over Berlikum 
in plaats van over het klotsende en saaie Van Harinx-
makanaal. Tien kilometer langer, gevarieerder en uit-
dagender. En weer een extra stuk van de schaatself-
stedenroute volgend, over de Friese klei. In hetzelfde 
jaar verschijnt ook een beleidsplan 2011-2015, doet 
een nieuwe categorie haar intrede (Buiten zes), wordt 
er een proloog in de Prinsentuin georganiseerd en 
wordt er geëxperimenteerd met een puntenklasse-
ment. Leuk voor de afwisseling, maar niet voor her-
haling vatbaar. Het gros van de deelnemers wil voor-
al zo snel mogelijk het rondje afleggen en onderweg 
niet te veel rekenen.

Het evenement heeft veiligheid hoog in het vaandel 
staan. De maatschappelijke tendens volgend, wor-

2010

Het nieuwe decennium start met een onderzoek naar kinder-
misbruik door RK-priesters. Door de aanhoudende economi-
sche crisis komen veel koopwoningen ‘onder water te staan’. 
2011 is het jaar van de Arabische Lente. De Syrische opstand 
wordt neergeslagen. Islamitische Staat sticht het kalifaat. Ter-
roristen plegen aanslagen in Frankrijk en Duitsland. Ons land 
wordt geregeerd door drie opeenvolgende kabinetten Rutte, 
van diverse signatuur. Bezuinigingen en decentralisaties vol-
gen elkaar op. De economie trekt gaandeweg het decennium 
weer aan. De klimaatcrisis doemt op, dijken worden versterkt, 
de aardgaskraan gaat dicht. Overheden, bedrijven en ngo’s 
sluiten een klimaatverdrag. In 2013 werd bekend dat Leeuwar-
den zich in 2018 Culturele Hoofdstad zou mogen noemen.
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den er ook op dit front gaandeweg verbeteringen 
doorgevoerd. Zowel wat betreft het drijfvermogen 
als de uitrusting van de boten. Ook wordt de beman-
ning verplicht zwemvesten te dragen op de meren. 
Tracking & tracing biedt de mogelijkheid het gros 
van de boten op de voet te volgen. Nuttig voor de 
teamgenoten, leuk voor de volgers en prettig voor 
de organisatie. Vanaf 2012 wordt er getracked en ge-
traced met behulp van een speciale app voor de mo-
biele telefoon. Verplicht voor het wedstrijdveld, op 
aanvraag voor de toerroeiers. In hetzelfde jaar wordt 
de categorie Dames Veteranen afgeschaft, bij ge-
brek aan voldoende inschrijvingen. 

Legaten
In 2012 overlijdt erelid Elzeline van Riesen. Op de 
nieuwjaarsreceptie levert ze haar sleutels in. Het 
blijkt haar laatste bezoek aan de Avondsterweg. Na 
haar overlijden wordt duidelijk dat ze Wetterwille bij 
testament een aanzienlijk bedrag nalaat. Daarvan 
worden twee boten aangeschaft: de Elzeline II en de 
Elzeline IV, respectievelijk een Wiersma C2x+ en een 
C4x+. 

Enkele jaren later ontvangt de vereniging nog een le-
gaat. De moeder van Harrie Mulder laat Wetterwille 
een gladde vier na, de Feem. De loods puilt zo lang-

zamerhand uit van het materiaal. Waaronder, con-
form de individualisering van de maatschappij, een 
toenemend aantal privé-boten. Het wordt dringen 
en schuiven geblazen in de stellingen. 

Nieuw tenue
In 2012 is het zover. Het oude vertrouwde, en volgens 
sommigen affreuse, rood-groene blokkenpak is ter 
ziele. Wetterwille kleedt zich in een modieus asym-
metrisch ontworpen ‘kostuum’. Het bovenstuk in de 
kleurstelling rood en lichtgroen, de broek zwart. Het 
geheel wordt gecompleteerd door een schuin naar 
beneden lopende witte bies. Eindelijk zijn de da-
mes, die zich al jaren met afgrijzen in het clowneske 
blokkenpak moesten vertonen, tevreden. Naar ver-
luid worden ze nu door andere verenigingen, voor-
afgaand aan de wedstrijden, met  jaloerse blikken 
gadegeslagen. 

Naast het pakje is er ook een vergelijkbaar rood-
groen shirt beschikbaar, met achterop  in witte let-
ters WETTERWILLE. De tenuecommissie, die kort 
daarop ontbonden wordt, schrijft trots in Aan de 
Boorden dat de nieuwe kledij voortaan verplichte 
kost is tijdens wedstrijden en de elfstedenroeimara-
thon. Wat de gevolgen voor overtreders zijn, wordt 
geheel volgens Weterwilletraditie niet vermeld.   

De doop van Elzeline II
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Monsterlijke race
In sommige winters, als het koud genoeg is en net 
niet vriest, wordt de Monstertocht geroeid. Een on-
derlinge wedstrijd, ooit begonnen als een match 
tussen jong en oud(er). Het traject Leeuwarden – 
Dokkum – Leeuwarden moet zo snel mogelijk wor-
den afgelegd in een C4+. Met dien verstande dat de 
tijd in Dokkum, voor de snert en warme chocomel, 
wordt stopgezet. Gezien de kou en de afstand is de 
tocht met recht monsterlijk. 

Memorabel is de deelname van een veteranenteam 
dat het traject wel even in een boordvier zal roeien. 
Zonder al te veel ervaring. Dat komt ze duur te staan. 
Ze stranden na een kilometer of vier. Een brug over 
het Ouddeel blijkt een te grote hindernis om te ne-
men. Al slippend slaan ze om. Tsja. Een even vroeg-
tijdig als heroïsch einde. 

We zijn amper een paar kilometer onderweg of we 
zien bij de derde houten brug ter hoogte van Jan de 
Boer de bemanning van de boordvier hun boot aan 
de kant hijsen. Wieger staat nog tot zijn middel in 
het water. Rondom hem drijven alle meegenomen 
spullen. De rest staat druipend op de wal te sleuren 
aan de boot. Wieger graait om zich heen, wanhopig 
zoekend naar zijn gezonken mobieltje dat sowieso 

niet meer te redden is. We stoppen, strijken terug 
en vissen de bakjes, broodzakjes en nog meer troep 
uit het water en gooien het op de kant. Jehannes 
jut een kussentje uit het riet en gaat er op zitten. 
Deze heren hebben het toch niet meer nodig.

Serious Request
Het jaarverslag over 2013 laat zien dat Wetterwille 
geen in zichzelf gekeerde vereniging is. Er worden 
roeiclinics georganiseerd voor bedrijven als Aegon 
en WoonFriesland. De sportklas van CSG Comeni-
us neemt roeien op in het lesprogramma en maakt 
in een aantal middagen kennis met de roeisport.

In 2014 brengt de redactie van ‘Aan 
de boorden’ de laatste papieren 
versie van het clubblad uit. Er wordt 
voortaan voor digitaal gekozen. 
Met jaargang 68 no. 1. verdwijnt het 
clubblad van de leestafels. 
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In 2013 voert de elfstedenroeimarathon een zelf ontwikkeld 
geïntegreerd inschrijfsysteem met elektronische tijdwaar-
neming in. Stempelaars klokken de tussentijden met een 
smartphone, simpel en effectief. De (tussen)tijden verschij-
nen, samen met de snelheid en positie van de boten direct 
op de livepage. Uitslagen zijn direct beschikbaar voor alle 
ploegen; een geweldige verbetering.

Ook zonder actieve deelna-
me aan de elfstedenroei-
marathon is het mogelijk 

een nat pak te halen.

2013 is ook het jaar van Serious Request. Wetter-
willelid Ben Wagenaar ziet mogelijkheden om als 
vereniging een bijdrage te leveren aan het goede 
doel. Hij neemt het voortouw bij de organisatie van 
een gesponsorde elfstedenroeimarathon voor C4-
en. Binnen twee maanden regelt de commissie van 
zes enthousiaste leden de tocht die in het centrum 
van Leeuwarden start en eerst richting Sneek gaat. 
Mochten de weersomstandigheden roet in het 
eten gooien, dan is ook voorzien in een alternatief 
programma met medewerking van de Health Club. 
Ondanks, of wellicht dankzij, het barre winterweer 
wordt de martelgang onvergetelijk. En een dave-
rend succes. Waar Leeuwarden als stad het op-
brengstrecord breekt, levert deze winterse roeima-
rathon, gewonnen door de nationale selectie in een 
C2+, de hoogste Friese bijdrage aan het Rode Kruis: 
ruim € 80.000,-. 

Nieuw materiaal bij de vleet
Met behulp van schenkingen en leningen van leden 
worden er ook in 2013 nieuwe boten aangeschaft. 
Eindelijk krijgt Wetterwille de reeds lang felbegeer-
de nieuwe acht. Mede dankzij de gemeenschappe-
lijke aanmelding van een groepje nieuwe leden die 
samen, na jaren niet geroeid te hebben, dit sportie-
ve tijdverdrijf weer oppakken. 

Niet gehinderd door bescheidenheid, en met een 
tas vol ambities, verlangen ze een nieuwe acht en 
een gladde 4+. Als tegenprestatie helpen ze de aan-
schaf financieel mogelijk te maken via een aftrekba-
re schenking verspreid over een aantal jaren. Het res-
tant wordt traditiegetrouw opgehaald bij de leden 
via een renteloze lening. De nieuwkomers wakkeren 
ook de nodige competitie aan.

Op steeds meer veteranenwedstrijden prijkt het 
rood en groen. Ook de dames laten zich zien. Zij trek-
ken, in tegenstelling tot de heren, wel blik. 

Sûkerbôlletocht
De toerroeiers van Aengwirden nemen ondertus-
sen het initiatief tot het organiseren van de Sûker-
bôlletocht; een meerdaagse tocht langs alle Friese 
roeiverenigingen. Delen van de tocht kunnen zowel 
roeiend als fietsend worden afgelegd. Er wordt bij 
Wetterwille overnacht, maar de belangstelling bij 
de eigen leden laat te wensen over. Na twee jaar, in 
2015, stopt Wetterwille deelname aan het evene-
ment dat de banden tussen de Friese roeivereni-
gingen wil verstevigen. In hetzelfde jaar wordt in 
Wolvega Skylla opgericht, de zesde Friese roeiver-
eniging.
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‘Hoogtepunt’
Keerzijde van de medaille is de materiaalschade ge-
lijke tred houdt met uitbreiding van de vloot en de 
enthousiaste deelname aan veteranenwedstrijden. 
2015 vormt daarin een van de ‘hoogtepunten’. In dat 
jaar komt de botenwagen op weg naar Amsterdam 
niet verder dan Goutum, waar ter voorbereiding een 
kop koffie bij de stuurvrouw wordt genuttigd. Bij het 
wegrijden ziet de chauffeur een plotseling opdui-
kende boom over het hoofd. De zorgvuldige gela-
den acht en vier raken zwaar beschadigd.

De penningmeester krijgt hetzelfde jaar bericht dat 
verzekeraar Interpolis Wetterwille uit de dekking wil 
halen. Ze raden aan een nieuwe verzekeraar te zoe-
ken. Meestal geen goed teken.   

Terugkerend steen des aanstoots is het niet (conse-
quent) uitvoeren van de nodige klussen, waaronder 
de bardienst en het schoonmaken van het clubge-
bouw. Moeten we niet meer uitbesteden luidt de 
geregeld terugkerende vraag? Het antwoord laat 
lang op zich wachten, maar eind 2015 is het zo ver. 
De ALV gaat akkoord met het uitbesteden van de 
schoonmaak, met als consequentie een contribu-
tieverhoging.

Jeugd
De jeugd blijft prominent aanwezig op de club. Hun 
aantal varieert van tussen de vijftien en vijfentwin-
tig. Ze laten zich zien op wedstrijden, waaronder het 
eigen Rondje Froskepolle, organiseren bbq’s en fee-
stavonden en trekken er samen op uit. Zo nu en dan 
worden er ook wedstrijd-successen geboekt, maar 
voor de meesten staat het plezier voorop.

Wedstrijdroeien
Het wedstrijdroeien is deze jaren voornamelijk een 
jeugdaangelegenheid. Meest in het oog springend 
is de deelname van jeugdlid Jan Douwe de Boer in 
2016 aan het jeugd-WK in de Nederlandse 8+ (Rot-
terdam). Deze ploeg behaalt hetzelfde jaar op het EK 
junioren in Litouwen een tweede plaats. 

Ondertussen laat de oudere garde zich niet onbe-
tuigd. Achten en vieren geven jaarlijks acte de pré-
sence op de Head en bij andere veteranenwedstrij-
den, waaronder de Masters. De veteranendames 
trekken zelfs blik op de Head in het DVB4*-veld.

Midden jaren negentig kaart de elfstedencommisie 
de maatvoering van de C2*-boten aan bij de KNRB. 
In 2014/2015 wordt de discussie over de maatvoering 
beslecht; Duitsland neemt de Nederlandse maat-

Vandaag de dag is het traject van de vaardigheidsproef vanaf het vlot van Wet-
terwille via het Van Harinxmakanaal in westelijke richting tot de Zwettehaven. 
Vervolgens via de Zwette/Sneker trekvaart tot onder het Weidumerhout door en 
weer terug naar Wetterwille.

Jan Douwe de Boer op jeugd-WK
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In 2014 worden de namen van de examens aan-
gepast. De rare benaming W2 min verdwijnt. Dit 
wordt SC2 (Scul2). Met SC3 kan er voortaan glad 
worden geroeid, met uitzondering van een skiff. 
Daarvoor is SC4 vereist.

voering van C2’s over. In 2015 voert de organisatie 
van de elfstedenroeimarathon een wedstrijd- en 
prestatieveld in. Deelnemers in het prestatieveld zijn 
vrij in het kiezen van hun boottype C2*, zoals de door 
Duitsers veel gebruikte C-liners. In het wedstrijdveld 
moet het boottype voldoen aan de KNRB-vereisten.

Op de wal
Ook op de wal werken leden zich met vaste regel-
maat in het zweet. Niet alleen tijdens het repareren, 
bijwerken en afstellen van het varend materiaal, 
maar bijvoorbeeld ook tijdens de jaarlijks terug-
kerende klusdag. Altijd gezellig en gelegenheid in 
contact te komen met leden die op andere dagen 
en tijden roeien.

Aan het bouwfront is het halverwege dit decenni-
um relatief rustig. Wel is de de cv-ketel vervangen, 
compleet met thermostaatkranen die via een app 
ingesteld kunnen worden. Daarmee is het energie-
bewustzijn ook aan de Avondsterweg doorgedron-
gen. In dezelfde lijn wordt er gediscussieerd over het 
wel of niet uitrusten van het dak met zonnepanelen. 
Deze investering blijkt te omvangrijk en discutabel. 

Zodoende komt er wel geld vrij voor een andere, vu-
rige wens; de aanschaf van een instructievlot. Mooi 

ding, alleen jammer dat er niet is voorzien in dollen… 
Na veel getouwtrek met de leverancier wordt deze 
kleine lacune verholpen. De nieuwe aanwas kan 
droog gaan oefenen!

Buitenwereld
De buitenwereld oefent bij tijd en wijle de nodige 
invloed uit op het reilen en zeilen bij Wetterwille. 
Aangewakkerd door de maatschappelijke hang - en 
soms ook dwang - naar veiligheid en het vermijden 
van risico’s krijgt Wetterwille een veiligheidscoördi-
nator en een veiligheidsplan. In het verlengde doet 
de Automatische Externe Defibrillator (AED) zijn 
intrede in de sociëteit, Met het oog op het vergrij-
zende ledenbestand geen overbodige luxe. Tevens 
krijgt de vereniging, mede op last van de KNRB én 
naar aanleiding van de nodige schandalen bij sport-
verenigingen, een vertrouwenspersoon. 

De digitale revolutie dient zich aan in de vorm van 
een digitaal, online afschrijfboek. Voortaan kunnen 
leden via internet boten afschrijven, schades mel-
den en kan de materiaalcommissaris eenvoudig 
nagaan welk materiaal het meest (intensief) wordt 
gebruikt. Ieder lid kan de eigen prestaties bijhouden 
via het persoonlijk logboek.

Tromp
Roeiwedstrijd

2017
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Dadendrang
Regeren is vooruit zien, moet een even betrokken 
als waakzaam lid eind 2015 hebben gedacht. Hij 
waarschuwt tijdens de najaars ALV voor het ‘nade-
rende’ eeuwfeest, mei 2019. De organisatie daarvan 
moet niet worden onderschat, luidt de boodschap. 
Het bestuur neemt de opmerking serieus. Er wordt 
een vijfkoppige Eeuwfeestcommissie in het leven 
geroepen. Opdracht: “Het organiseren van een 
eeuwfeest op een gepaste, uitbundige wijze.” Niets 
calvinistisch is ons vreemd. De commissie heeft 
echter grotere ambities. Ze wil, geheel in de tra-
ditie van Wetterwille, nieuw bouwen. En wel voor 
het jubileum zich aandient. Deze dadendrang gaat 
het bestuur te ver. In dit soort zaken houdt ze graag 
zelf de regie. Het resultaat laat vooralsnog op zich 
wachten.

Botenkerkhof
In 2016 introduceren enkele leden een nieuwe fe-
nomeen: de maandelijkse roeimaaltijd. Altijd op 
een vrijdagavond en bereid door een wisselend 
groepje leden. Een even gezellig als nuttig bind-
middel in tijden van ‘druk, druk, druk’ en het roeien 
in vaste groepjes. Het initiatief is succesvol. Vol-
doende animo, tot op de dag het verschijnen van 
deze jubileumuitgave. 

Tot groot genoegen van vooral de wat oudere le-
den, arriveert er een C3+ in de loods. Eindelijk be-
hoort het roeien met een lege plek in een C4+ tot 
het verleden. Tegelijkertijd wordt er afscheid ge-
nomen van de Reager. Jarenlang gebruikt voor het 
toeren en de instructie, belandt het schip op het 
botenkerkhof van Wetterwille, aan de oostzijde van 
de loods. Velen gingen haar voor, niemand keerde 
weerom.

Nieuwe commissaris 
Wetterwille kent sinds haar oprichting een groot 
ledenverloop. De permanente in- en uitstroom 
baart het bestuur bij voortduring zorgen. Nieuwe 
instroom vraagt immers veel vrijwilligersuren voor 
instructie, terwijl de aanwas door vertrekkers weer 
teniet wordt gedaan. In de voorjaars ALV van 2016 

Nederland is begin 2016 voorzitter 
van de Europese Unie. Terroristische 
aanslagen op luchthaven Zaventem, 
bij Brussel. De Britten kiezen voor de 
Brexit. Donald Trump wint de Ameri-
kaanse verkiezingen. Nederland wint 19 
medailles op de OS van Rio, waaronder 
acht gouden. De heren acht wint brons, 
de dames dubbeltwee goud. Portugal 
wordt Europees Kampioen voetbal. 
Max Verstappen wint als eerste Neder-
lander een GP, in Spanje.
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wordt daarom besloten een commissaris ‘Leden en 
Vrijwilligers’ aan te stellen. Met als taken: 

• het samen met anderen werven en behouden 
van leden en vrijwilligers;

• het initiëren van beleid voor in- en externe PR, 
communicatie en marketing en zorgdragen voor 
de uitvoering van dit beleid;

• het samenstellen van een deskundig team om 
een nieuwe website te ontwerpen en bouwen. 

De commissaris wordt benoemd en gaat aan de slag 
met als tastbare target: minimaal 200 leden in het ju-
bileumjaar. Of dat is gelukt, zal de volgende lustrum-
uitgave vermelden. 

Koninklijke Wetterwille
Mei 2017 richt het bestuur zich met een verzoek tot 
de burgemeester van Leeuwarden. Wetterwille wil 
graag het predicaat ‘Koninklijke’ verwerven en vraagt 
zijn medewerking. De jubilaris motiveert haar verzoek 
met de nodige op-de-borstklopperij, maar helaas… 
De roeivereniging is aangesloten bij de Koninklijke 
Nederlandse Roeibond en die heeft al het predicaat 
‘Koninklijke’. Jammer voor de honderdjarigen.

Jubileumcommissie
Voorjaar 2017 treedt een nieuwe, driekoppige jubi-
leumcommissie aan die het eeuwfeest gaat organi-
seren. Dit onder auspiciën van lid Ernst Janssen die 
een projectgroep samenstelt die de festiviteiten in 
2019 vorm en inhoud gaat geven. De leden worden 
gevraagd met ideeën te komen. Die variëren van 
het organiseren van de Paul Veenemansprijs tot het 
geven van een (zelf betaald) cadeau in de vorm van… 
jawel een boot. Na de nodige mitsen en maren - en 
het vaststellen van een budget van € 20.000 - stelt de 
commissie een programma op dat zich afspeelt in de 
periode mei - september 2019.  

Jubileumboek
Op het verlanglijstje prijkt ook een jubileumuitgave. 
Een enthousiast team meldt zich, maar  stelt wel de 
nodige eisen. Er gaat veel vrije tijd in zo’n productie 
zitten; dan moet het ook de moeite van het lezen en 
doorbladeren waard zijn én kwaliteit uitstralen. Dus 
geen digitale nieuwsbrief, zoals aanvankelijk geop-
perd. Of een soort Aan de Boorden. Een bewaarex-
emplaar. Dat moet het worden.  

Na enige aarzeling gaan jubileumcommissie en be-
stuur akkoord, mits er op voorhand minstens 100 
exemplaren worden gereserveerd. De initiatiefne-

Brienzersee

Promotieposter
ten bate van het

jubileumboek
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mers starten een on- en offline wervingsactie. Niet 
zonder resultaat: in korte tijd worden er ruim 130 
boeken gereserveerd en een aantal sponsors ge-
strikt. Het boek mag en zal er komen. 

Spaarbank
Oktober 2018, met nog minder dan een jaar te gaan 
voor het grote eeuwfeest losbarst, besluit de pen-
ningmeester zijn verslag met de opmerking: “Behal-
ve de kluisjes, een koelkast en een aanpassing van 
het vlot zijn er dit jaar geen investeringen gedaan.”  
Een pagina  eerder vermeldt de staat van herkomst 
en besteding der middelen de omvang van de liqui-
de middelen: € 96.199,-. Is dit een roeivereniging of 
spaarbank? Of toch een bouwvereniging, ook al is 
het al een tijdje stil aan het bouwfront. 

Nieuwe bouwactiviteiten
Niets blijkt minder waar. Een jaar eerder heeft het 
bestuur al € 15.000,- gereserveerd voor noodzake-
lijke herstelwerkzaamheden aan de fundering en 
met name de westgevel van het gebouw. Een nade-
re inventarisatie van de staat van het vastgoed, “niet 
best”, leidt begin 2018 tot het installeren van een 
bouwcommissie die met een uitgebreid plan en 
voorstel komt waarin ook enkele wensen zijn mee-
genomen en -gewogen.

De westgevel moet sowieso vervangen worden en 
ook de zuidgevel van de sociëteit is niet best meer. 
Offertes worden opgevraagd, samen met nog wat 
interieuraanpassingen, staat de teller op € 36.000,-. 
De bouwcommissie stelt voor tevens € 15.000,- te 
reserveren voor aanvullende werkzaamheden. Uit-
eindelijk stelt het bestuur voor € 60.000,- te reser-
veren voor de verbouwing die voor het eeuwfeest, 
mei 2019, haar beslag moet krijgen.

Klaar voor eeuwfeest
Op 11 maart 2019 begint aannemer Kimsma, nadat 
de zolderverdieping en sociëteit grotendeels zijn 
ontruimd en de ergometers verplaatst naar de zol-
der boven het materiaalhok, met het buitenwerk. 
Het binnenwerk wordt zoveel mogelijk in eigen 
beheer uitgevoerd door Wetterwillianen met twee 
rechter handen.  

Als eerste wordt het houtwerk van de noordgevel 
van de sociëteit vervangen en voorzien van een 
nieuwe voordeur en kozijn. Vervolgens is de west-
gevel aan de beurt. Ook hier worden houtwerk en 
kozijnen vernieuwd, net als aan de zuidgevel. Zo 
krijgt de soos een fraaie nieuwe en goed geïsoleer-
de buitenschil, met meer zicht op het roeiwater.

Wetterwille anno 2019
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Verandert er binnen veel? Niet structureel. Het pla-
fond wordt vervangen en de wanden ondergaan 
een sausbeurt. De keuken krijgt een oven. Boven 
wordt het krachthonk opnieuw ingericht en uitge-
rust. Wetterwillianen gaan behalve conditie ook 
spierballen kweken. De ergometers zijn naar de ver-
diepingsvloer van de loods verplaatst. Als er geld 
overblijft, krijgen de douches en toiletten nog een 
gietvloer. De tijd zal het leren.

Hoe dan ook, Wetterwille is klaar om de gasten 
tijdens het eeuwfeest in stijl te ontvangen. Ook al 
hadden sommige leden liever gezien dat de socië-
teit plat was gegaan en vervangen door nieuwbouw. 
Niet getreurd. Als honderd jaar Wetterwille iets 
leert, dan is het wel dat behalve het roeien ook het 
bouwen in de genen zit. Dus wie weet over tien jaar...

Programma 100 jaar Wetterwille (2019)

1 januari 
Nieuwjaarreceptie voor leden, 
Avondsterweg 13

18 mei
Receptie 100-jarig bestaan voor leden, oud-
leden, relaties en zusterverenigingen 
Avondsterweg 13

19 mei
Presentatie ‘100 jaar roeien in Leeuwarden’ 
voor belangstellenden, Historisch Centrum 
Leeuwarden

29 juni
Eeuwtocht voor leden Friese roeivereni-
gingen, Leeuwarden-Sneek-Heeren-
veen-Drachten

juni
Schoolroeien, instuif voor middelbare schol-
ieren gemeente Leeuwarden,
Avondsterweg 13

14 september
Wetterwilledag voor leden en oud-leden 
Avondsterweg 13

november
Verrassende afsluiting

2019
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Honderd jaar Wetterwille:
persoonlijke noten
en foto’s
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Portret:
Jongste Nationaal
Kampioen Stijlroeien

“Ik herinner me het als de dag van gisteren.”
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Ik herinner me het als de dag van gisteren. De wed-
strijd op de Bosbaan is adembenemend spannend. 
De 500 meter voor de hoofdtribune is onze wed-
strijdbaan. Alle ploegen liggen klaar. Achter hen 
dobbert de juryboot met drie juryleden. Dan klinkt 
het “Maakt u klaar voor een startje in het lage tem-
po. Bent u klaar… af!” 

Weg zijn we 1/2… 1/2… 3/4 en een heel bankje oprij-
den. We maken halen in het lage tempo van zo’n 18 
halen per minuut. De jury beoordeelt ook de snel-
heid. We letten op de stijl en trappen zo hard mo-
gelijk. 500 meter is nog best een eind. We liggen 
voor, mooi. Uit de megafoon klinkt “Laat u maar 
lopen… en maakt u maar rond!” We maken keurig 
rond terwijl de jury ons gadeslaat. Rechtop blijven 
zitten en klokgelijk. De zenuwen gieren door m’n 
keel. De jury lijnt de boten op en dan klinkt:  “Maakt 
u maar klaar voor een startje in het hoge tempo… 
bent u klaar… af!” We gaan gestaag naar tempo 24. 
Wat een zenuwengedoe. Je probeert in alles gelijk 
te zijn. Eindelijk klinkt “Laat u maar lopen!” Dan be-
gint het wachten op de uitslag.

De jury beoordeelt het waterwerk, het lichaams-
werk, de snelheid en de algemene indruk. Voor 
het waterwerk bekijkt ze of de riemen evenwijdig 
en klokgelijk bewegen zonder gespetter bij de 
in- en uitpik. Ieder jurylid mag hiervoor per ploeg 

maximaal 15 punten geven. Voor het lichaamswerk 
beoordelen ze de gelijkheid van benen, rug en ar-
men. Ook daarvoor geldt maximaal 15 punten. De 
snelheid en algemene indruk tellen voor maximaal 
10 punten mee. Ik verwacht een keurige indruk van 
onze ploeg met fris witte bloesjes, gestreken rode 
pofbroekjes en stralend witte kniekousen. De drie 
juryleden mogen dus ieder per ploeg maximaal 50 
punten geven. We liggen gespannen op het water 
te dobberen in afwachting van de uitslag. 

Dan schalt uit de luidsprekers: ”Het NK Stijlroeien 
1969 is gewonnen door Het Spaarne.” Geweldig 
(zie foto)! Op het vlot voor de hoofdtribune nemen 
we de medailles in ontvangst. We krijgen ook een 
bloemencorsage opgespeld. Prachtig. Wij zijn 
trotse Nationaal Kampioenen.

Met mijn ervaring als deelnemer aan EK’s en WK’s 
besef ik me terdege dat raceroeien veel meer eer 
doet aan kampioenen dan stijlroeien. Wel vind ik 
stijlroeien een geweldige basis om de roeitech-
niek maximaal onder de knie te krijgen!

Met stijlvolle groet,
Elise Boltjes

Vroeger mochten dames geen snelheidswedstrijden roeien, maar enkel stijlroeien. 

Als roeister werd je dan beoordeeld op techniek en schoonheid van het roeien. In 

1969 won ik met Het Spaarne (meisjes 15/16 jaar), in een C4x, het Nationaal Kampioen-

schap Stijlroeien. Omdat deze tak van sport het jaar daarop werd afgeschaft, ben en 

blijf ik de jongste Nationaal Kampioen Stijlroeien.
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In de jaren zeventig had Wetterwille in Klaas en 
Magda van Dijk twee leden die zeer actief waren in 
onder meer het organiseren van toertochten. Ook 
waren ze een tijd lang voorzitter en secretaris van 
de vereniging. 

Drachten
In 1981 werd in Drachten Roeivereniging De Dragt 
opgericht. De Van Dijks wilden deze nieuwe Friese 
roeivereniging graag ondersteunen. Dit gebeurde 
in de vorm van de schenking van tweedehands 
boten. Zo had de nieuwe vereniging direct meer 
materieel tot haar beschikking.

En om elkaar jaarlijks te ontmoeten, ontstond het 
idee om een Van Dijk Beker in het leven te roepen. 
Deze beker moest elk jaar door de andere vereni-
ging worden opgehaald in … wherry’s. Na voltooi-
ing van de tocht wordt de roeidatum in de wis-
selbeker gegraveerd. De eerste tocht dateert van 
1982. De jaarlijkse traditie wordt tot op de dag van 
vandaag voortgezet.

De route
Vanaf Wetterwille roeien we over het Prinses Mar-
grietkanaal naar Bergum voor een korte koffiepau-
ze. Vervolgens verder over het Bergumermeer en 

de Leijen naar Opeinde. Dan is het nog een half 
uurtje naar RV De Dragt. Kleine verenigingen wor-
den groot. Sinds 2015 bezit deze roeivereniging 
een prachtige loods aan het Gaasterdjip.

Bij RV De Dragt worden we altijd gastvrij ontvan-
gen met een heerlijke lunch. Dan wordt ook de 
beker overhandigd. De terugreis, met beker, gaat 
via De Veenhoop, Eernewoude en Wartena naar 
Leeuwarden. De totale lengte van de tocht is bijna 
50 km.

Soms gaat er iets mis 
Enkele jaren geleden roeiden we op onze tocht 
naar Drachten, net buiten Bergum, vol op een 
meerpaal. Resultaat; twee kapotte riggers. Des-
ondanks wisten we met de nodige krachtsinspan-
ning Drachten te halen. Onderweg wel even De 
Dragt gebeld om te melden dat we de geplande 
lunch van 13.00 uur niet zouden halen. Bij aan-
komst stond de materiaalman van De Dragt al op 
het vlot klaar met twee nieuwe riggers!

Tot slot: 50 km roeien in wherry’s, dat is tegenwoor-
dig enkel weggelegd voor de echte sportievelin-
gen.

Dick Krol en Anke Postma

Portret: Van Dijk Beker
Al vele jaren bestaat de traditie om de 
Van Dijk Beker uit te wisselen tussen 
LRV Wetterwille
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De zaterdag
was van ons

Rixt Schotanus, Jan Kooistra, Hidde Bosscha

De zaterdag was onze dag. Vaak vertrokken we al 
vroeg van huis, haalden de sleutel van de bar op 
en trapten daarna hard door richting Froskepôlle. 
Daar aangekomen gooide de een de bar open en 
zette koffie en thee. Anderen ontfermden zich over 
de jongste jeugd en bracht hen de fijne techniek 
van het roeien bij. Weer een ander pakte zelf een 
skiff en vertrok richting de tweede brug op het 
Van Harinxmakanaal. Als je je goed voelde ging je 
tot de derde. Of we vormden een viertje. En nadat 
de jongsten weer waren opgehaald en de oude-
ren vertrokken, begon onze zaterdag echt en was 
Wetterwille óns domein.

Onze roei-jeugd is goed te verdelen in twee peri-
odes. Eerst waren we de nieuwe jonkies die graag 
wilden leren roeien. Iedere zaterdagochtend lie-
pen we de koude loods in om een boot uit te zoe-
ken. De Sioux was favoriet.

De jaren daarna zijn we op Wetterwille groot ge-
worden, toen de oudere jeugd vertrok en wij de 
ouderen werden. Zelf lesgeven, aan bootjes wer-
ken, feestjes geven voor de jeugdleden en het or-
ganiseren van een echt jeugdroeikamp, het enige 
in de geschiedenis van de club zover wij weten. 
Maar in ieder geval het leukste. En dan natuurlijk 

De begin jaren ‘90 bij Wetterwille samenvatten in één specifieke herinnering is vrij-

wel onmogelijk. Er zijn er zo veel. En ondanks dat Wetterwille een sportvereniging is, 

was het sociale aspect voor ons misschien wel veel belangrijker. We genoten van een 

enorme vrijheid, zonder al te veel toezicht. Organiseerden bijna maandelijks activi-

teiten voor de jeugd. Vormden een hechte groep jongelui, voor het eerst uit het zicht 

van onze ouders.
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de legendarische wedstrijd – de Monstertocht – 
tegen “de volwassenen”: een estafetterace Leeu-
warden-Dokkum en terug. Glansrijk gewonnen 
uiteraard. 

Jaarlijks hoogtepunt was het dierengeluidenspel: 
in de vroege winter verstopten wij ons op de Fros-
kepôlle, de jongere kinderen gingen in het donker 
op zoek. Waar wij ons niet voordeden als gewone 
dieren, maar als hitsige aap of bronstige beer. We 
wilden het niet te makkelijk maken. En het spel 
werd hierdoor voor beide partijen nog leuker.

Een soort dunne rode draad in die hele periode was 
onze minachting voor de studentroeier. Studenten 
waren in die tijd een nieuwe kliek bij Wetterwille. 
Of we bang waren dat ze onze plek in wilden ne-
men weten we niet meer, maar dat ze er waren, was 
voor ons genoeg rede om op ze neer te kijken. Dat 
veel van ons later zelf studentroeier zouden wor-
den, daar stonden we niet bij stil.
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Onze tijd
bij Wetterwille

Joyce Visser, Bram Sonsma, Elke Wagenaar

2007, daar waar het allemaal begon. Met een club-
je van zes enthousiaste jeugdleden begon ons 
grote avontuur bij Wetterwille. De eerste maan-
den stond Jan Diederik Nijenhuis langs de water-
kant, weldra geassisteerd door Wendelien Scha-
lij. Binnen een jaar telde ons ‘clubje’ meer dan tien 
leden. En werd het steeds gezelliger. Zo vertrok-
ken we in 2008 voor een ‘trainingsweekend’ naar 
het jeugdroeikamp in Tilburg (Beekse Bergen). 
Trainen bleek bijzaak, want we brachten vooral 
bezoekjes aan het zwembad, het safaripark en de-
den veel spelletjes.  

De groep werd gestaag groter en groter. We tikten 
weldra de 25 jeugdleden aan. Ook de begeleiding 
werd uitgebreid. Elke woensdagmiddag stonden 
Wendelien Schalij, Jan ten Brug, Jan de Boer, Harrie 
Mulder, Jehannes de Boer en Hans Spiekstra op het 
vlot om ons te trainen. Weer of geen weer, deze zes 
coaches stonden er altijd en maakten onze tijd bij 
Wetterwille onvergetelijk. We vierden met z’n allen 
Sinterklaas, organiseerden een gala voor de vereni-
ging, aten elke woensdag op de club, beschilder-
den de wand van de bestuurskamer met onze scha-
duwen en riepen de wedstrijd ‘Rondje Froskepôlle’ 
(weer) in het leven. Het werd een plek waar vriend-

schappen ontstonden en iedereen zichzelf kon zijn.  
Naast de leuke en gezellige middagen werd er ook 
getraind voor wedstrijden, fanatiek of niet, roei-
en deden we wel. Een enkel jeugdlid waagde zich 
aan het serieuze wedstrijdroeien en trainde al snel 
meerdere malen in de week. Het merendeel bleef 
voornamelijk recreatief roeien, deed zo nu en dan 
aan wedstrijden mee, maar genoot bovenal van de 
gezelligheid. De sociëteit werd de plek waar we 
ons thuis voelden, huiswerk maakten en een soort 
woongroep vormden. 

Waar drie van het clubje zich aansloten bij de elf-
stedencommissie, besloot meer dan de helft zich te 
wagen aan deze tocht. In combinatie met de seni-
oren van de vereniging, roeien zij de 210 kilometer 
lange marathon langs de elf Friese steden. Iedereen 
vond zijn eigen weg binnen de vereniging en droeg 
zijn steentje bij. 

We haalden ons diploma en begonnen ieder aan 
een nieuw avontuur. De een vertrok naar Gronin-
gen, de ander naar Utrecht, Delft of Wageningen. 
Een nieuw tijdperk brak aan, maar de vriendschap-
pen die bij Wetterwille ontstonden, zijn voor altijd.
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Wetterwille
studentenroeien,
een unieke periode

Theo van Aken, Anno-Jan Krottje, Michel van Slobbe

Het was toeval dat wij elkaar op Wetterwille ont-
moetten. Tegelijkertijd vulden wij elkaar enorm aan 
in de gezamenlijke ambitie het studentenroeien van 
de grond te tillen. Michel als student en nieuwko-
mer, Anno als oud-student, gevestigd lid en ervaren 
roeier en Theo als bestuurslid.

Die eerste ontmoeting was toen Michel, destijds 
student aan de Thorbecke Academie, in 1991 af-
kwam op een open dag van Wetterwille, zich in-
schreef en van Jehannes de Boer het roeien leer-
de. Al snel ging het gesprek tussen ons niet over 
wat Wetterwille te bieden had, het studentenroei-
en kende altijd een kwakkelend bestaan, maar we 
draaiden het om. We ontwikkelden een visie en 
maakten een plan voor hoe we dat op Wetterwil-
le zouden kunnen realiseren. We zagen snel op 
één lijn, het roeien moest op de studentenmanier 
(boord) en niet op de burgermanier (scullen). Michel 

nam Thorbeckestudenten Alexander Meijer en 
Leendert de Lange mee , aangevuld met  studenten 
van de Hotelschool waaronder Suzanne Hulsber-
gen. Hans Spiekstra sloot zich aan bij ons initiatief. 
Theo regelde dat we vanuit het bestuur de ruimte 
kregen onze plannen te realiseren. 

We gingen roeien. Michel, Alexander en Suzanne 
trokken steeds meer studenten mee, en zo had-
den we na een training onze eerste vergadering. 
Dat pakten we degelijk aan. Michel als voorzitter, 
Alexander zorgde voor de organisatie en Suzan-
ne voor de mensa op de club, waar we goedkoop, 
voedzaam konden eten. Anno bracht de roeikennis 
in. De eerste open dag was een groot succes en zo 
ontstonden al vier ploegjes die in C-vieren twee-
wekelijks, gecoached trainden. Die eerste lichting 
vormde het kader voor de volgende lichting en in 
no-time zaten we op veertig studentleden. 

Weliswaar waren oudleden van de Delftsche studentenroeivereniging Laga betrokken bij de ontwikke-

ling van Wetterwille bijna een eeuw geleden, had Leeuwarden al lange tijd  hogeronderwijsinstellingen 

met veel studenten en organiseerde Wetterwille open dagen voor studenten. Toch kreeg het studen-

tenroeien pas begin jaren negentig vorm en inhoud en maakte het een bloeiperiode door.
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Al snel deden we mee aan regiowedstrijden in Gro-
ningen. Aan het einde van het tweede seizoen re-
den we in een gehuurde touringcar naar een door 
Asopos georganiseerde wedstrijd op de Bosbaan. 
Zo vonden we aansluiting bij het studentenroeien in 
bredere zin. Het was ‘seriousfun’. Er werd serieus ge-
roeid, de fanatiekelingen deden mee met de loop- 
en krachttraining van Jan de Boer. Na afloop bleef 
iedereen eten en drinken. Vaak ontstonden spon-
tane feestjes die ‘s ochtends eindigden. Dat kon bij 
Wetterwille.  Achteraf gezien was het uniek dat de 
verhouding tussen burgers en studenten ontzet-
tend goed was. Al gebeurde er wel eens wat, grosso 
modo waren er over en weer goede contacten en 
werd er samengewerkt.

De zelforganisatie van de snel groeiende groep stu-
denten zorgde voor goodwill. Onder de bezielende 
en strenge coaching van Herman Rouwé werden er 
vier wedstrijdroeiers geselecteerd voor nationale 
wedstrijden. Met de aanwas en ambities nam de 
druk op het botengebruik toe. Dankzij sponsoring, 
door de Thorbecke Academie, werd een nieuwe 
Janousek vier aangeschaft.

Het studentenroeien zoals toen, bestaat niet meer 
bij Wetterwille. Veel studentroeiers uit die jaren 
bleven roeien. Als we elkaar ontmoeten komt het 
gesprek altijd weer op die mooie, unieke periode bij 
Wetterwille.

Enkele hoogtepunten
• De inwijding van nieuwe roeiers in het donker 

op de Froskepolle. “Drink een slok met mij”…..  en 
dan rondjes draaien met een stok op je neus...

• De wekelijkse woensdagavondmaaltijd op de 
roei. Met hoog culinair niveau dankzij vooral de 
hotelschool studenten. 

• De feestjes op de roei, de zolder was toen een 
favoriete slaapplek.

• Het introductiekamp bij Terhorne.
• Met een volle touringcar naar de Asopos de 

Vliet najaarswedstrijden.
• Het eerste blik in een combi-acht met LAGA 

(Michel, Reinoud, Johan en Roland en coach 
Herman).

• Vergaderen op de boot van Hans Spiekstra.
• Het gala in het oude ABN AMRO gebouw.
• Eerstejaars introductie dag in Prinsentuin waar 

we Hans Wiegel zover kregen om in de Swan 
een rondje in de vijver te sturen.

• De elfstedentochten.
• Het bezoek aan het Aegir-gala,  met de koeien-

hoorns.
• De rivaliteit met de jeugd, wie heeft de hoogste 

ergo-score en rugby op Froskepolle.
• De uit de hand gelopen spontane berenburg-

avond, waar is Leendert?
• De roeitrainingen, maar ook de looptraining op 

maandagavond met Jan de Boer.
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Eerste blik met
het studentenroeien
Peter Vogelaar

Begin jaren negentig van de vorige eeuw nam het 
studentenroeien in Leeuwarden serieuze vormen 
aan. Het eerste lustrumboekje van de periode 
1992 – 1997 doet verslag van deze bijzondere ont-
wikkeling. Michel van Slobbe, Alexander Meijer, 
Suzanne Hulsbergen, Hans Spiekstra, Anno-Jan 
Krottje, Theo van Aken en Herman Rouwé. Alle-
maal leverden ze een belangrijke bijdrage aan de 
opkomst van het studentenroeien in Leeuwarden. 

Studentenroeien betekent boordroeien, dus roeien 
met één paal. Eerst in een C4 en later glad. Naast 
de technische vorderingen beleefde ook het aan-
tal studentenroeiers een groeispurt. In het najaar 
van 1992 gingen zeker vijftig roeiers van Wetter-
wille per touringcar naar de Asopos wedstrijden in 
Amsterdam. In oktober 1993 nam Herman Rouwé 
de coachtoeter ter hand om de eerste studenten 
Head-acht op het water te brengen.
 
Na de Head van 1994 werd er doorgeselecteerd 
voor een vier, waarin uiteindelijk Michel van Slob-
be, Reinoud Boogaard, Johan Deems en Roland 
Jaspers roeiden. Op de slotwedstrijden pakten zij 
in een combinatieacht met Laga het felbegeerde 
blik! De naam van Wetterwille als leverancier van 
studentenroeiers was gevestigd in Nederland.  Met 

inmiddels zeventig studenten werd Wetterwille die 
dagen serieus genomen. Uitnodigingen voor het 
Aegir-gala in Groningen werden door de Wetter-
willianen met gepaste trots geaccepteerd. In rok-
kostuum en getooid met een door Herman Rouwé 
geleverde stieren hoorn, werd acte de presence ge-
geven. De Groningers vonden het prachtig!

In het seizoen van 1994/1995 werd een vier met 
Niels Ottow, Bauke Steemers, Marcel Woortman en 
ondergetekende geselecteerd voor de gladde vier. 
We trainden wekelijks zes keer. We roeiden elke 
ochtend om 07.00 uur op het Van Harinxmakanaal; 
Herman Rouwé was onze coach. Ik zie ons nog dob-
beren in het  opkomende zonnetje, wachtend op 
onze coach, prachtig! Elke training gestuurd door 
Ruth, mijn huidige vrouw.

De wedstrijd tegen Gyas in het achtenveld op Hark-
stede is ook vermeldenswaardig. Beren van kerels 
waren het, die Groningers. Atleten van tegen de 2 
meter en rond de 100 kilo. Daar staken wij schril bij 
af. We waren technisch wel goed en dat combineer-
de aardig met een zware vier van het Amsterdamse 
Skoll. Marcel had tijdens een voorbespreking van 
de Groninger acht  opgevangen dat er met enig 
dedain over onze combinatieacht werd gesproken. 
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Ze wilden ons wat voorsprong geven om er dan in 
het tweede deel van de race overheen te gaan. Dat 
maakte ons zo kwaad dat we extra energie wisten 
aan te boren. Het resulteerde er in dat de Gronin-
gers in het tweede deel van de wedstrijd geen me-
ter dichterbij kwamen. De acht van Gyas, destijds 
behorend tot de beste achten van Nederland, werd 
uitgeschakeld in de voorronde!

Was Harkstede een mooi verhaal, ons gloriemo-
ment voltrok zich in Amsterdam. Daar roeiden we 
op de ARB met onze stuurheld Pepijn van Njord 
ons eerste blik tegemoet. Wat een feest! Het Wet-

terwille-lied schalde over de Bosbaan. Dit lied, dat 
volgens mij nog steeds als clublied van Wetterwille 
dienst doet, is overigens in 1994 geschreven door 
toenmalige bewoners van het zogenoemde Wet-
terwille Heerenhuys. Dat  waren nestor Leendert de 
Lange, Michel van Slobbe, Reinoud Boogaard en 
ondergetekende.

Anno 2018 is er nog steeds een kleine studenten-
groep actief op Wetterwille. Mag dit verhaal een in-
spiratie zijn voor verdere stimulans van het studen-
tenroeien in Leeuwarden.
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11 steden roeien
binnen 24 uur
Jan de Boer, Gerrit Jan Feenstra, Wicher Meijer

Het begin van de 11-stedentocht
We, Jan de Boer, Sybren Kingma Boltjes en Wi-
cher Meijer, wilden dat de roeitocht binnen 24 uur 
werd volbracht. Met welk boottype en met hoeveel 
roeiers besloten we te testen. Eerst in de zuidwest-
hoek van Friesland een paar stukjes proefvaren en 
routes verkennen. Vervolgens viel het besluit een 
C2x non-stop langs de 11 steden te sturen, met een 
grote ploeg vrijwilligers van Wetterwille. Dat lukte 
wonderwel in zo’n 22 uur. 

Hoe het verder ging
We besloten een bescheiden tocht uit te schrijven. 
Met tenminste 6 en maximaal 12 bemanningsleden. 
De eerste keer was het aantal ploegen beperkt. Via 

een stuk of 6, werden het er weldra 20 en vervol-
gens verdubbelde dat aantal ook weer. In het begin 
roeiden de studentenploegen nog oars geriggerd.

Om de meren ’s nachts te mijden, werd er al snel 
gekozen eerst Dokkum aan te doen. Ook werden 
er weldra verschillende klassen ingevoerd. Was de 
voorbereiding aanvankelijk nog zeer bewerkelijk, 
met onder meer zelf getekende routekaarten, hand-
leidingen en kompas. Weldra werd dat eenvoudiger 
met kant en klaar beschikbaar kaartmateriaal en na-
tuurlijk GPS. Gaandeweg verschenen er niet alleen 
meer, maar ook snellere en goed getrainde ploegen 
aan de start. De tocht en deelnemers professiona-
liseerden. 

Begin jaren tachtig was de tijd van prestatietochten, met de 
Ringvaart Regatta als bekend voorbeeld. Zo werd het idee 
geboren om een 11-stedentocht te organiseren, nog voor-
dat Evert van Bentum zijn eerste tocht der tochten won.
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De verwachting was dat het aantal ploegen na ver-
loop van tijd wel zou dalen, maar dat gebeurde niet. 
De groei bleef er in zitten tot rond de honderd ploe-
gen het afgelopen decennium. Onverminderd is er 
aandacht voor de veiligheid. Natuurlijk kun je veel 
voorbereiden, maar niet alles heb je in de hand. Ge-
lukkig zijn de incidenten op een hand te tellen en 
hoefden we vanwege de weersomstandigheden 
niet tot totale afgelasting over te gaan. Wel werd er 
een alternatieve route uitgestippeld, voor het geval 
dat de meren niet overgestoken konden worden. 
Tot op heden is dat één keer gebeurd.,

Tenslotte
Het toekomstperspectief van de elfstedenroeima-
rathon, zoals de tocht vandaag de dag heet, is goed 
te noemen. Enerzijds omdat prestatietochten in 
trek zijn, anderzijds vanwege het ijzersterke imago 
van de elfstedentocht, ook dankzij de schaatsers.

Wat heeft Wetterwille voor je betekend?
Wicher: Het is een heel bepalende periode geweest 
voor mijn leven, enerzijds om als  jeugdige/puber 
een beetje onder de pannen te zijn en anderzijds om 
via specifieke organisatorische werkzaamheden te 
leren wat je leuk vindt en niet. Veel van wat ik later 
deed en nog doe heeft alles te maken met mijn start 
bij Wetterwille.

Wat is de betekenis van de elfstedenroeimarathon 
voor Wetterwille?
Gerrit Jan: Het heeft Wetterwille trots gemaakt. Heel 
roeiend Nederland kent het evenement en roemt 
de organisatie. Roeien is teamwerk. De organisatie 
vraagt ook veel van de vereniging: ruim 60 mensen 
zijn betrokken bij de organisatie van het evenement.
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Portret:
De heroïsche elfsteden midwintertocht
voor Serious Request
Hielke Hoekstra en Jan ten Brug

De opzet was 6 tot 12 ploegen in een C4 midden in 
de winternacht gesponsord langs de 11 steden te 
laten roeien. Om veiligheidsredenen was het aan-
tal ploegen beperkt. Het aantal deelnemers per 
ploeg was, ook om geldelijk gewin, ongelimiteerd. 
Om rond het middaguur te kunnen starten, werd 
de gebruikelijke elfstedenroute verlegd. Het werd 
Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hinde-
loopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, 
Dokkum, Leeuwarden. 

Het draaiboek van de ERM werd aangepast. De 
start moest plaatsvinden op het Wilhelminaplein, 
het kloppend hart van Leeuwarden en Serious Re-

quest. Het zou een soort le Mans start worden, lo-
pend van het plein naar de Harmonie om daar in de 
boot te springen. Daar werd ook gefinisht.

Roeiverenigingen werden aangeschreven. Op de 
website stond een teller die aangaf welke sponsor-
bedragen de ploegen binnenhaalden voor het goe-
de doel. De aanmelding, de sponsoring, alles ging 
boven iedere verwachting. Het was al snel duidelijk 
dat onze actie succesvol zou worden. In mum van 
tijd meldden 13 ploegen zich aan. Met als grootste 
verrassing de deelname van de nationale roeiploeg; 
in een C2+. De geldklok op de website bleef maar 
doortikken.

Het glazen huis kwam in 2013 met Serious Request rond de Kerst naar Leeuwarden. 

Ben Wagenaar kwam met het idee om geld in te zamelen door op 21 december een 

midwinter elfstedenroeimarathon te organiseren. Het idee werd omarmd. Er werd 

een commissie gevormd met Ben, Bram (Streefland), Dick (Krol), Elke Wagenaar en 

ondergetekenden. We hadden nog een voorzitter/organisator nodig. Dat moest Hiel-

ke (Hoekstra) worden, vonden wij. Hielke vond dat gelukkig ook. 
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Veiligheid was onze grootste zorg. We zouden im-
mers roeiers in koud weer sturen over koud en open 
water. Een ongeluk zou rampzalig zijn. Het leven ge-
ven voor een goed doel klinkt heroïsch, maar op een 
dergelijke heldhaftigheid zaten we niet te wachten. 
En wat als de tocht afgeblazen moest worden? We 
voorzagen ook in een alternatief marathonprogam-
ma: een estafette op ergometers in de sportschool 
van de Health Club op het Zaailand. We waren op 
alles voorbereid.

Toen de dag naderde, kwam het weerbericht. Harde 
wind. Kracht 5 a 6, en soms 7. De stormroute werd 
ingelast. Geen Sloten, Stavoren en Hindeloopen, 
maar vanaf Woudsend, via IJlst, Bolsward en Wor-
kum terug naar Bolsward. De tocht zelf was onge-
kend zwaar. Eén ploeg werd in Bolsward voor eigen 
veiligheid van het water gehaald. Een andere kwam 

ver na de 24 uur pas binnen. De deelnemers kregen 
wat ze wilden: “een heroïsche tocht om nooit te ver-
geten.”

We noemden het geen wedstrijd, maar de ploegen 
waren bloedfanatiek. Vanaf de start op het Wilhel-
minaplein die live werd uitgezonden op televisie, 
tot terugkomst in Leeuwarden. Het Nationale Team 
kwam uiteraard als eerste binnen, maar kreeg gede-
gen concurrentie van ervaren lange afstand roeiers 
uit de andere ploegen.

Ondertussen bleven de donaties binnenstromen. 
Wetterwille overhandigde in het Glazen Huis een 
check van ruim € 53.000,- waarna de donaties rich-
ting de 80.000 doorsijpelden. De tocht werd daar-
mee één van de best donerende acties van 2013!
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