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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Roei- en Zeilvereniging De Amstel over het 

verenigingsjaar 2014-2015. Het verslag is omvangrijk en geschreven door zeer 

veel personen. En dat typeert De Amstel: het is een bruisende vereniging met 

veel activiteiten die georganiseerd worden door heel veel verschillende leden. 

 

In het afgelopen verenigingsjaar is veel gebeurd. We hebben aan nieuwe leden 

instructie geven, we hebben hard en succesvol gevaren in vele wedstrijden, het 

gebouw en de vloot zijn onderhouden, diverse commissie hebben wedstrijden en 

toertochten georganiseerd en begeleid, de administratie is bijgehouden en vele 

leden hebben fanatiek gecoacht en heel veel vergaderd. Verder hebben we veel  

gecommuniceerd, hardgelopen, gefeest, gezeild en gebiljart. En als laatste zijn er 

heel veel mooie nieuwe boten gedoopt en voorgeroeid. Werkelijk een jaar om 

trots op terug te kijken. 

 

En bij al die activiteiten zijn leden betrokken. Zij doen dat op vrijwillige basis en 

met volle inzet. Zonder deze leden en hun inzet en ook de inzet van al hun 

voorgangers de afgelopen 141 jaar zou de Amstel niet zijn wat het nu geworden 

is. Dit is werkelijk een prestatie van formaat waar we allemaal zeer trots op 

kunnen zijn. 

 

Graag nodigt het bestuur u uit om het jaarverslag te lezen en met ons te 

genieten van al die prachtige activiteiten op onze vereniging De Amstel.  
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Wedstrijdroeien 

Wedstrijden 

Deelnames 

In het afgelopen roeiseizoen 2014 – 2015 is De Amstel op 28 wedstrijden aan de 

start verschenen. In totaal zijn er 220 ploegen ingeschreven met meer dan 550 

roeiers. Dit is een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. 

Overwinningen 

In het afgelopen wedstrijdseizoen hebben 114 roei(st)ers en sturen een 

overwinning geboekt. Dit is één meer dan in het seizoen 2013 -2014. Deze zijn 

te verdelen in 94 tellende blikken en 20 niet tellende blikken. Kijk voor een 

volledig overzicht van alle overwinningen in de appendix van dit jaarverslag. 

Wedstrijdroeiers 

Senioren wedstrijdroeiers 

Voor Vincent en Tycho Muda was het een belangrijk wedstrijdjaar om zich te 

kwalificeren voor de Olympische spelen in de dubbeltwee. De start van het 

seizoen was bemoedigend met twee eerste plaatsen op de 

Wereldbekerwedstrijden in Bled. De daaropvolgende Wereldbekerwedstrijden 

werd niet in de prijzen geroeid. Op het EK werd er naar een verdienstelijke 4e 

plaats geroeid, ondanks ziekte van een van de roeiers. Het WK was voor hen een 

grote teleurstelling met een onverwachte 15e plek. Het dubbel twee verhaal is nu 

van de baan en onderzocht wordt of zij kunnen instromen het nummer 4- om 

alsnog naar Rio de Janeiro te gaan. 

Junioren wedstrijdroeiers 

De Amstel kon zich dit jaar verheugen op een grote groep junioren 

wedstrijdroei(st)ers 15/16 en 17/18. Bij de meisjes 15/16 werden 21 

overwinningen geboekt, meisjes 17/18 31 en de jongens 17/18 7. In het 

blikkenklassement zijn ook roeiers 12/14 opgenomen met 10 overwinningen. 

 

Ook vielen er Nederlands kampioenen te huldigen namelijk: 

 

Voornaam Achternaam Wedstrijd Datum Boottype Veld 

Anne 

Martine 

Klok NK groot Juni ‘15 2x M16 

Anne 

Martine 

Klok NK groot Juni ‘15 4x M18 

Mick Jonkers NK groot Juni ‘15 8+ M18 

Tabel 1: NK winnaars 

 

Opmerkelijke prestaties zijn dat Anne Martine Klok zilver heeft gewonnen op de 

Coupe de la Jeunesse en dat Mick Jonkers voor de WK 8 meisjes 17/18 was 

geselecteerd en in Rio de Janeiro ons land heeft vertegenwoordigd. 
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Veteranen roei(st)ers 

In totaal zijn er 18 blikken te vieren. Het niveau was het afgelopen jaar niet 

bijster hoog ondanks de vele inschrijvingen in het voorseizoen. Bij de dames was 

Ingar Seemann weer het meest productief. 

Dames Clubroeiers 

De dames waren redelijk succesvol als zij aan een wedstrijd deelnamen. In totaal 

hebben zij 18 blikken veroverd. 

Coaches 

Zonder coaches geen wedstrijdroeien! Ook dit jaar zijn er weer veel coaches 

actief geweest om de roeiers optimaal te laten presteren, dit blijkt uit het groot 

aantal overwinningen. In de lijst met coaches zien we veel namen terug die in 

het voorgaande seizoen ook actief waren. Gezien het groot aantal 

jeugdwedstrijdroeiers hebben zij weer een enorme klus geklaard in de zon, maar 

ook door regen en wind. Chapeau! Wat zorgen baart is dat er weinig toestroom is 

van nieuwe coaches waardoor de druk op het huidige coachbestand groot is. 

Ere-insingne met gesp voor 10 eerste prijzen 

Voor het ere-insingne met gesp voor het behalen van 10 eerste prijzen op 

tellende wedstrijden, komt een aantal Amstel roei(st)ers in aanmerking. Zij 

zullen het insinge op de komende jaarvergadering of tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie krijgen opgespeld. 

Jeugd en junioren 
Voor de jeugd was afgelopen jaar het jaar van de veranderingen. Maar liefst drie 

jeugdcoördinatoren zijn de revue gepasseerd. Gelukkig is de continuïteit het hele 

jaar dankzij de inzet van de coördinatoren en de vaste groep instructeurs 

gewaarborgd geweest. 

 

Een punt van zorg is dat de gemeente aangekondigd heeft dat het aantal uren 

dat de jeugdcoördinator voor de vereniging beschikbaar is, terug te willen 

draaien, aan het einde van dit verenigingsjaar was de coördinator nog maar voor 

twee in plaats van drie uur per week beschikbaar. 

 

Er is een begin gemaakt met de nieuwe opzet van de jeugd/junioreninstructie 

waarbij gebruik gemaakt is van studenten die via werkacties het tekort aan 

instructeurs aangevuld hebben. 

 

Onze jeugdroeiers hebben afgelopen jaar in grote getale meegedaan aan 

nationale jeugdwedstrijden waarbij verschillende successen geboekt zijn. 

Kortom een afwisselend maar succesvol jaar. 
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Roeievenementen De Amstel 

Amstel Marathon 

Op 2e Paasdag, maandag 6 april 2015, werd de 13e Amstel Marathon 

georganiseerd. De Amstel organiseert al jaren de openingsmarathon in de reeks 

nationale marathons, meetellend voor het algemeen klassement.  

29 ploegen in C-boten en wherry’s met roeiers en roeisters uit heel Nederland 

gingen ‘s morgens rond 09.30 uur van start voor een tocht via het Olympisch 

Stadion, de Prinsengracht, langs De Magere Brug, richting Uithoorn en vice 

versa, stuurboord uit bij Ouderkerk naar het Abcoudermeer, dan ronden en 

retour naar de finish op de Kom. 

De prijsuitreiking onder het genot van een aangeboden hapje, soep en een 

drankje op het terras was weer gezellig. Enige jaren geleden was de marathon 

voornamelijk een Amstel onderonsje, inmiddels heeft de wedstrijd landelijk zijn 

plek verdiend, dit jaar deden er 3 Amstelploegen mee. 

 

Alle vrijwilligers en organisatoren weer hartelijk bedankt. Ook het hoofd van de 

jury, een Amstellid en tevens internationaal kamprechter van de KNRB, bedankt! 

De organisatie stopt na 13 jaar en wil zijn taken overdragen aan een nieuwe 

groep mensen maar tot op heden zijn er niet genoeg mensen gevonden die deze 

wedstrijd een aantal jaren willen organiseren. 

Amstel Jeugdwedstrijden 

We organiseerden in het voor- en najaar weer jeugdwedstrijden voor 10 tot 14 

jarigen in skiff, dubbeltwee en C-vier. De ruim 100 deelnemers kwamen 

grotendeels uit Amsterdam en omgeving en varen 200 meter wedstrijden in de 

Kom. De organisatie bestaat al jaren grotendeels uit een vast team. Met veel 

plezier bezorgen we een grote groep 10 tot 14 jarigen een sportieve dag en laten 

ze op speelse manier kennismaken met wedstrijden en de regels die daarbij 

komen kijken. Wedstrijden varen geeft jeugd een prikkel tot presteren en een 

doel om naar toe te werken. 

De winnaars met de snelste dagtijd vinden we regelmatig, 10 jaar later, in 

nationale teams terug. 

Amsterdam World Ergohead 

De 18e keer! 

Zondag 7 december 2014 was alweer de 18e keer Amsterdam World Ergohead, 

een indoor roei-evenement, op het Science Park in Amsterdam. In 2014 was er 

zelfs tweemaal een race (in 2015 dus geen race). Met een datumruil met de NK 

indoor roeien konden we de Euro Open mogelijk maken. 

 

De Amsterdam World Ergohead is het indoor roei-evenement op roeimachines 

over 20 minuten. Voor de Nederlandse top een race over 6 kilometer. Het 

evenement is georganiseerd door De Amstel en mogelijk dankzij de inzet van 

meer dan 40 vrijwilligers, veelal Amstelleden, het bestuur reikt de medailles uit 
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en jeugd en junioren helpen met opbouw en afbouw. Sponsoren hebben we ook 

hard nodig en gelukkig hadden we dit keer de ondersteuning van GoRental (licht 

en geluid), het Sportcentrum Universum, DIKS autoverhuur, de Shirtkoning, 

Concept2 Benelux, ASR Nereus, RSVU Okeanos, R&ZV De Amstel en diverse 

andere organisaties. De volgende editie is nu weer in januari, op 24 januari, 

2016! We denken dat het weer een goede wedstrijd wordt! Ook leuk te melden is 

dat het evenement jaarlijks veel media aandacht trekt, waaronder twee 

radiostations op de dag zelf (AmsterdamFM en RTVNH). 

 

Het was druk, de bezoekersaantallen op het Science Park kwamen dit keer zelfs 

boven de 1500 uit en aan de start verschenen meer dan 500 deelnemers. De 

website, Twitter en Facebook zijn zelfs meer dan 10.000 keer bekeken, vanuit de 

hele wereld. 

Een kort sportief verslag 

Het allerbelangrijkste was dat echt allerlei niveaus aan de start verschenen, van 

beginner tot ervaren, in totaal meer dan 500 deelnemers (een record!). Voor de 

Nederlandse top was deze december editie een meetmoment in de opmaat naar 

een nieuw roeiseizoen. De Nederlandse skiffeur Roel Braas (Okeanos, 

Amsterdam) won met de snelste tijd, 18:27.2 over 6000m. Bij de lichte mannen 

kwamen ook bekenden aan de start. Ook deze editie was een nek-aan-nek race 

tussen Tycho Muda (De Amstel, Amsterdam) en Steffen Bonde (Denemarken). 

Was de Deen nog eerder dit jaar de winnaar, nu was Tycho de snelste (19:25.5). 

Bij de vrouwen was er succes voor José van Veen (Pelargos, Den Haag), in de 

tijd van 21:16.1. Van Veen behaalde eerder dit jaar nog een tweede plek op de 

officieuze kampioenschappen over 2 kilometer in Boston (USA). In de lichte 

klasse was er succes voor Nereus (Amsterdam). Ilse Paulis won de lichte klasse 

in het vrouwenroeien, waarmee ze zichtbaar blij was (in 22:45.1). 

 

Paralympische sport 

Van de Nederlandse paralympische roeiers wonnen onder meer Ilse van de 

Burgwal (Dudok, Breda) en Geert Jan Borst (Ossa, Heerhugowaard). Ilse van de 

Burgwal is Nederlands, Europees en wereldkampioen rolstoelbadminton, maar 

omdat haar sport niet paralympisch is, zocht ze wat anders. 

 

Juniorenroeien 

De grootste groep deelnemers was in de leeftijd tussen 14 tot 18 jaar oud. De 

Nederlandse bondscoaches gebruiken de Amsterdam World Ergohead namelijk 

als een belangrijk meetmoment om later dit jaar de jeugdequipe samen te 

stellen. Bij de deelnemers tot 16 jaar kwamen de winnaars beiden uit Leiden: 

Gert Jan van Doorn en Stella Vissers (die Leythe). De klasse tot 18 jaar werd 

gewonnen door Bente Paulis (Salland) en Simon van Dorp (Willem3). Van Dorp 

brak een record uit 2005 en is dus met recht een belofte voor de toekomst. 
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Amstel Info Team 
Het Amstel Info Team (AIT) heeft zich ook afgelopen seizoen iedere eerste 

zondag van de maand bezig gehouden met het enthousiasmeren en werven van 

nieuwe leden.  

 

Met veel bezieling vertellen wij de potentiële nieuwe leden wat onze vereniging 

typeert, wat onze historie is, hoe de instructie eruit ziet voor beginners en 

gevorderden en leiden we hen uiteraard rond in ons mooie verenigingsgebouw. 

En oh ja, dat roeien natuurlijk heel erg leuk is. Waarna er uiteraard gelegenheid 

is om zich als lid in te schrijven. 

 

Afgelopen seizoen zijn er 116 nieuwe leden ingeschreven bij onze vereniging, die 

vervolgens in de handen van verschillende instructeurs onder leiding van de 

commissaris instructie hun weg hebben weten te vinden door de instructie. 

 

Wat fantastisch is om te zien is dat je uiteindelijk door ons nieuw ingeschreven 

leden op het water tegenkomt en progressie ziet maken in hun roeitechniek. De 

een iets sneller en beter dan de ander, maar iedereen lijkt het leuk te vinden. 

 

Voor komend seizoen gaan wij er als commissie weer met veel enthousiasme 

tegenaan om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Voor de coördinator van 

het team is na een aantal jaren het punt bereikt dat ik het stokje van het 

aansturen van de leukste commissie over wil dragen. Lijkt het je wat, heb je 

vragen of wil je een keertje meedraaien op de eerste zondag van de maand? 

Neem dan contact op met de coördinator van het AIT (zie het overzicht van 

namen in de appendix). 

Informatie voor nieuwe leden 

Nieuwe leden krijgen, wanneer ze dit willen, een exemplaar van de Amstelgids 

(in de volksmond ook wel “Het blauwe boekje”) uitgereikt. Deze is het afgelopen 

jaar helemaal herschreven en geredigeerd. Het bevat een schat aan informatie 

over De Amstel, over roeien en over roeitechniek. Daarnaast krijgen nieuwe 

leden ook een exemplaar van “Wegwijs op De Amstel”. Deze folder bevat 

waardevolle inlichtingen over hoe het reilt en zeilt op De Amstel en informatie 

over hoe je het snelst geïntegreerd kunt raken binnen de vereniging. Wil je ook 

een exemplaar van deze documenten? Schiet dan even een bestuurslid aan. 

Instructie 

Instructie 

Algemeen 

Aan ongeveer 125 mensen is dit jaar instructie gegeven. Een 15-tal daarvan 

heeft in meerdere boten instructie gehad. Die instructie varieert van 

basisinstructie (voor test 1 en 2) tot skiffinstructie en boordroeien. Dat is een 
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hoog aantal en te danken aan de inzet van veel instructeurs die bij mooi weer en 

regen klaar staan, soms wel drie keer per week. Omdat de basisinstructie 

zodanig wordt gegeven dat beginnende roeiers elkaar allemaal leren kennen, 

doordat ze met elkaar in verschillende combinaties roeien, vormen zich vanzelf 

tijdens of na de instructie groepjes van roeiers. Dit wordt door de instructeurs 

gestimuleerd. Het gevolg is een betere ledenbinding aan de vereniging. En het 

zorgt ervoor dat mensen met plezier blijven roeien en zich thuis voelen in de 

vereniging. Als reden voor vertrek bij de vereniging geven steeds minder mensen 

aan dat ze hun lidmaatschap opzeggen omdat ze geen aansluiting kunnen 

vinden. 

De instructie 

De instructie is erop gericht zo goed mogelijk les te geven en mensen niet te 

lang te laten wachten voordat ze in een boot naar wens instructie kunnen 

krijgen. We proberen dus zoveel mogelijk wachtlijsten te voorkomen. Dat lukt bij 

de basisinstructie. Bij instructie voor boordroeien en de C1 bestaan er 

momenteel kleine wachtlijsten. 

 

 Basisinstructie 

(test 1 en 2) 

C1 

(test 3) 

Skiff 

(test 4) 

Skiff 

(test 5) 

Boord 

(test 

B2/B3) 

Boord 

(test 

B4) 

Sep. – 

nov. 

2014 

 

16 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

3 

Mrt – 

juni 

2014 

 

32 

Sep. – 

okt. 

2015 

 

14 

Totaal 62 34 20 3 19 3 

Groot totaal 141 

Tabel 2: Het aantal mensen dat instructie heeft gehad of nog heeft in het jaar 2013/2014. Hiervan hebben er 

ongeveer 15 meerdere soorten instructie gehad, bijv. basisinstructie en C1 instructie. 

 

Mensen die de basisinstructie volgen, kunnen in de zomer drie maal per week 

roeien, in de winter twee maal. Op die momenten staat er een ploeg instructeurs 

klaar, die de leerlingen onder zich verdelen. De instructie wordt in wherries, C4 

en C2 gegeven. Als er jonge roeiers bij zitten, wordt de cybernetische methode 

toegepast: meteen in C1 en skiff. Alle beginnende roeiers worden een keer 

uitgenodigd om in de bak van Berlage te roeien en er wordt voor hen een 

introductie-avond georganiseerd, waarbij ook materiaalkennis wordt geleerd. 

De instructeurs 

In het jaar 2014-2015 telde de vereniging 30 instructeurs voor volwassenen 

(vanaf 18 jaar), waarvan er 23 regelmatig instructie gaven. Van de 23 gaven er 
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17 basisinstructie en 6 instructie in C1, skiff of boordroeien. Het is soms moeilijk 

om genoeg instructeurs voor de basisinstructie op het vlot te krijgen. Als er bijv. 

20 mensen zich aanmelden –en dat komt regelmatig voor- , zijn er minstens vijf 

instructeurs nodig en die zijn niet altijd beschikbaar. Daarom is er een 

wervingsactie voor nieuwe instructeurs gestart. 

Cursus basisinstructie 

In januari/februari 2014 hebben vier mensen aan een Basis Instructie Cursus 

(BIC of RI-2) meegedaan, georganiseerd door Willem III. Daarvan geven er nu 

twee basisinstructie aan volwassenen en één aan jeugd. De laatste persoon kon 

de cursus helaas niet afmaken. 

In januari 2016 start er een in-huis RI-2 cursus van de KNRB, waar van De 

Amstel zich nu tien mensen hebben aangemeld. 

Opvang nieuwe leden 

Dit jaar heeft een ploeg van redelijk beginnende roeiers de Elfstedenroei-

marathon geroeid. Dit is een van de activiteiten waarmee we de ledenbinding 

aan de vereniging proberen te vergroten. Ook wordt de nieuwe leden af en toe 

gevraagd om vrijwilligerswerk te verrichten. Tenslotte worden ze uitgenodigd om 

mee te doen met de toertochten en de bijzondere tochten, zoals het 

roeierssaluut aan Sail. Ook is de zomerborrel georganiseerd net voor de 

zomersluiting van de sociëteit. Dit heeft geleid tot de vorming van verschillende 

roeiploegen. 

Vaardigheidsproeven 

Ook dit jaar stond op het bekende vroege tijdstip op zaterdag weer een zestal 

proeven op de rol, waarvan er een niet doorging wegens gebrek aan 

belangstelling en een vanwege agendaproblemen. 

De overige 4 werden bevolkt door 13 leden die met hun C1 toegang tot de 

skiffinstructie beoogden te verkrijgen en daarin allen min of meer ruim slaagden. 

Tien leden deden in de skiff hetzelfde kunstje.  

Een ploegje enthousiaste ervaren (veteranen)roeiers doet gedurende het seizoen 

meerdere keren mee aan de serie van proeven, zowel in de skiff als de 2-. Zij 

vormen een kern van vroege opstaanders die de proef een warm hart toedragen. 

Misschien is er wel een traditie in de maak? 

Het totaal aantal geslaagde deelnemers komt dit jaar op 27. 

Afroeien 

Soms bij stralend weer, maar ook enkele keren door weer en wind hebben dit 

verenigingsjaar weer velen hun test proberen te halen. En met succes! Hieronder 

een overzicht van de geslaagden. 

- Test 1 (stuurtest in een wherry): 50 geslaagden 

- Test 2s (basisroeien in een gestuurde C2 of C4): 47 geslaagden 

- Test 3s (roeien in een C1): 24 geslaagden 
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- Test 4s (roeien in een skiff): 20 geslaagden 

- Test 5s (hoog niveau roeien in een skiff): 2 geslaagden 

- Test 2b (basis boordroeien in een gestuurde C2 of C4): 15 geslaagden 

- Test 3b (boordroeien in gladde gestuurde vier): 5 geslaagden 

- Test 4b (boordroeien in een twee zonder): 2 geslaagden 

Toerroeien 

Toercommissie 

2015 was een succesvol jaar voor de Toercommissie, ondanks een wisseling van 

de wacht met het afscheid van een drietal leden. Hierdoor had de commissie 

weinig slagkracht en besloten we ons te concentreren op de jaarlijkse traditionele 

tochten en ondertussen te zoeken naar geschikte nieuwe leden. En die vonden 

we, we zijn nu een gezellige club met enthousiaste mensen. We kunnen 

versterking gebruiken, maar we kunnen ook rekenen op een fijne groep leden die 

ons ondersteund met het vooraf roeien van de tocht, als vlothond of als 

coördinator langs de route. Alle vrijwilligers die ons hebben geholpen voor en 

tijdens de tochten hebben met ons een geweldig jaar gemaakt. 

Koning Wintertocht – zondag 13 december 2014 

Ons jaar begon met de Koning Wintertocht in december. Dankzij goede 

communicatie waren er nu genoeg aanmeldingen; Sterker nog, de tocht was nog 

nooit zo vol! Bijna 40 boten vertrokken vanaf 5 verenigingen en 170 deelnemers 

genoten na afloop van de snert van Joris. De tocht zelf verliep uitstekend, 

ondanks een gezellige chaos op een zinkend vlot bij Hanneke’s Boom en een 

verloren roerpen. 

 

 
Foto 1: Drukte bij  Hanneke’s Boom 
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Foto 2: De Koning Wintertocht onderweg 

 

Nationale Avondtocht – zaterdag 6 september 2015 

Ook de Nationale Avondtocht was goed bezet. Opnieuw bijna 40 boten en 168 

deelnemers vertrokken door de grachten. Zij werden op alle vertreklocaties en 

moeilijkere plekken begeleid door een flink legertje aan vrijwilligers. De 

tussentijdse snack, die op een onverwacht punt op de route werd uitgedeeld, viel 

in goede aarde. Tijdens het Indisch buffet speechte de voorzitter met mooie 

woorden ter afsluiting. 
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Foto 3: Stuurmanskunsten bij de Nationale Avondtocht 

 

De positieve reacties van deelnemers en vrijwilligers die de tochten mogelijk 

maken, en de gezellige mensen in de commissie, geven energie voor 2016! 

Midweekroeien 

Iedere woensdagmiddag wordt er een tochtje uitgezet. 14:00 uur verzamelen en 

afhankelijk van weer en roeiers wordt er een tochtje door de grachten of over de 

Amstel georganiseerd. Het is een prima manier om andere roeiers te leren 

kennen. 

 

Afgelopen jaar organiseerden we de volgende tochten en uitwisselingen: 

 

25 maart: uitwisseling met roeiclub Weesp (grachtentocht door Amsterdam). 

8 april: Landje van Geysel (vogeluitkijkpost tussen Ouderkerk en 

Abcoude) 

22 april: Geintocht 

13 mei: uitwisseling met Utrecht (grachtentocht) 

14 mei: Geintocht 

24 juni: uitwisseling met roeiclub Naarden (grachtentocht) 

8 juli: Westeinderplassen (afgelast wegens regen) 

5 augustus: uitwisseling met Weesp (Vecht, Angstel, Gein, Vecht) 

14 augustus: Ilperveldtocht 

2 september: uitwisseling met Naarden (Karnemelkse sloot, Vecht) 

30 september: plassen en sluizentocht Nieuwe Meer, Sloterplas) 
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Midweekroeien is een prima manier om vaardigheden op te doen (slippen, liggen, 

roeien door smalle watertjes, het woelige IJ oversteken, aanleggen en uitstappen 

op minder voor de hand liggende plekken). 

Verder is het een prima manier om kennis te maken met andere clubs en met 

andere leden van onze eigen club. 

Andere toertochten 

Sail Roeierssaluut 

Op 23 augustus 2015 vond het roeiersaluut plaats. Dit is een vijf-jaarlijks 

evenement dat tijdens Sail wordt gehouden. De zondag van Sail varen de 

roeiboten door de IJ-haven langs de zeilschepen om een “saluut” aan de 

zeilschepen te brengen. Dit is speciaal ingelast omdat roeiboten de andere dagen 

van Sail niet zijn toegestaan in de IJ-haven. Het roeierssaluut wordt 

georganiseerd door de Amsterdamsche Roeibond. 

 

Dit jaar deden meer dan 250 roeiboten mee verdeeld over vijf gastverenigingen. 

In eerste instantie zou De Amstel geen gasten krijgen. Doordat de overige 

verenigingen vrij snel overbelast waren kreeg De Amstel alsnog een vereniging 

te gast: De Roei- en Zeilvereniging Gouda. 

 

De zaterdag voor het Roeierssaluut werden de boten van Gouda naar De Amstel 

gebracht. Met hulp van Amstel vrijwilligers zijn de 13 boten uitgeladen, 

opgetuigd en gestald. Zondag om 07:00 zijn alle boten (waaronder 18 

Amstelboten) te water gegaan richting verzamelpunt bij De Hoop. Rond 14:00 

waren alle boten weer terug op De Amstel. Zondag waren er vrijwilligers en 

volgboten van zowel Gouda als van De Amstel aanwezig. 

  

Tijdens de tocht is er een aantal dingen mis gegaan (o.a. een afgesloten brug 

door de reddingsbrigade en aanvaringen tussen roeiboten en een stuurloos 

geworden schip), maar gelukkig ging het voor de rest zeer voorspoedig. 

 

Aan de opmerkingen op het vlot bij terugkomst blijkt dat de deelnemers met 

volle teugen hebben genoten van de tocht en de aanblik op de mooie Sail-

schepen. 

 

Over vijf jaar zal het Roeierssaluut opnieuw worden georganiseerd. 

Amsterdam Light Festival roeitocht 

In samenwerking met de andere Amsterdamse roeiverenigingen is afgelopen  

december weer een roeitocht georganiseerd tijdens het Amsterdam Light 

Festival. De vele lichtinstallaties konden vanaf het water worden aanschouwd. 

Een deelnemende Amstelboot heeft zelfs een prijs gewonnen voor de best 

versierde boot! 



13 
 

Vloot 
Het was geen gebruikelijk verenigingsjaar voor wat betreft  de vloot van De 

Amstel, noch in positieve, noch in negatieve zin. Er zijn drie hoofdtaken ten 

aanzien van de vloot: vernieuwing, onderhoud en 'goed gebruik'. 

Wat betreft de vernieuwing hebben we als vereniging een inhaalslag gemaakt. Er 

zijn maar liefst zeven nieuwe boten aan de vloot toegevoegd: 

 Jaap Razenberg, 8+ (wedstrijd, met donatie) 

 Ibis, C3x+ (S3) 

 Morra, C2x+ (S3) 

 Skagerrak, 2x (S4) 

 Jarun, 2x (jeugd/wedstrijd) 

 Theems, 1x (jeugd) 

 Tamar, 1x (jeugd) 

 

Deze vernieuwing van de vloot is conform het (meerjarige) botenaankoopplan. 

Hierop is de Skagerrak een uitzondering. Deze boot is de vereniging voordelig 

aangeboden en kon worden aangekocht vanwege een meevaller bij de aankoop 

van de Jaap Razenberg waarvoor ook nog eens door gul lid een donatie is 

gedaan. Met de nieuwe boten zijn zowel jeugd-, wedstrijd-, als recreatief roeien 

bediend met nieuw materiaal. Beleid is bij iedere nieuwe boot nieuwe 

bijbehorende riemen te aan te schaffen. Met de aanschaf van extra riemen is 

afgelopen achterstallig onderhoud ingelopen. 

Voorts leidt aanschaf van nieuw (wedstrijd)materiaal er toe dat ouder materiaal 

kan worden 'doorgeschoven' naar een toegankelijker roeiniveau. Zo is de 

Duizendmeren (2x) beschikbaar gekomen voor S3 (was S4) en de Bosporus voor 

S4 (was S5). Twee wedstrijdskiffs, de Tijger (MW) en de Cheetah (LW) zijn nu 

ook in de recreatieve vloot beschikbaar (S5), evenals de Kangoeroe en de ‘2 Fast 

4 You’ (beiden 2x in S5). 
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Foto 4: Botendoop van 6 nieuwe boten op 11 september 2015 

 
In het onderhoud van de vloot hadden we afgelopen jaar te maken met 

langdurige afwezigheid van de bootsman wegens ziekte. Het werk is ten dele 

opgevangen door inhuur van een externe bootsman, die enkele reparaties voor 

zijn rekening heeft genomen, waaronder de Zwaan (C4x+) die er weer als nieuw 

uitziet. De kosten hiervoor zijn gedekt door uitkering van de verzekering. 

Daarnaast zijn vele kleinere onderhoudsklussen door vrijwilligers opgepakt of 

overgenomen. Ook heeft een team van vrijwilligers twee grotere 

onderhoudsklussen op zich genomen: de Kom en de Boerenwetering – twee zeer 

populaire wherries – zijn grondig opgeknapt. 

 

Alle ontwikkelingen rondom de vloot worden afgestemd met of voorzien van een 

advies door de materiaalcommissie die afgelopen verenigingsjaar vijf keer bijeen 

is gekomen. Leden van de materiaalcommissie hebben zelf ook veel uitvoerende 

taken op zich genomen. 

 

Omdat de loodsen bij de Amstel vol liggen, betekent dat aanschaf van nieuw 

materiaal gepaard moet gaan met het afstoten van (verouderde) boten. Verkocht 

of weggegeven zijn de Jaguar (1x, reeds langer uit de vloot), de Waterhoen 

(C2+) en de Abraham (4+). Voor de Tornado (8+) wordt nog een nieuwe 

eigenaar gezocht. 

 

Afgelopen jaar zijn er perioden geweest dat op De Amstel de touch screens van 

het afschrijfboek storingen vertoonden. De storingen konden steeds worden 

verholpen, maar we moeten ook onderkennen de hardware door slijtage en 

veroudering aan vervanging toe is. 
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Gebouw 
In het begrotingsjaar 2014-2015 heeft het beheer van het verenigingsgebouw 

opnieuw de nodige aandacht gevraagd. Met zelfwerkzaamheid door leden en 

door inzet van professionals zijn de nodige reparaties en 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Klussen door vrijwilligers 

 In de dameskleedkamer is de muur naast de buitendeur opgeknapt; 

 Er zijn twee “sinkholes” gevuld. Het betreft wegzakkende  delen bij de 

kademuur rond het botenperron; 

 Een gat in de wand van de herenkleedkamer is gerepareerd; 

 Op het platformpje aan het einde van de hellingbaan zijn twee RVS-paaltjes 

als doorvalbeveiliging gemonteerd; 

 Het hekwerk van het voordek is geheel opgeknapt. Na een forse schuurbeurt 

is het metalen hek in de primer en vervolgens in de lak gezet; 

 De lampjes boven de bar zijn nagenoeg alle (ca. 30 spotjes) vervangen;  

 De mast van het voordek is gestreken en ligt voor een grondige opknapbeurt 

in de werkplaats. Verstagingen, beslag en lijnen worden vernieuwd en/of 

gereviseerd; 

 Er zijn nieuwe kranen in douche en toilet geplaatst. 

Uitbesteed werk 

 Ter verbetering van de warmwatervoorziening voor de douches en kranen op 

toiletten is een zgn. buffervat geplaatst. Hierdoor is de warmwatercapaciteit 

uitgebreid. Het bleek voorts noodzakelijk om de installatie van een nieuwe 

pomp te voorzien; 

 Voor rekening van de aannemer zijn de warmwaterleidingen boven de dames- 

en herendouches gerepareerd; 

 Een drietal sloten in en om het gebouw is vernieuwd danwel gerepareerd. 

 

Werk in uitvoering 

 Een inspectieronde om het gebouw van houten kozijnen en deuren heeft een 

lijstje van te repareren plekken opgeleverd. Aan de reparatie wordt gewerkt; 

 De verlichting in de werkplaats dient verbeterd te worden. De offerte voor 

deze ingreep is aangevraagd; 

 Een raampaneel in de ergometerruimte is beschadigd. Reparatie vindt 

binnenkort plaats. 

Inspecties 

De jaarlijkse inspecties van de inbraakbeveiliging, het AED-apparaat en de 

alarminstallatie hebben plaatsgevonden. 

Gebruiksmelding en brandveiligheidinspectie 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid heeft het gebouw geïnspecteerd op de 

brandveiligheidsituatie. Enkele zaken dienden aangepast te worden. Dat is 

inmiddels gebeurd. De gemeente heeft de situatie in orde bevonden. 
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Overige zaken 

 Het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) is voor de jaren 2015-2020 

geactualiseerd. Voor diverse werkzaamheden zullen offertes opgevraagd 

worden. 

 De mogelijkheid en kosten van een elektronisch toegangsysteem zijn 

onderzocht. In principe is het mogelijk het gebouw van een systeem te 

voorzien. In 2016 wordt hierop teruggekomen. 

Administratie 

Leden Administratie Commissie (LAC) 

De Leden Administratie Commissie bestaat momenteel uit vijf leden. Door een 

mutatie in het begin van verenigingsjaar hebben we afscheid genomen van een 

collega die na vele jaren trouwe LAC-dienst haar werkzaamheden heeft 

neergelegd. Het LAC dankt haar voor haar inzet. 

 

De gebruikelijke werkzaamheden ter ondersteuning van de secretaris en 

zijdelings de penningmeester werden weer in tweewekelijkse diensten door 

telkens twee commissieleden uitgevoerd. De instroom van nieuwe onervaren 

jeugd- en juniorleden op twee vaste tijdstippen in voor- en najaar zorgt voor 

twee pieken in de werkzaamheden van de commissie. De instroom in het najaar 

valt samen met de werkzaamheden ten behoeve van de sluiting van het lopende- 

en het begin van het nieuwe verenigingsjaar. De werkzaamheden worden met 

extra LAC-diensten opgevangen. Ook rond 30 juni, de sluitingsdatum waarop 

opzeggingen bij de secretaris binnen moeten zijn, is het drukker dan anders en 

wordt er een extra dienst ingelast om alle opzeggingen binnen een redelijke 

termijn te verwerken.  

 

Het blijft verwonderlijk dat leden aangeven niet te weten hoe en bij wie zij het 

lidmaatschap moeten opzeggen. Al bij de bevestigingsbrief van het lidmaatschap 

wordt o.a. hierop de aandacht gevestigd. Ook op andere plaatsen (huishoudelijk 

reglement, mededelingenbord bestuur, de Amstelsite) is deze informatie te 

vinden. 

 

Bij de bevestigingsbrief die het LAC het nieuwe Amstellid toestuurt wordt sinds 

enige tijd ook de folder “Wegwijs bij de Amstel” ingesloten, zodat het nieuwe lid 

snel ingeburgerd kan raken. 

 

De prettige samenwerking met de Financiële Administratie Commissie (het FAC) 

werd het afgelopen jaar gecontinueerd.   

 

De commissie is zoals voorgaande jaren een Amstellid, tevens computer- en 

databasespecialist, veel dank verschuldigd voor zijn computer- en technische 

ondersteuning. 
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Amstelleden kunnen hun gegevens op het besloten deel van de site aanvullen en 

corrigeren. Het LAC ontvangt hiervan een automatisch gegenereerde e-mail aan 

de hand waarvan zij de ledendatabase kan bijwerken. Het LAC vraagt iedereen 

om naar de eigen gegevens op de site te kijken en deze zo nodig te corrigeren. 

 

De Leden Administratie Commissie zal zich ook het komend verenigingsjaar weer 

inzetten om de Amstel ledendatabase up-to-date te houden. 

Ledenaantallen 

Bij de start van het verenigingsjaar had De Amstel 707 leden. Op 30 september 

2015 waren dat er 703. Een netto daling van 4 leden (0,6%). 

Er hebben 120 leden opgezegd en er zijn 116 leden bijgekomen. Gelukkig zijn er 

ook zo’n 580 leden gebleven. 

Voor detailinformatie over de ledenmutaties, zie de bijlage achterin dit verslag. 

Financiële Administratie Commissie (FAC) 

Het FAC verzorgt de financiële ledenadministratie van De Amstel. Dat wil zeggen 

het invoeren van nieuwe leden en het verwerken van wijzigingen en opzeggingen 

in het financiële systeem Multivers. Dit uiteraard met als doel correcte facturen 

te kunnen versturen. 

 

In verenigingsjaar 2014 – 2015 hebben we 2 nieuwe FAC leden ingewerkt.  

Bij de jaarlijkse facturatie in oktober 2014 hebben zich een aantal problemen 

voorgedaan die we alle hebben kunnen corrigeren. Om dit in de toekomst te 

voorkomen hebben we afgesproken voor het factureren een nauwkeurige 

vergelijking te maken tussen Multivers en de LAC database.  

Het FAC/LAC overleg is voortgezet. Er wordt op basis van te bespreken 

onderwerpen gekeken wanneer dit moet plaats vinden. 

 

Het programma Multivers blijft ons steeds weer voor nieuwe vragen stellen hoe 

iets het best te verwerken in het systeem. Mede hierdoor blijft de aandacht voor 

de handleiding continue. De verwachting is dat dit altijd een dynamisch 

document zal blijven. 

 

Dit verenigingsjaar hebben we de gevolgen van de invoering van de Europese 

regelgeving SEPA onder de knie gekregen. Nieuwe leden hebben één 

machtigingsformulier per soort abonnement (lidmaatschap De Amstel en KNRB) 

met volgnummer ontvangen bij hun factuur en bijgehouden wordt welke 

formulieren retour komen. 

 

Besloten is met ingang van het nieuwe verenigingsjaar de lidmaatschappen 

inclusief KNRB te gaan factureren. Het is een behoorlijke klus geweest alle KNRB 

abonnementen uit Multivers te halen maar het betekent een belangrijke 

vereenvoudiging in de werkzaamheden van het FAC. 
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Archiefcommissie 

Het archiefteam heeft zich dit jaar vooral bezig gehouden met het op schrift 

stellen van de inhoud van het archief, ook van het prijzenbestand dat tijdelijk is 

opgeslagen in een stalen kast in de archiefruimte. Een enorme hoeveelheid foto's 

werd uitgezocht op datum. Ook werd veel tijd besteed aan het (bijna)compleet 

maken van het zogenaamde Doopregister. 

Automatisering 

Sinds een aantal jaar beschikt De Amstel over een uitgebreid computernetwerk. 

Er is een bedraad netwerk aangelegd waarop de computersystemen, die in de 

verschillende ruimtes staan, zijn aangesloten (pc’s in het kantoor, de 

afschrijfcomputers, de pc van de bootsman en de computers van de pachter). 

Daarnaast is er voor de leden in de sociëteit een wifi-verbinding beschikbaar.  

 

De twee afschrijfcomputers vertoonden het afgelopen jaar met enige regelmaat 

gebreken. Op een van de pc’s werd dit veroorzaakt door software, op de andere 

pc door de hardware. De eerste pc is opnieuw geconfigureerd waardoor het 

probleem lijkt opgelost; de tweede pc was ‘op’ en is vervangen door een nieuwer 

exemplaar. 

 

De nieuwste aanwinst binnen het netwerk betreft een pc en een geluidsinstallatie 

in de ergometerruimte. Het geluidssysteem dat in de ergometerruimte stond, 

voldeed niet meer: de versterker werkte niet meer goed en een van de 

luidsprekers was opgeblazen. Het nieuwe systeem bestaat uit een pc die is 

aangesloten op een nieuwe versterker. In de ruimte zijn ook twee nieuwe 

luidsprekers opgehangen. Via de computer zijn honderden internetradiostations 

te beluisteren. Desgewenst kunnen de roeiers ook hun eigen telefoon met 

muziek op de pc aansluiten via Bluetooth of een stekker. 

Met de installatie van de pc in de ergometerruimte wordt het beleid rondom het 

afschrijven van roeiboten doorgetrokken naar het afschrijven van ergometers. 

Het reserveren van de ergometer dient nu ook via het elektronische 

afschrijfsysteem plaats te vinden. Het belangrijke verschil met het afschrijven 

van roeiboten is wel dat elke roeier verantwoordelijk is voor het afschrijven van 

zijn of haar eigen ergometer. Het is niet mogelijk dat één roeier verschillende 

ergometers afschrijft.  

 

Onderhoud aan het computernetwerk van De Amstel vindt op regelmatige basis 

plaats. Met het oog op de beveiliging wordt voor de toekomst gekeken naar een 

ander inlogsysteem voor het wifi-netwerk. Het wifi-netwerk in de sociëteit is voor 

de leden van De Amstel. Nu volstaat een uniform wachtwoord dat door iedereen 

(ook mensen van buiten de vereniging) kan worden gebruikt. Onderzocht wordt 

of het mogelijk is in de toekomst alleen nog toegang tot het draadloze netwerk 

te verkrijgen met het invoeren van het lidnummer en het bijbehorende 

wachtwoord. 
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Communicatie 

Communicatie en website 

Voortbouwend op het Communicatieplan Bestuursvoornemen R&ZV De Amstel 

van 2013 en de analyse met aanbevelingen voor het Communicatie Overleg is 

een kleine groep Amstelleden aan de slag gegaan om concrete stappen voor 

verbetering van de communicatie binnen de vereniging te zetten. Leidraad 

daarbij was de kernboodschap zoals die is verwoord in het Verslag 

Ledeninterviews van 30 oktober 2014 van vijf ex-voorzitters.  

De belangrijkste aandachtspunten voor de verbetering van de communicatie 

binnen De Amstel zijn: het brengen van structuur in de informatie, het 

regelmatig brengen en delen van nieuws met alle leden en het verslag doen van 

successen die zijn behaald tijdens wedstrijden.  

Met deze steekwoorden op zak ging een groep Amstelleden met communicatie- 

en technische expertise voortvarend van start met de eerste essentiële stap: de 

modernisering van de website van de vereniging. Door de snelle veranderingen 

in de manier waarop men tegenwoordig informatie via internet tot zich neemt 

(namelijk steeds meer via mobiele devices) is het noodzakelijk geworden dat de 

website van de vereniging ‘responsive’ is. Dat houdt in dat de website zich 

automatisch aanpast aan de schermgrootte van het apparaat waarop de website 

wordt opgevraagd, zodat de informatie te allen tijde toegankelijk blijft.  

De website responsive maken, heeft wel consequenties voor de manier waarop 

de website wordt ingedeeld. Dat betekent dat er aanpassingen zijn gedaan aan 

de rubricering, de visualisering en de compactheid van de berichtgeving. Bij het 

ombouwen van de website is de groep professioneel ondersteund door Karen 

Visbeen Webdesign. Gedurende het proces van het bouwen van de nieuwe 

website werd geprofiteerd van tussentijdse aanbevelingen van enkele leden.  

Naar verwachting kan op de ALV van 20 november 2015 de gemoderniseerde en 

nu veel flexibelere website worden gepresenteerd. Belangrijk punt van aandacht 

is het archief op de website. Na het wegvallen van het papieren Amstelkanaal 

dreigde er een probleem te ontstaan met de archivering van de 

verenigingsinformatie. In de nieuwe website is daarom voorzien in een nieuwe 

rubriek ‘Archief’, waarin na verloop van tijd de belangrijke bijdragen die op de 

site staan, worden opgeslagen.  

De leden attenderen op nieuwsberichten en verslagen die gepubliceerd zijn op de 

website is tevens een belangrijke schakel in ‘het delen met alle leden’. De 

Nieuwsbrief zal daarom op gezette tijden ook gebruikt gaan worden om de 

aandacht te vestigen op nieuws op de site. 
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Nieuwsbrief en social media 

Inleiding 

Mede als gevolg van het besluit van de KNRB om met het blad “Roeien” te 

stoppen, werd de consequentie getrokken om in de loop van het najaar van 2013 

met het papieren maandelijkse magazine “Amstelkanaal” te stoppen. Een digitale 

versie kwam er in 2014 voor in de plaats, maar in de loop van dat jaar bleek 

deze door verloop binnen de redactie niet langer haalbaar te zijn. Eind 2014 

werd besloten met deze versie te stoppen en de aandacht te concentreren op de 

verdere inpassing van de communicatiekanalen op, onder meer, social media. 

Raadpleging 

De communicatie van de vereniging naar de leden toe werd in de loop van het 

verslagjaar in toenemende mate langs de lijnen van de website en de digitale 

Nieuwsbrief gedaan. Gekeken wordt in de komende tijden naar de aanpassing 

van de website en het gebruik van social media in de contacten met de leden. 

Doel ervan is de communicatie op meer interactieve wijze te laten verlopen.  

Website 

Onlangs werd de oproep gedaan om meer bloggers aan de website te verbinden 

zodat sneller op ontwikkelingen ingezoomd kan worden. Deze oproep heeft 

enkele belangstellenden opgeleverd. Inzet van andere media zullen in de loop 

van dit en volgende verenigingsjaren verder worden ontwikkeld.  

Contact leden 

In het verslagjaar hebben enkele leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

artikelen voor de website te schrijven. De commissie wil hen langs deze weg 

hartelijk danken voor hun bijdragen en nodigt alle leden van harte uit om 

artikelen aan te leveren. 

Zelfwerkzaamheid binnen De Amstel 

Vrijwilligers 

Zonder de inzet van heel veel vrijwilligers zou de Amstel niet zijn wat ze nu is. 

Op alle gebieden zie je leden meewerken aan de instandhouding en verdere 

uitbouw van onze prachtige vereniging. Wij zijn zeer blij met deze inzet. Dank 

jullie wel! 

 

Niet alle leden besteden evenveel tijd aan de vereniging. En de leden zijn ook 

niet ieder jaar het zelfde aantal uren aan de slag. Dat is geen probleem. Er is 

naast roeien ook nog wat anders te doen in het leven. 

 

Het is een punt van continue aandacht om nieuwe leden te introduceren in het 

vrijwilligerskarakter van onze vereniging. Het bestuur heeft daarvoor de 

volgende aanpak. Ten eerste wordt er tijdens de instructie veelvuldig door ons 

gevraagd of nieuwe leden een handje willen meewerken. Dat lukt vaak, zowel 
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voor eenmalige klussen als ook voor commissiewerk. Ten tweede houden we 

regelmatig een belcampagne. Cold calls noemen we dat. Als er een klus aan zit 

te komen pakken we de ledenlijst en gaan bellen. Niet iedereen is thuis, niet 

iedereen kan, maar dat is niet erg. Bij de volgende klus bellen we deze 

“afvallers” als eerste. En iedere keer dat we het doen, blijken er voldoende 

mensen bereid om de handen uit de mouwen te steken. 

 

Bij klussen gaat het goed. Maar bij werkzaamheden die een wekelijkse inzet 

vergen en waar ook nog eens kennis van zaken benodigd is, gaat het helaas niet 

altijd zo eenvoudig. Gelukkig zijn er voldoende mensen bereid en in staat om 

instructie te geven. Zowel aan jeugd als aan senioren. Maar bij coachen is het 

veel lastiger. Daar komen we structureel goede mensen te kort. 

 

Desalniettemin kunnen we heel trots zijn op die tomeloze inzet van die heel 

grote groep vrijwilligers die de Amstel onder haar leden telt. Nogmaals, heel 

hartelijk dank! 

Amstelleden actief buiten De Amstel 

Ook dit jaar zijn er weer veel Amstelleden actief geweest voor de roeiwereld 

buiten De Amstel. Voor een overzicht zie de bijlage achterin dit verslag. 

 

Zeilcommissie Amstel 
Dit jaar stond in het teken van 15 jaar ZCA en daarom werden enkele toppers uit 

de kast gehaald met als hoogtepunt, zoals gebruikelijk in een lustrumjaar, een 

bijzonder evenement van grote klasse. 

De publicaties werden enthousiast en vroegtijdig opgehangen, alsook digitaal 

rondgestuurd.  

 

Zondag 5 juli stond de jaarlijkse klassieker Loungezeilen op de Loosdrechtse 

plassen gepland. De inschrijflijst was goed gevuld. Echter één ding heeft de ZCA 

niet in handen en dat is het weer. Vanuit de KNMI werd voor de hele dag 

weeralarm code oranje afgegeven. Dat is uiterst jammer en dan staat veiligheid 

altijd voorop. Teleurgestelde zeilliefhebbers gingen met hun zelfgemaakte 

lunches weer huiswaarts. 

 

Zondag 23 augustus werd voor alle ZCA commissieleden van de afgelopen 15 

jaar een gezamenlijke Bick Picknick georganiseerd in het Amsterdamse Bos. 

Vooral ook hun (vele) kinderen waren welkom. Eén groot succes, ook al kon niet 

iedereen komen. De kinderen speelden met elkaar en de pappa’s en mamma’s 

genoten alom van de ZCA familie. 

 

Zondag 29 augustus was de grote lustrumdag georganiseerd. Op basis van 

ervaring en wensen van mensen werd gekozen voor unieke zeildag vanuit 

Harlingen met een klipper op de Waddenzee, inclusief droogvallen voor een 
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natuurrijke wandeling over een zandplaat. Eten en drinken zelf meenemen en 

gezellig delen met elkaar.  

De inschrijvingen bleven helaas achter op de planning en met heel veel inzet van 

het ZCA team was dat toch niet te verbeteren. Achteraf bleek dat vele leden het 

een te zware opgave vonden om door de modder te ploeteren. En dat is nou net 

wat je niet doet op een zandplaat! Communicatie en het goed lezen ervan blijkt 

dus wederom een lastig onderdeel binnen de vereniging. 

 

Maar zij die wel mee zijn gegaan hebben de dag van hun leven gehad. Eén groot 

feest van begin tot het eind met een fantastische Klipper en bemanning. Het 

droogvallen was een bijzondere ervaring en de wandeltocht met gids een 

absolute surprise. Nederland op z’n mooist! Na een heerlijke maaltijd met elkaar 

en een zeiltocht bij volle maan werd weer afgemeerd in Harlingen. Een 

zomerfeestelijk vuurwerk aldaar maakte de ZCA lustrumdag compleet.  

 

Zondag 20 september was geboekt voor spetterend catamaranzeilen vanuit 

Almeerder strand, het grootste “Cat-strand” van Europa. Maar dan, ook de ZCA 

kan wel eens een fout maken. Door interne misplanning moest dit sportieve 

evenement afgelast worden. Super zonde en super dom!  

 

Terugkijkend…, een wisselend jaar maar dat wát was georganiseerd, was top! 

Desalniettemin zal de ZCA kritisch blijven om te zien wat de Amstelleden wel of 

niet interessant vinden. Een goede en eenduidige communicatie blijft daarbij één 

van de meest lastige speerpunten. 

Andere activiteiten 

Biljartgroep “De Scheeve Pomerans” 

Ons 84ste Scheeve seizoen was een getrouwe kopie van voorgaand jaar. Door 

ziekte en verzuim moesten 3 spelers in de loop van het seizoen afhaken. Maar 

dat mocht de strijdlust in de Libre competitie, het Clubkampioenschap, de 

BasBossersBokaal, het Driebanden toernooi, de schaakcompetitie en de 

klaverjassen niet minderen. In tegendeel. En de PubQuiz op de slotavond wordt 

een blijvertje, als de vragen maar niet te moeilijk zijn. Ook de Amstel zomer 

vrijdagavonden werden met een evenement inhoud gegeven. Resteert immer 

onze wens tot meer, liefst jongere leden. 

Outdoor “The Rowing Runners” 

Het is een traditie dat in de wintermaanden op de dinsdag wordt hardgelopen. 

Tot een paar jaar terug was het gewoon het outdoorgroepje, maar vandaag de 

dag heeft het groepje een eigen naam en zelfs eigen veiligheidsvestjes met de 

tekst “The Rowing Runners”. Door de hesjes zijn we in het Beatrixpark niet te 

missen. Op grote afstand zie je de groep fanatiekelingen hun weg gaan op weg 

naar conditieverbetering. 
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Het leuke van de Rowing Runners is dat het van alle niveaus is, dus in principe 

kan en mag iedereen meedoen die lid is van de vereniging, als je maar netjes 

betaalt voor een half jaar outdoor. 

 

De dinsdagavond is in de wintermaanden voornamelijk van de Rowing Runners. 

Afgelopen seizoen waren er minder lopers die na de outdoor in de sociëteit 

bleven om een hapje te blijven eten, nadat ze de nodige looptrainingen en lange 

afstand hebben volbracht en dit alles onder de bezielende leiding van een heuse 

loopcoach. 

Ook afgelopen seizoen is het weer professioneel aangepakt. Een half jaar lang 

wordt er getraind onder de bezielende leiding van een echte loopcoach, die het 

nu voor de zesde keer doet, nog steeds met evenveel enthousiasme als in het 

begin. 

 

De grootte van de groep scheelt wel per jaar. Het ene jaar is er sprake van een 

groep van ± 22 lopers en het jaar erop is het alweer gegroeid naar ± 34 lopers. 

Je kunt wel spreken van een vaste groep van ongeveer 15 lopers, die al vele 

jaren meedoen en met veel plezier. 

 

De outdoortraining begint in oktober en gaat door tot de zomertijd weer ingaat, 

een klein half jaar dus, waarin de meer fanatieke roeiers ook in de winter aan 

hun condities trainen, naast het trainen op de ergometer en in de weekenden het 

roeien. 

 

In de hal op het prikbord hangt elk jaar vanaf begin oktober een lijst voor de 

outdoortraining, waar iedereen zijn of haar naam op kan zetten, die mee willen 

doen met de outdoor.  Eén keer kun je altijd meelopen, zonder dat je meteen 

moet betalen, maar na een aantal keer, lees twee of drie keer, wordt toch wel 

verwacht dat je je minimale bijdrage betaald, zodat de externe loopcoach ook 

betaald kan worden. 

 

Als je een keer mee wilt lopen dan kan dat op de dinsdagavond vanaf 19:00 uur, 

en je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Het is een aanrader om daarna 

gezellig te blijven eten in ons eigen sociëteit. 
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Slotwoord 
Na het lezen van het jaarverslag vraagt u zich wellicht af: en hoe gaat dat in het 

nieuwe verenigingsjaar? Ons plan is dat we doorgaan. Op z’n minst evenaren wat 

we dit jaar hebben bereikt, maar liever nog zouden we onze prestatie willen 

overtreffen. U kunt ons daarbij helpen, want vele handen maken licht werk. Stap 

op één van de bestuursleden af en vraag welke mooie klus op u ligt te wachten!  
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Bijlagen 

Blikkenlijst 2014/2015 
Voor- 
naam 

Achter- 
naam 

Wedstrijd Datum Boot- 
type 

Veld Tel-
lend 
blik 

Niet 
tel-
lend 
blik 

Ingar Seemann Vechtrace Okt. '14 4x+ DV  1 

Ragna Hoogenboom Tromp Boat race Okt. '14 4x+ M16 1  

Nan Prins Tromp Boat race Okt. '14 4x+ M16 1  

Iris Klok Tromp Boat race Okt. '14 4x+ M16 1  

Heleen Fischer Tromp Boat race Okt. '14 4x+ M16 1  

Yosh Azimullah Tromp Boat race Okt. '14 4x+ M16 1  

Lieke Brugman Novembervieren Nov '14 4+ DCl 1  

Laurien Verkleij Novembervieren Nov '14 4+ DCl 1  

Katharina Uhl Novembervieren Nov '14 4+ DCl 1  

Kim Kroon van der Novembervieren Nov '14 4+ DCl 1  

Lea Smink Novembervieren Nov '14 4+ DCl 1  

Ingar Seemann Novembervieren Nov '14 4x+ DVA 1  

Anne Martine Klok Novembervieren Nov '14 4x+ M16 1  

Marijke Benschop van Novembervieren Nov '14 4x+ M16 1  

Mick Jonkers Novembervieren Nov '14 4x+ M16 1  

Sofia Spadafora Novembervieren Nov '14 4x+ M16 1  

Vincent Muda Novembervieren Nov '14 4+ SA 1  

Tycho Muda Novembervieren Nov '14 4+ SA 1  

Vincent Muda Hel van het Noorden Nov. '14 1x SA 1  

Tycho Muda Ergohead Dec. '14 Ergo LSA  1 

Hans Jonkers Ergohead Dec. '14 Ergo V60+  1 

Stephanie Veltkamp Ergohead Dec. '14 Ergo DV30+  1 

Annebel Keijzer Euro Open/NKIR Jan. '15 Ergo DCl4  1 

Laurien Verkleij Euro Open/NKIR Jan. '15 Ergo DCl4  1 

Lea Smink Euro Open/NKIR Jan. '15 Ergo DCl4  1 

Katharina Uhl Euro Open/NKIR Jan. '15 Ergo DCl4  1 

Ingar Seemann Heineken Roeivierkamp Maart '15 4x+ DVB 1  

Anne Martine Klok Heineken Roeivierkamp Maart '15 4x+ M16 1  

Lea Smink Head of the River Maart '15 8+ DCl 1  

Hilde Vreeken Head of the River Maart '15 8+ DCl 1  

Katharina Uhl Head of the River Maart '15 8+ DCl 1  

Helena Cousijn Head of the River Maart '15 8+ DCl 1  

Judith Boot Head of the River Maart '15 8+ DCl 1  

C.C. Niel van Head of the River Maart '15 8+ DCl 1  

Blad 1 van 4 
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Voor- 
naam 

Achter- 
naam 

Wedstrijd Datum Boot- 
type 

Veld Tel-
lend 
blik 

Niet 
tel-
lend 
blik 

Annebel Keijzer Head of the River Maart '15 8+ DCl 1  

Laurien Verkleij Head of the River Maart '15 8+ DCl 1  

Kim Kroon van der Head of the River Maart '15 8+ DCl 1  

Mick Jonkers Head of the River Maart '15 8+ D 3e 
divisie 

1  

Navin Keizer Head of the River Maart '15 4x+ J18 1  

Anne Martine Klok Head of the River Maart '15 4x+ M16 1  

Ingar Seemann Head of the River Maart '15 4x+ DVA 1  

Sjoerd Verhallen Tweehead Maart '15 2x VB 1  

Maarten Jüch Tweehead Maart '15 2x VB 1  

Marijke Benschop van Tweehead Maart '15 2x M18 1  

Emily Herzstein Tweehead Maart '15 2x M18 1  

Navin Keizer Tweehead Maart '15 2x J18 1  

Phaedra Molen van der Jeugdhead Maart '15 C4x Mix 12  1 

Aleid Quinti Jeugdhead Maart '15 C4x Mix 12  1 

Savannah Braune Jeugdhead Maart '15 C4x Mix 12  1 

Merlijn Kools Jeugdhead Maart '15 C4x Mix 12  1 

Jet Uijlenburg Jeugdhead Maart '15 C4x Mix 12  1 

Ragna Hoogenboom Skoll Cup April '15 4x+ M18 1  

Emily Herzstein Skoll Cup April '15 4x+ M18 1  

Marijke Benschop van Skoll Cup April '15 4x+ M18 1  

Hanna Gregoire Skoll Cup April '15 4x+ M18 1  

Yosh Azimullah Skoll Cup April '15 4x+ M18 1  

Jonkers Mick Skoll Cup April '15 2x M18 1  

Anne Martine Klok Skoll Cup April '15 2x M18 1  

Nan Prins Hollandia 
Roeiwedstrijden 

April '15 8+ M18 1  

Ragna Hoogenboom Hollandia 
Roeiwedstrijden 

April '15 8+ M18 1  

Hanna Gregoire Hollandia 
Roeiwedstrijden 

April '15 8+ M18 1  

Emily Herzstein Hollandia 
Roeiwedstrijden 

April '15 8+ M18 1  

Lyke Dalen van Hollandia 
Roeiwedstrijden 

April '15 8+ M18 1  

Anne Martine Klok Hollandia 
Roeiwedstrijden 

April '15 8+ M18 1  

Mick Jonkers Hollandia 
Roeiwedstrijden 

April '15 8+ M18 1  

Emily Neumann Hollandia 
Roeiwedstrijden 

April '15 8+ M18 1  

Navin Keizer 38e Voorjaarsregatta 
Ghent 

April '15 2x J18 1  

Navin Keizer Damen Raceroeiregatta Mei '15 2x J18 1  

Vincent Muda Bled International 
Regatta 

Mei '15 2x LSA 1  

Tycho Muda Bled International 
Regatta 

Mei '15 2x LSA 1  

Blad 2 van 4  
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Voor- 
naam 

Achter- 
naam 

Wedstrijd Datum Boot- 
type 

Veld Tel-
lend 
blik 

Niet 
tel-
lend 
blik 

Vincent Muda Bled World Rowing Cup 1 Mei '15 2x LSA 1  

Tycho Muda Bled World Rowing Cup 1 Mei '15 2x LSA 1  

Maarten Juch Amsterdam Masters Mei '15 2x V B 1  

Elze Hermans Amsterdam Masters Mei '15 8+ DV C 1  

Ragna Hoogenboom Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 8+ JW 1  

Emily Herzstein Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 8+ JW 1  

Marijke Benschop van Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 8+ JW 1  

Hanna Gregoire Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 8+ JW 1  

Emily Neumann Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 8+ JW 1  

Lyke Dalen van Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 8+ JW 1  

Mick Jonkers Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 8+ JW 1  

Jasper Herzstein Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 8+ JW 1  

Anne Martine Klok Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 4x JW 16 1  

Emily Neumann Ghent International May 
Regatta 

Mei '15 4x JW 16 1  

Anne Martine Klok Westelijke Regatta Mei '15 2x M16 1  

Tristan Voskuilen Westelijke Regatta Mei '15 1x J18 1  

Ingar Seemann Spaarne Lenterace Mei '15 1x DV A 1  

Ingar Seemann Spaarne Lenterace Mei '15 4x+ DV A 1  

Willem Groot Spaarne Lenterace Mei '15 4x+ DV A 1  

Tristan Voskuilen ARB Juni '15 1x J18 1  

Maarten Stork ARB Juni '15 4x+ J14  1 

Yosh Azimullah ARB Juni '15 4x+ J14  1 

Syb Andringa ARB Juni '15 4x+ J14  1 

Tijn Uilenburg ARB Juni '15 4x+ J14  1 

Django Dros ARB Juni '15 4x+ J14  1 

Nan Prins ARB Juni '15 1x M16 1  

Anne Martine Klok NK Juni '15 2x M16 1  

Nan Prins ARB Juni '15 1x M16 1  

Emily Neumann ARB Juni '15 1x M16 1  

Iris Klok ARB Juni '15 1x M16 1  

Anne Martine Klok ARB Juni '15 1x M16 1  

Emily Herzstein ARB Juni '15 1x M16 1  

Ingar Seemann Dutch Masters Open Juni '15 4x DV B 1  

Navin Keizer ZRB Juni '15 1x J18 1  

Anne Martine Klok Kon. Holland Beker/NK Juni '15 4x JW 1  

Lyke Dalen van Kon. Holland Beker Juni '15 2x JW 1  

Blad 3 van 4  
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Voor- 
naam 

Achter- 
naam 

Wedstrijd Datum Boot- 
type 

Veld Tel-
lend 
blik 

Niet 
tel-
lend 
blik 

Mick  Jonkers Kon. Holland Beker/NK Juni '15 8+ JW 1  

Anne Martine Klok Argo Sprint Juli '15 1x M18 1  

Iris Klok NSRF Slotwedstrijden Juli '15 4x M18 1  

Emily Herzstein NSRF Slotwedstrijden Juli '15 4x M18 1  

Erik Kraak World Rowing Masters 
Hazewinkel 

Aug. '15 2x M F 1  

Hans Jonkers World Rowing Masters 
Hazewinkel 

Aug. '15 2x M F 1  

Bram Blécourt de Eemhead Sept '15 2- HV  1 

Barbara Spadiliero Eemhead Sept '15 2- HV  1 

 Subtotaal     94 20 

 Totaal      114 

Blad 4 van 4 
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Vlootoverzicht per 30 september 2015 
 

Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Arno 1x LW 2005 S4   

Bobcat 1x LW 2003   wedstrijd/privé 

Caracal 1x LW 2004   wedstrijd 

Cheetah 1x LW 2004 S5  

Colorado 1x MW 2012 S5   

Cougar 1x MW 2006   wedstrijd 

Dory 1x SLW 2010 S1   

Eufraat 1x ZW 2004 S4   

Eussie 1x SLW 2002 S1   

Garnaal 1x SLW 1973 S1   

Gazelle 1x LW 1990   wedstrijd 

Gumpy 1x SLW 1978 S1   

Idefix 1x SLW 1994 S1   

Impala 1x LW 1991 S4   

Karakter 1x LW 2004   wedstrijd/privé 

Krijgertje 1x SLW 1998 S1   

Leeuwin 1x ZW 1996 S4   

Luilak 1x SLW 2003 S2   

Luipaard 1x ZW 1996 S4   

Manoel 1x MW 2009 S5   

Mississippi 1x LW 2012 S4   

Nemo 1x SLW 2010 S1   

Ocelot 1x ZW 1984 S4   

Opstap Bender 1x LW 1992   wedstrijd/privé 

Panter 1x MW 1982 S4   

Rataplan 1x SLW 1996 S1   

Schinkel 1x MW 1988 S3   

Serval 1x LW 1994   wedstrijd 

Slaak 1x MW 2009 S4   

Sloe 1x MW 2009 S4   

Sneezy 1x SLW 1964 S1   

Snoopy 1x SLW 1990 S2   

Speedy 1x SLW 1990 S2   

Sperwer 1x LW 1990   wedstrijd 

Strummer 1x LW 2004   wedstrijd/privé 

Tevere 1x LW 2005 S4   

Tigris 1x ZW 2004 S4   

Tijger 1x MW 2006 S5  

Traction Avant 1x ZW 2001 S5   

Vos 1x ZW 2011   wedstrijd 

Blad 1 van 4  
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Wildebeest 1x MW 2009 S5   

Xochimilco 1x ZW 1994 S5   

ZS2 Maria 1x LW 2009   wedstrijd/privé 

Zwaluw 1x LW 1999   wedstrijd/privé 

Margay 1x LW 2014 S5 wedstrijd 

Fennek 1x LW 2014 S5 wedstrijd 

Theems 1x LW 2015 S5 wedstrijd 

Tamar 1x LW 2015 S5 wedstrijd 

      
2 Fast 4 You 2x LW 1992 S5  

Asterix 2x SLW 1993 S2   

Bosporus 2x LW 2008 S4   

Duizendmeren 2x ZW 2008 S3   

Kangoeroe 2x LW 1994 S5  

Pas de Deux 2x LW 2002   wedstrijd 

Suske & Wiske 2x SLW 2001 S2   

Tweestromenland 2x ZW 2005 S3   

Skagerrak 2x LW 2015 S4   

Henley 2x LW 2013 S5 wedstrijd 

Jarun 2x LW 2015 S5 wedstrijd 

Bosbaan 2x, 2- MW 2001   wedstrijd 

Guadalquivir 2x, 2- MW 2006   wedstrijd 

Jan Wienese 2x, 2- MW 1990 B4   

Piediluco 2x, 2- LW 2010 S5 / B4   

Rotsee 2x, 2- MW 2005   wedstrijd 

Sonja van der 
Meulen 

2x, 2- MW 1998 S5   

Yin-Yang 2x, 2- ZW 1996 B4   

      
Frank van Unen 4(x)- LW 1997 S5 / B4   

Grote Bocht 4(x)- MW 2006   wedstrijd 

Herman 4(x)- ZW 1991 B4   

Hoge Sluis 4(x)- LW 2011   wedstrijd 

Zwarte Kat 4(x)- ZW 2002   wedstrijd 

Amstel II 4(x)+ ZW 1993 S4   

De Naald 4(x)+ MW 2000 B3   

De Nes 4(x)+ MW 2004 S5 / B4 wedstrijd 

Evert Kruyswijk 4(x)+ MW 1995 S4   

Kruitmolen 4(x)+ MW 2003   wedstrijd 

Rob Werver 4(x)+ MW 2006 S5 / B4 wedstrijd 

Ronde hoep 4(x)+ ZW 2008   wedstrijd 

Rozenoord 4(x)+ LW 2010 S5 / B4 wedstrijd 

Ysbreeker 4(x)+ MW 2012 S5 / B4 wedstrijd 

Blad 2 van 4  
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Bora 8+ MW 1988 B3   

Jaap Razenberg 8+ MW 2014   wedstrijd 

Joost Hollander 8+ MW 2003   wedstrijd 

K. Visscher 8+ MW 1980   wedstrijd 

K. Willem I 8+ MW 1994   wedstrijd 

Ons Genoegen 8+ MW 2006 B4 wedstrijd 

Tornado 8+ MW 1990 B3 wedstrijd 

      
Aalscholver C1x ZW 1994 S3   

C-Meermin C1x ZW 2000 S3   

C-Rob C1x ZW 1987 S3   

Dolfijn C1x ZW 1990 S3   

Hollandse Nieuwe C1x ZW 2001 S3   

Maatje C1x ZW 1998 S3   

Meerkoet C1x ZW 1994 S3   

Otter C1x ZW 1975 S3   

Soleil C1x ZW 1975 S3   

Walrus C1x ZW 1983 S3   

Waterwolf C1x ZW 2003 S3   

Zeeleeuw C1x ZW 1983 S3   

      
Luts C2+ ZW 2004 S2   

Lepelaar C2x ZW 1992 S3   

Ral C2x ZW 2012 S3   

Reiger C2x ZW 1982 S3   

Galamadammen C2x+ ZW 2009 S2   

Geeuw C2x+ ZW 2012 S2   

Zwette C2x+ ZW 1999 S2   

Morra C2x+ ZW 2015 S2   

      
Ibis C3x+ ZW 2015 S2   

      
Peter de Graaf C4+ ZW 1998 B2   

Albatros C4x+ ZW 2003 S2   

Jan van Gent C4x+ ZW 2008 S2   

Pelikaan C4x+ ZW 2006 S2   

Smient C4x+ ZW 2012 S2   

Tureluur C4x+ ZW 2001 S2   

Zwaan C4x+ ZW 1998 S2   

      

Komkikker MB        

Blad 3 van 4  
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Joh. Elisabeth Wherry, 
W1x 

ZW 1952 S1   

Vecht Wherry, 
W1x 

ZW 1996 S1   

Boerenwetering Wherry, 
W2x 

ZW 1998 S1   

Botshol Wherry, 
W2x 

ZW 1964 S1   

Bullewijk Wherry, 
W2x 

ZW 1962 S1   

Drecht Wherry, 
W2x 

ZW 1960 S1   

Kom Wherry, 

W2x 

ZW 1998 S1   

Waver 
(westrijdwherrie) 

Wherry, 
W2x 

ZW 1958 S1   

Winkel Wherry, 
W2x 

ZW 1962 S1   

Celeritas Wherry, 
Wg 

ZW 1955 B1   

Dolfijn Wherry, 
Wg 

  1950 S1   

Blad 4 van 4 
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Commissies en vrijwilligers 

 

In dit overzicht staan leden van commissies en andere leden die zich structureel 

inzetten voor De Amstel (in willekeurige volgorde). 

Naast deze leden zetten zich vele anderen, incidenteel en op reguliere basis, in 

voor De Amstel. Velen van hen zijn zichtbaar, maar velen zijn ook onzichtbaar. 

Al deze leden zijn onmisbaar om onze vereniging soepel te laten functioneren. 

Dank aan alle leden die zich inzetten! 

Materiaalcommissie 

Frank van Unen, Paul Sterk, Liesbeth Hollander-Koning, Wim Koopman, Olaf de 

Ronde (bootsman), Paul van Grieken 

Leden Administratie Commissie 

Marijke Bernelot Moens, Piet Brinkman, Jochem Overbeek, Olga Duijn*, Helen 

Wüst, Willem Groot (technische ondersteuning), Tonnie Bos-Jongerius 

* = heeft gedurende het verenigingsjaar de commissie verlaten 

Biljartgoep “De Scheeve Pomerans” 

Peter de Graaf, Fons Kuiper 

Afroeicommissie 

Margriet Zietse, Jan van Rookhuijzen, Lies Smit, Wim Koopman, René Visser 

Kascontrolecommissie 

Leo Schneemann, Anders Kok, Andries Smeding 

Instructeurs volwassenen 

Jaap van de Meulen, George Lodewijks, Lucy Buddelmeijer, Marcel Pouw, Rick 

van Eeden, Bram de Blécourt, Barbara Spadiliero, Marieke Rinkema, Anita 

Witlox, Liesbeth Kuiper, Leo Schneemann, Egbert Willems, Luk van Driessche, 

Steven Weyermans, Leon van Schaik, Art Noordhoek, Gerrit Kolthof, Helen Wüst, 

Paul Lips, Sjoerd Bakker, Alexander Bakker, Marianne Thomassen,  Marianne 

Wildenberg, Michel Bergh, Marcel Steggerda, Bertie van Benschop, Loes Bergers, 

Vera Verweij, Stephanie Veltkamp, Florrie de Pater 

Instructiecommissie 

Marianne Thomassen, Art Noordhoek, Jan van Rookhuijzen, Marieke Rinkema, 
Florrie de Pater 

The Rowing Runners 

Leon van Schaijk 

Financiële Administratie Commissie 

Alkor Zelle, Leon van Schaijk, Marjolein Bouwman, Marjolijn Roeleveld, David 

Sogge, Erica van Haersma Buma 
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Commissie website en nieuwsbrief en communicatie algemeen 

René Visser (webredactie en fotografie), Paul Sterk (fotografie), Stephanie 

Veltkamp (nieuwsbrief), Rick van Eeden (webtechniek), Anders Kok (wie vaart 

waar), Ingar Seemann (wie vaart waar), Her Grimbergen (webredactie), Pim 

Fenger 

Midweekroeien 

Aafke Gorter, Carine Hoogveld 

Commissie gebouw 

Maartje Pittery, Martijn van Aurich, Marco Romano, Cees Heijboer, Tonny 

Lepeltak-Brinkman 

Archiefteam 

Paul Nouwen, Jaap van der Meulen 

Sail Roeierssaluut 

Aike Cattie 

Automatisering 

Rick van Eeden 

Zeilcommissie Amstel 

Wessel Agterhof, Jeanette von Lindern, Ted Deckers 

Thomasvaer en Pieternel 

Peter de Graaf, Doris Muda, Simon Koch 

WenS commissie 

Margriet Zietse, Theo Houwink ten Cate, Ted Deckers 

Jeugdwedstrijden 

Maaike Zietse, Geertrui Looze, Margriet Zietse 

Amstelmarathon 

Rob Muda, Rob Bijderwieden, Margriet Zietse 

Amsterdam World Ergohead 

Olga Duijn (media), Maaike Zietse (financiën), Rick van Eeden (ICT), Bart Breuk 

(wedstrijdleider), Diederik Don (website), Stefan Kools (voorzitter) 

Vaardigheidsproeven 

Egbert Willems 

Toercommissie 

Fokko Faber*, Afke van der Velden*, Monique van Wolferen*, Willem Bongaarts, 
Mariëlle Walraven, Joke Smit, Calijn Roeters van Lennep 

* = hebben gedurende het verenigingsjaar de commissie verlaten 



35 
 

Amstel Info Team 

Frank Verheij, Marije Harmsen, Michiel Muilwijk, Anneke Salden, Art Noordhoek,  

Marieke Rinkema, Marieke Lyppens, Paul van Dam (coördinator) 

Juniorenwedstrijdcoaches 

Anita Meiland, Cees Vente, Liesbeth Hollander-Koning, Wim Koopman, Annebel 
Keijzer, Wim Keizer, Frederic Dohmen, Lotte Lintmeijer, Koos Voogd 

Amstelleden actief buiten de vereniging 

Pem Godri (ARB CIC), Erik Kraak (KNRB), Margriet Zietse (Stichting PAR), Rob 

Muda (Stichting De Gouden Riem, commissie marathonroeien KNRB, Comité voor 

Wherrywedstrijden), Jan Wienese (Stichting De Gouden Riem), Rob Bijderwieden 

(kamprechter), Fred Hollander (kamprechter), Cees Vente (RTC), Dick van Nes 

(RTC), Peter de Graaf (overleg met gemeente Amsterdam) 

Instructeurs jeugd- en junioren 

Lily ter Cock, Stefan Kools, Jonna Genuit, Marcel Pouw, Joost Hollander, Marijke 

Oskam, Anne-Marie Bergman, Joris de Graaf, Dary Delis, Max Suarez Muller, 

Koos Voogd, Maaike Hoogesteijn, Mano Nijkerk, Mart Steketee, Olivier Brauns, 

Max Winokan, Sjoerd Verhallen, Martijn van Aurich, Martijn Koopman*, Inte 

Koopman*, Rosa Verheij*, Ieke Ambergen*, Marloes Strengholt*, Wim Koopman 

* = Okeanos instructeurs 

Team onderhoudvrijwilligers 

Pem Godri, Paul Nouwen, Jan Scheltens, Gerrit Kolthof 

Team onderhoudsvrijwilligers vloot 

Ineke van der Valk, Fred Hollander, Joost Hollander, Egbert Willems, Eric Pool, 

Jaap Vlugt, Reinier Nieuwenhuis, Jan van Rookhuijzen, Frank van Unen 

Hovenier/planten/ramen 

Loes Bergers, Leo Schneemann, Emely Foeken, Truida Voortman 

Bestuur 

Dick van Nes (voorzitter), Wim Koopman, (vicevoorzitter), Steven Weyermans 

(secretaris), Maaike Zietse (penningmeester), Cees Vente (commissaris 

wedstrijdroeien), Florrie de Pater (commissaris instructie), Tonny Lepeltak-

Brinkman (commissaris gebouw), Paul van Grieken (commissaris vloot), Els 

Lindelauf (tot en met maart 2015)(commissaris algemene zaken en 

recreatieroeien), Pim Fenger (vanaf maart 2015)(commissaris communicatie a.i.) 
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Ledenoverzicht 2014/2015

ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC som LP

start 0-okt 6 251 105 33 64 0 43 2 28 11 13 68 56 1 26 10 1 3 721 14

eraf 21 5 10 1 15 3 1 56

erbij 11 13 1 9 2 1 1 15 2 1 56

netto 1-okt 6 241 113 34 73 0 43 2 30 2 13 53 68 1 27 11 1 3 721 14

ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC WACHT som LP

okt 8 4 1 12 13

nov 2 1 3

dec 6 6

jan 8 0

feb 3 1 1 12 5

mrt 13 4 11 17

apr 2 1 10 1 14

mei 1 2 8 11

jun 10 2 4 16

jul 2 13 2

aug 3 1 4

sep 15 1 4 5 2 25

som 0 63 0 0 0 5 0 0 0 6 0 19 21 1 0 1 0 0 116 0

ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC som LP

okt 11 1 1 13

nov 4 1 4 1 10

dec 3 3

jan 3 1 4

feb 3 1 4

mrt 1 1 1 2 5

apr 3 3 1 7

mei 12 4 2 1 1 20

jun 17 4 1 1 2 1 2 8 36

jul 2 1 3

aug 1 3 1 1 5 11

sep 1 3 4

som 0 61 9 0 4 0 2 1 2 5 1 2 29 0 2 0 0 2 120 0

START SITUATIE per 1 oktober 2014

NIEUWE LEDEN

OPZEGGERS
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ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC som LP

lopend 

(netto) 6 243 104 34 69 5 41 1 28 3 12 70 60 2 25 12 1 1 717 14

start 6 241 113 34 73 0 43 2 30 2 13 53 68 1 27 11 1 3 721 14

netto 

plus 0 2 -9 0 -4 5 -2 -1 -2 1 -1 17 -8 1 -2 1 0 -2 -4 0

% 0,0% 0,8% -8,0% 0,0% -5,5% #DEEL/0! -4,7% -50% -6,7% 50,0% -7,7% 32,1% -11,8% 100,0% -7,4% 9,1% 0,0% -0,6%

start okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

nieuw 13 3 6 0 5 17 14 11 16 2 4 25

opzeg 13 10 3 4 4 5 7 20 36 3 11 4

# netto 699 699 692 695 691 692 704 711 702 682 681 674 695

% netto 0,0% -1,0% 0,4% -0,6% 0,1% 1,7% 1,0% -1,3% -2,9% -0,1% -1,0% 3,0%

% netto 0,0% -1,0% -0,6% -1,1% -1,0% 0,7% 1,7% 0,4% -2,4% -2,6% -3,6% -0,6%

categorie #

ERE 6

WL 22

WL10 exit door bestuur, ook royement 3

WL25 38

WL65 1

PWL 27

BUI

STU 11

STB 1

JEU 5

JUN 6

HON 120

SOC

DON

BOO

LP

FNC

WACHT

eraf categorie wijziging

erabij categorie wijziging

Bootsman

Ligplaats

Student lid (<28 jr)

redenen ligplaats / verkoop boot

Op Wachtlijst (niet meegeteld)

ziekte, blessure, advies te stoppen, zwangerschap

overlijden

binnen 3 maanden exit

sport bevalt niet, niet mijn dingJunior (14-18)

Honorair

Sociëteitslid

Donateur

medisch

Functionaris

proeflid

geen groep, zwarte gat na instructie

woont te ver weg, verhuizing waardoor roeien niet meer binnen bereik

druk, nieuwe baan, reden school, geen tijd, kom te weinig

te duur

zonder opgaaf, dus nabellen

Buitenlid

financiën

% groei in de maand

% groei tov 1 okt -stand

HUIDIGE SITUATIE

LEGENDA

GEEN

toelichting toelichting

aansluiting

afstand

bestuur (royem)

druk-tijd

roeisport

code opzeg

Ere lid

Werkend lid

Werkend lid 10 jr lid

Werkend lid 25 jr lid

Werkend lid 65 jr

Partner werkend lid

overlijden

ligplaats

Jeugd (<14)

Bijzonder Student lid (<28jr)
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# netto


