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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Roei- en Zeilvereniging De Amstel, opgericht in 1874 

en daarmee dit jaar 139 jaar oud. Ieder onderdeeltje van De Amstel is er omdat er 

ooit een groep vrijwilligers aan de slag is gegaan om dat onderdeeltje te bouwen, te 

instrueren, te coachen, te administreren, te ontwerpen, te installeren, te organiseren, 

te schrijven of te onderhouden. Zonder al die inzet had de Amstel niet bestaan. In dit 

jaarverslag leest u van het vele werk dat dit verenigingsjaar door al onze die 

vrijwilligers is verzet. Veel werk en veel resultaten, opgestapeld bovenop al die 

resultaten uit de voorafgaande 138 jaar verenigingsactiviteit. Er zijn veel zaken 

waarop een Amstel lid trots mag zijn, maar de tomeloze en de al maar doorgaande 

inzet van onze leden is iets waar we zonder enige terughoudendheid zeer trots op 

mogen zijn. 

We zijn trots, maar er zijn ook zorgen. 

In het afgelopen jaar zijn er grote financiële tegenvallers geweest. Zij hebben 

betrekking op het gebouw en op de administratie. Het gebouw zorgde voor extra 

eenmalige kosten omdat de verwarmingsketels het begaven en vervangen dienden 

te worden. En omdat de terrassen veel eerder dan gepland een nieuwe 

dakbedekking nodig hebben. De administratie zorgt voor eenmalige extra 

afschrijvingen omdat er fouten zijn ontdekt in de BTW aangiftes van voorafgaande 

jaren en in de vorderingen op de club van 100. Alles bij elkaar genoeg “lijken in de 

kast” voor het bestuur om dit jaar geen nieuwe boten aan te schaffen. 

De financiële zorgen kondigden zich vorig verenigingsjaar al aan. Op dat moment 

vooral in de constatering dat de Amstelvloot steeds ouder wordt. We schaffen al 

jaren aan één te weinig nieuwe boten aan om de gemiddelde leeftijd van de vloot 

op een gelijk niveau te houden. Een als maar verouderende vloot is een serieuze 

bedreiging voor de Amstel. 

De meest voor de hand liggende aanpak om de financiële positie van de 

vereniging te versterken is door ledengroei. En de meest effectieve en efficiënte 

wijze van ledengroei is ledenbehoud. In dit verslag leest u hoe er bij de instructie en 

de jeugd- en junioren afdeling gewerkt is aan ledenbehoud. De inspanning is 

indrukwekkend.  
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Wedstrijdroeien 

Wedstrijden  

Deelnames 

In het afgelopen roeiseizoen 2012-2013 is De Amstel op 28 wedstrijden aan de start 

verschenen met in totaal 442 personen. Dat is lager dan de afgelopen jaren. Vooral 

het aantal achten neemt af. De meeste Amstelleden starten nu in kleinere nummers. 

Voor komend jaar verwachten we een stijging van dit aantal. Er zijn nieuwe ploegen 

geformeerd die de eer van de Amstel gaan hooghouden. 

Overwinningen   

Het aantal deelnames heeft geleid tot een aantal prachtige overwinningen. In 

totaal zijn er 49 roei(st)ers en sturen als eerste over de finish gekomen. Deze zijn op te 

splitsen in 28 tellende blikken en 21 niet tellende blikken. Tegenover een totaal van 

35 1e plaatsen in het vorige seizoen (2011-2012) is dit een opwaartse lijn. Zeker gezien 

het feit dat het aantal startende roeiers lager ligt. Vooral in de veteranenvelden 

worden mooie prestaties neergezet. 

Wedstrijdroeiers 

Junioren wedstrijdroeiers 

De Junioren wedstrijdroeiers is nog maar een kleine groep. Ze hebben dit jaar helaas 

geen overwinningen behaald. Dankzij de grote inzet van jeugd coördinator Jeroen 

Kraak is het aantal junioren weer groeiende. Deze lijn denken we voort te zetten met 

een bezoldigde jeugd coördinator in de persoon van Maarten Bax. Samen met 

combinatiefunctionaris Jesper Verheij zorgen zij ervoor dat de junioren 

wedstrijdroeiers weer de benodigde blikken gaan halen. De hulp van Amstelleden in 

de vorm van coaching is hierbij van groot belang.  

Senioren Wedstrijdroeier(s) 

Remco de Keizer heeft zich laten zien op onder meer de Hollandia, NSRF Slot en 

Cottwich Almelo Regatta. Komend seizoen zullen de broers Vincent en Tycho Muda 

voor de Amstel gaan starten. Dit is een grote aanwinst voor de Amstel die naar 

verwachting ook terug te zien is in het aantal blikken. 

Veteranen  

De groep veteranen wedstrijdroeiers is, zoals ieder jaar, stabiel gebleven. Zoals ieder 

seizoen vinden er wat verschuivingen plaats binnen/tussen de ploegen. Met een 

harde kern kunnen ploegen zo blijven voortbestaan en goede resultaten worden 

voortgezet of juist bereikt worden. Het is goed om te zien dat er een evenwichtige 

verhouding is ontstaan tussen de boord en scull nummers. Dit jaar is een 

afvaardiging naar de FISA Masters in Varese gegaan van de Amstel. Daar is een 

aantal mooie overwinningen behaald. 
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Clubroeiers  

Het aantal clubroeiers is het afgelopen jaar weer gestegen. Dit jaar stond een 

enthousiaste nieuwe groep clubroeisters klaar die onder de bezielende leiding van 

Erik Kraak het clubveld hebben gestart op de Head en de Heineken. Op deze 

manier is een mooi traject gestart om het gat tussen instructie en veteranen roeien 

op te vangen. 

 

In de blikkenlijst in de bijlage zijn de overwinningen per roei(st)er/stuur te vinden.   

Marathon roeiers 

De vaste groep ‘kilometer vreters’ hebben weer vele lange halen gemaakt op de 

lange afstanden.  Op onder andere onze Amstel Marathon en de Ringvaart Regatta 

zijn weer grootste prestaties neergezet. 

Outdoor   

Elke dinsdag avond vanaf begin oktober konden alle leden na aanmelding 

participeren aan een goed georganiseerde en leuke hardlooptraining. Bij de 

junioren werd deze training begeleid door een externe hardlooptrainer. Bij de 

senioren en veteranen (Running Rowers) was eveneens een externe hardlooptrainer 

verantwoordelijk voor de begeleiding. Aansluitend aan de training werd er door veel 

van de lopers gegeten op de vereniging.  

Running Rowers 

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

een paar jaar terug was het gewoon de 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.  

Het leuke van de Rowing Runners is dat het van alle niveau’s is, dus in principe kan 

en mag iedereen meedoen, als je maar netjes betaald voor een half jaar outdoor. 

De dinsdagavond is in de wintermaanden van de Rowing Runners. Je ziet dan in de 

sociëteit een lange tafel mooi gedekt voor de groep die vanaf een uur of 20.45 

gaan aanschuiven, nadat ze de nodige looptrainingen en lange afstand hebben 

volbracht en dit alles onder de bezielende leiding van een heuse loopcoach, onze 

Dick Tasma. Zoals je kunt lezen gaan wij niet over één nacht ijs en pakken we het 

professioneel aan. Een half jaar lang wordt er getraind onder de bezielende leiding 

van een echte loopcoach, die het nu voor de vijfde keer gaat doen, 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. 
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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 ergometeren 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 gelijk moet 

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

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

betaald kan worden. 

Als je een keer mee wilt lopen op de dinsdagavond vanaf 19.00 uur, dan kan dat 

altijd en je hoeft je niet van tevoren aan te melden en het is een aanrader om 

daarna gezellig te blijven eten in ons eigen sociëteit. 

 

Jeugd 

Combinatiefunctionaris en juniorencoördinatie 

Sinds de zomer van 2012 heeft Jesper Verhey de functie van combinatiefunctionaris 

op zich genomen. Dat heeft hij met verve gedaan. Samen met Jeroen Kraak heeft 

Jesper bijvoorbeeld op een geweldige wijze de betrokkenheid van de ouders van 

de roei-jeugd vorm gegeven. Er zijn ouderavonden georganiseerd waarbij ouders de 

theoretische basiskennis van het roeien is bijgebracht. Ook is hen geleerd hoe 

bijvoorbeeld boten getild worden. Daarmee heeft Jesper direct geregeld dat 

ouders daadwerkelijk de helpende hand bieden bij de jeugdinstructie. 

Jeugd en junioren 

De jeugdafdeling is afgelopen seizoen enorm gegroeid. Dit heeft tevens tot 

resultaat, dat er een grote doorstroming heeft plaatsgevonden van de jeugd naar 
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de junioren. De juniorencoördinatie is tot en met de zomer van 2013 ingevuld door 

Jeroen Kraak. Door drukke werkzaamheden is Jeroen echter genoodzaakt geweest 

om te stoppen met zijn activiteiten als juniorencoördinator bij De Amstel. Zijn taak is 

overgenomen door een oude bekende: Maarten Bax. De Amstel is verheugd dat er 

vanaf september 2013 een goede opvolger is gevonden voor de 

juniorencoördinatie.  

De structuur van de jeugd/juniorenafdeling is aan de hand van een door het bestuur 

vastgesteld Jeugd- en Juniorenplan ook veel duidelijker. De juniorenroeiers (vanaf 14 

jaar) worden geacht zich meer als echte sporters op te stellen. Het roeien wordt ook 

meer wedstrijdgericht en de ‘discipline’ wordt strakker aangehaald. Door de 

juniorencoördinator worden de junioren ook goed begeleid. 

Een nieuw fenomeen in de structuur is ook het aannamemoment. Om de instructie in 

goede banen te leiden is besloten dat er voortaan 2x per jaar een instoommoment 

voor nieuwe jeugdleden is. Dat is begin april en begin september. De voorgaande 

jaren bleek de continue instroom van nieuwe leden tijdens het seizoen afbreuk te 

doen aan een goed instructietraject. 

Blijvend zorgenkindje blijft wel de helpende handen bij de jeugdinstructie. 

Roeievenementen De Amstel 

Amstel Marathon 

Op 7 april werd alweer voor de elfde keer de roeiwedstrijd over 50 km succesvol 

georganiseerd door onze vereniging. Op deze mooie dag gingen 26 ploegen uit het 

hele land in C- boten en wherries de duurstrijd aan tijdens deze eerste marathon van 

het seizoen. 

De nieuwe route is afgelopen jaar goed bevallen en dit jaar weer toegepast. Een 

parcours via Amsterdam Centrum richting de rivier de Amstel naar Uithoorn vice 

versa, dan  stuurboord uit bij Ouderkerk naar het Abcoudermeer en retour naar de 

finish op de Kom voor de vereniging.  

Enkele jaren gelden was de wedstrijd nog grotendeels een Amstel onderonsje maar 

dat is verleden tijd met maar 2 deelnemende Amstel ploegen. De Amstel heeft de 

titel in HC4 geprolongeert met Wessel Agterhof, Leon van Schaik, Jim Navarro, Hans 

Jonkers en Bram de Blécourt. Op 6 April 2014 wordt de openingsmarathon door de 

De Amstel georganiseerd met uiteraard weer een Amsterdams grachtentintje. Rob 

Muda en Margriet Zietse bedankt voor de organisatie. 

Amstel Jeugdwedstrijden 

Ook dit jaar organiseerde de Amstel in het voor- en najaar weer 2 jeugdwedstrijden 

voor 10 tot 14 jarigen. Met ruim 90 deelnemers waren beide wedstrijden een groot 

succes. De deelnemers komen grotendeels uit Amsterdam en omgeving en varen 

200 meter wedstrijden in de Kom. Met veel gespetter en aanmoedigingen van 

roeimaatjes en fanatieke ouders zet de jeugd zijn eerste schreden op het 
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wedstrijdpad. In dit stadium gaat het voor al om plezier en iets minder om de 

prestatie daarom krijgen alle deelnemers een vaantje en worden de 1e drie plekken 

voorzien van een mooie medaille.  

Onze speciale dank gaat uit naar de familie Zietse voor wederom een uitstekende 

organisatie. 

Amsterdam World Ergohead 

Weer een wereldrecord op de Ergohead 

De zestiende editie van de Amsterdam World Ergohead was een succesvol 

evenement voor de Amstel en het Nederlandse roeien. Speciaal in deze editie was 

het blok voor aangepast roeien.  Een waar spektakel, roeiers die records 

verpulverden. Ze lieten zich hiermee voor de bondscoaches, hun familie en het 

publiek van hun goede kant zien. Eerder op de dag leek het voor publiek slechts een 

kleine inspanning die Roel Braas deed om zijn eigen record te verbeteren. Braas 

legde 6.443 meter in twintig minuten. Op NLroei geeft hij toe dat het toch zwaarder 

was dan het leek. Het blijft indrukwekkend als de gestalte van Roel op een 

ergometer stapt.  Maar Braas was niet de enige die naar Amsterdam was gekomen, 

ook lichte mannen en veel, veel junioren maakten er een mooie show van. Zo won in 

het licht veld de Deen Steffen Jensen, met naast hem Pedro Fraga en Nuno Mendes, 

twee Portugese Olympiërs tegen de roeitweeling Tycho en Vincent Muda. Jensen 

verbeterde het wereldrecord met dertig meter: 6.196 meter. Het einde van de dag 

was het hoogtepunt, dit keer de jeugd en junioren. Met ca. 180 deelnemers is het 

meetmoment voor de bondscoaches een waar walhalla. Ze kunnen in de 

wintermaand eens hun roeitalenten ‘live’ zien en tijden vergelijken. Ook veel 

Amstelroeiers deden mee; elf competitie roeiers en Gijs Andringa bij de Jongens16 

jaar, Thomas Ottens en Douwe van Benschop bij de Jongens18.  

                  

Organisatie 

Voor de Amstel is het evenement een moment om te laten zien dat we in 

Amsterdam een mooi podium kunnen maken voor het Nederlandse roeien van jong 

tot oud, van beginner tot topper. Dankzij de inzet van een veel Amstelleden heeft dit 

evenement voor de 16e keer (!) kunnen slagen. Bij de opbouw en afbouw zijn zo’n 30 
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leden actief en de dank gaat uit voor hun inzet! Ook editie 2013 kende geen echte 

hoofdsponsor, maar door de inzet van vele kleine bijdragen werd het verlies beperkt. 

De Amstel commissie bestaat uit Stefan Kools (voorzitter), Maaike Zietse 

(pennigmeester, wedstrijdsecretariaat), Bart Breuk (wedstrijdleider) en Olga Duijn (PR 

en website).  

We zien iedereen graag volgend jaar weer, hou je agenda vast vrij! 

Infoteam 
Het Amstel Info Team (AIT) heeft zich ook afgelopen seizoen iedere maand bezig 

gehouden met het enthousiasmeren en werven van nieuwe leden. Sinds vorig 

seizoen is het moment verplaatst naar iedere eerste zondag van de maand om 12u. 

Dit nieuwe moment bevalt nog steeds erg goed omdat er op dit moment meer 

“roei-reuring” is in en om onze sociëteit en worden de vlotten intensief gebruikt. Erg 

leuk om ons verhaal aan de potentiele nieuwe leden kracht bij te zetten. Tevens zijn 

de potentiele jeugdleden ook toegewezen aan dit tijdstip. 

Met veel enthousiasme vertellen wij de potentiele 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. 

Waarna er uiteraard gelegenheid is om zich als lid in te schrijven. 

In de loop van dit roeiseizoen is het moment van instromen teruggebracht naar 2 

momenten. In september en maart kunnen leden zonder enige roeiervaring 

instromen. Net als bij iedere andere sportvereniging eigenlijk. Hoewel het dan 

bijvoorbeeld in de maand oktober erg ver weg lijkt om in maart te starten, is er zeker 

begrip voor deze momenten. Uiteraard zijn mensen die al roeiervaring hebben in de 

gelegenheid via een zij-instroomprogramma versneld lid te worden.  

Afgelopen seizoen zijn er 104 nieuwe leden ingeschreven bij onze vereniging, die 

vervolgens in de handen van verschillende instructeurs onder bezielende leiding van 

Florrie de Pater hun weg  hebben weten te vinden door de instructie. 

Wat leuk 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 heeft het naar de zin. 

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

tegenaan om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. We hebben nog ruimte voor 

2 enthousiaste leden die de passie van het roeien aan mensen over kunnen 

brengen. Lijkt het je wat, neem dan contact met mij op via 06-30105892 of 

vandam.paul@gmail.com 
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Instructie 

Instructieplan 

In februari 2013 is het nieuwe instructieplan voor de vereniging door het bestuur 

besproken en goedgekeurd. Centraal staat hoe de instructie op zodanige wijze kan 

worden gegeven dat zich vanzelf tijdens of na de instructie groepjes vormen, die 

samen met elkaar door willen gaan. Dat stimuleert ledenbinding en zorgt er voor dat 

mensen lid willen blijven. Ook wordt in het plan aandacht besteed aan activiteiten 

voor nieuwe leden om binding met de vereniging te bevorderen, zoals het 

betrekken van nieuwe leden als vrijwilliger bij de Ergohead en drakenbootrace en 

door het organiseren van gezellige bijeenkomsten.  

De instructie 

In het afgelopen verenigingsjaar hebben veel roeiers instructie gekregen. Er stond 

een team van enthousiaste instructeurs klaar en daardoor kon iedereen die instructie 

wilde hebben, aan zijn/haar trekken komen.  

 Basisinstructie Stuurinstructie C1 
test 3 

Skiff 
test 4 

Skiff 
test 5 

B2/B3 

September-
november 2012 

20      

Maart - 
juni 2013 

15  20 13 2 6 

September-
oktober 2013 

16 7 10 2  8 

Tabel 1: aantal mensen dat instructie heeft gehad of nog heeft in het jaar 2012/2013 

Mensen die de basisinstructie volgen, krijgen de gelegenheid om drie maal per week 

te roeien (in de winter twee maal). Op die momenten staat er een steeds wisselende 

ploeg instructeurs klaar, die de leerlingen onder zich verdelen. De instructie wordt in 

wherries en C-4 gegeven. Als er jonge roeiers bij zitten, werd de cybernetische 

methode toegepast: meteen in C1 en skiff.  

De instructeurs 

Op dit moment telt de vereniging 27 instructeurs voor volwassenen (vanaf 18 jaar). 

Daarvan geven er 20 basisinstructie en 7 instructie in C1, skiff of boordroeien. Dit 

aantal lijkt veel, maar het is soms net kantje boord of er genoeg instructeurs op een 

bepaalde dag zijn.  

Cursus Basisinstructie 

In oktober 2012 hebben vier mensen de cursus BIC gevolgd bij Willem III. Drie ervan 

geven nu instructie. In november 2013 verzorgt De Amstel zelf een cursus voor 

basisinstructeurs.  

Twee mensen hebben in dit verenigingsjaar de RI III gedaan.  
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Opvang nieuwe leden 

Door de wijze van instructie geven en door het organiseren van diverse activiteiten 

om de instructie heen, hebben mensen elkaar leren kennen en zijn er verschillende 

groepjes gevormd van mensen die blijven roeien. Probleem is op dit moment het 

gebrek aan coaches bij de vereniging, waardoor ambitieuze roeiers niet verder 

kunnen met wedstrijdroeien. Ook het aantal gladde boten zal binnenkort een 

beperking worden. 

Afroeicommissie 
Het afroeien kwam begin 2013 langzaam op gang. Dit had te maken met de koude 

winter en voorjaar. Net zoals in de vorige seizoenen slagen de meeste afroeiers 

meteen voor de test waarvoor ze zijn ingeschreven. Buiten het winterseizoen en de 

zomervakantie is er iedere twee weken een afroeidag. Deze dagen worden zoveel 

mogelijk tegelijk gehouden met De Scheeve vrijdagavond of met een Amstelavond 

in de zomer.  

 

De afroeicommissie vindt het niveau wat ze zien over het algemeen redelijk. Goede 

kennis overdracht tussen instructeurs onderling blijft belangrijk. De nieuwe 

commissaris instructie wil met de afroeicommissie werken om verschillende inzichten 

betreffende materiaalgebruik en roeicommando's weer op één lijn te krijgen. We 

merken dat er verschillen zijn met wat de instructeurs hun leerlingen leren. Hier willen 

meer eenheid in krijgen. Voor het komende seizoen zal hier aandacht aan besteed 

worden. 

Overzicht geslaagden per test tot nu toe in 2012 – 6 oktober 2013  

* test 1 scull:    26 

* test 2 scull:    20 

* test 3 scull:    22 

* test 4 scull:    16 

* test 5 scull:    2 

* test 2 boord:   6 

* test 3 boord:   3 

totaal:             95 testen waarbij afroeiers geslaagd zijn.  

Aantal gezakten wordt niet bijgehouden. 

Administratief verwerken van de geslaagden 

Na ieder afroeisessie wordt standaard de geslaagden per mail doorgegeven aan 

redactie Amstelkanaal en het LAC. Verwerking van de gegevens gaat goed. De 

namen van de geslaagden worden gepubliceerd in het Amstelkanaal en de 

website van De Amstel www.amstelroei.nl. Op de website staat veel informatie 

betreffende afroeien en roeitechniek in het algemeen. Het is een ieder aan te raden 

om op de Amstelsite hier een kijkje te nemen. De afroeicommissie staat open voor 

nieuwe informatie/ filmpjes die eventueel op de Amstelsite geplaatst kunnen 

worden. 

http://www.amstelroei.nl/
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Toerroeien 

Toercommissie 

De toercommissie organiseerde in  2012/2013 vijf tochten, waarvan twee nationale 

tochten.  

Koning Wintertocht, 9 december 2012  

Het al dan niet doorgaan van de Koning Wintertocht op 9 december 2012 was 

spannend: heel slecht weer, sneeuw en ijzel. Uiteindelijk heeft de toercommissie 

besloten de tocht toch door te laten gaan. Het gevolg was wel dat een paar 

ploegen van verenigingen van buiten Amsterdam de tocht naar Amsterdam niet 

aandurfden, dus waren er minder deelnemers dan verwacht (100 i.p.v. 131) . Er 

deden uiteindelijk 80 deelnemers van buiten en 20 Amstelleden mee. Onderweg 

waren er af en toe fikse regenbuien, maar die hebben het enthousiasme van de 

deelnemers niet verminderd. De glühwein-stop om de haard in café Hanneke's 

Boom, aan de rafelrand van Amsterdam, zorgde er voor dat iedereen van binnen 

en van buiten weer op temperatuur kwam.   

Openingstocht, 14 mei 2013  

Het weer in de lente van 2013 was – op zijn zachts gezegd – wisselvallig, zo ook op 14 

mei: niet al te warm en miezerig en op het eind een echte plensbui. Er hadden zich 

27 Amstelleden gemeld voor de tocht, 11 lieten het afweten. Een moedige C4+ 

heeft nog gepicknickt langs de Amstel, de anderen verkozen het eten van Joris. 

Tocht Barendrecht, 12 juli 2013 

Op verzoek van RV Barendrecht organiseerde de toercommissie een dagtocht door 

de grachten. Er deden 23 personen aan mee, die zeer enthousiast waren over al het 

moois dat Amsterdam te bieden heeft. 
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Tocht Michiel de Ruyter, Uithoorn, 17 juli 

Zie boven, maar dit keer voor 26 leden van UR&KV Michiel de Ruyter.  Reakties van 

deelnemers: zie ook boven. 

Nat. Avondtocht, 7 september 

De Nationale Avondtocht was weer een groot succes. Mooi weer, weinig wind en 

weer erg veel belangstelling. Er deden 77 mensen van “buiten-verenigingen” mee 

en 38 Amstelleden. 

Jammer was dat Swim-Amsterdam – de zwemtocht werd op zondag 8 sept. 

gehouden - de Keizersgracht had afgesloten, terwijl ze ons verzekerd hadden dat 

onze tocht belemmeringsvrij zou zijn. Tot overmaat van ramp was de verlichting bij 

de blokkade vergeten, dus dat zorgde voor schrikreakties bij de deelnemers. Maar er 

zijn geen ongelukkken gebeurd en de deelnemers verzekerden ons dat het pret niet 

kon drukken. 

 

Midweekroeien 

Hoewel de zomermaanden fantastisch waren, regende het in de daar 

voorafgaande maanden heel veel. Daardoor werden er, vergeleken met 

voorgaande jaren, minder tochten en uitwisselingen georganiseerd. 

Wel namen er dit jaar een behoorlijk aantal enthousiaste 'nieuwe midwekers' deel 

aan de tochten. Mark Alberdingk Thijm schreef er in het voorjaar een artikel over het 

midweeknummer in het roeiblad, Her Grimbergen schreef een blog. 

Georganiseerde tochten: 

24 april            (Japanse) kersenbloesemtocht naar Amstelveen 

1 mei               Vogeluitkijkpost Landje van Geijsel 

3 mei               Driesluizentocht 

20 mei             Verrregende tocht naar Broek in Waterland 

12 juni              Nieuwe Meer en Sloterplas 

14 juni              Geintocht 

15 juli               Oostelijke Eilanden 
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26 juli               Ilperveld (afgelast vanwege onweer, later picknick op de club) 

31 juli               Winkeltocht (richting Vinkeveen) 

2 augustus      Ilperveld. 

In de herfstvakantie plannen we een tocht naar Rhijnauwen (Utrecht). 

Aafke Gorter organiseet iedere woensdag een tocht in en om Amsterdam. Iedereen 

met test 2 kan meedoen. 14.00 uur op het vlot en rond 17.00/18.00 uur terug. 

Komend jaar willen we meer tochten vanuit andere clubs organiseren. 

Vloot 
Over de vloot valt in dit verenigingsjaar helaas weinig te melden. Een gebrek aan 

financiën maakte het dit jaar onmogelijk nieuwe boten aan de vloot toe te voegen. 

We hebben wel een Volans ( rolrigger C1) in bruikleen gekregen. Olaf heeft met hulp 

van vrijwilligers dit jaar wel een paar grote renovatie projecten afgerond. De 

renovatie van de Bora is in dit jaar afgerond evenals de renovatie van de Koning 

Willem 1. Met de renovatie van de Winkel is dit jaar begonnen. 

Gebouw 
De in het voorjaar van 2013 geformeerde 

commissie gebouw is aan de slag gegaan aan de 

hand van twee lijsten: de zgn. COEK-lijst (narooi-

klussen vanuit de vernieuwbouwoperatie) en de 

klussenlijst. Zowel kleine als de wat grotere klussen 

werden opgepakt  waarbij vrijwilligers forse 

bijdragen  leverden. Het werk varieerde van het timmeren van kasten in de 

werkplaats, schilderen van buizen, repareren van banken, ophangen van 

verbodsbordjes, het verplaatsen van het antwoordapparaat,  het wegwerken van 

gaten in het perron, het aftekenen van een niet parkeren zone bij de hellingbaan,  

het repareren van het skiffvlot, tot het plaatsen van een nieuwe kapstok in de 

dameskleedkamer, enzovoort.  Van de totaal  80 items van de klussenlijst zijn er in het 

afgelopen  40 uitgevoerd.  De lijst is geen statische lijst. Gereedgekomen klussen zijn 

afgevoerd, nieuwe klussen toegevoegd.  Bij het uitvoeren van de klussen is de inzet 

van vrijwilligers onontbeerlijk gebleken. Voor deze inspanningen onze dank aan 

betrokkenen. 

De klussen die wij als vrijwilligers niet zelf kunnen doen, zijn door bedrijven uitgevoerd,  

zoals het zetten van nieuw glas in een van de tussendeuren in de hal, ophangen van 

zonwerende lamellen in de LAC-ruimte (waar de  LAC-vrijwilligers thans goed zicht 

hebben op de beeldschermen), en het plaatsen van een nieuwe CV-installatie (een 

schenking van Vaillant).  

Voor elke klus geldt dat commissieleden afwegen wie deze het beste kan doen, en 

worden er prijzen opgevraagd en vergeleken, zodat we het beschikbare geld zo 
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zorgvuldig en doelmatig mogelijk in kunnen zetten. Bij grotere klussen worden er 

meerdere offertes opgevraagd. 

Na het gereedkomen van het vernieuwde gebouw, werd na enige tijd duidelijk dat 

in de aansluiting van het bestaande gebouw op het nieuwe deel  enkele lekkages 

zijn ontstaan. Met de aannemer is overlegd  en  na een inspectie is een overzicht 

gemaakt van te verbeteren plekken.  

De twee betegelde schoorstenen aan beide zijden van de koepel zijn vernieuwd.  Ze 

zijn tijdens de vernieuwbouw volledig in de oude stijl teruggebracht. Maar bij de 

inspectie bleek dat er sprake was van zwakke plekken. Ook zijn er elders op het dak 

en op de terrassen zwakke plekken geconstateerd. Met  de aannemer is het 

volgende afgesproken: de sloop en de herbouw van de twee schoorstenen is 

volledig voor rekening van de aannemer. Van het wegwerken van de overige 

geconstateerde zwakke plekken neemt de aannemer 15% van de kosten voor zijn 

rekening. 

Het reparatiewerk op het dak en de terrassen zal in drie fasen plaatsvinden. Fase I 

(het terras noordzijde) wordt in de maand november opgepakt, waarbij er een deel 

zelfwerkzaamheid is, nl. het weghalen en weer terugleggen van de tegels door 

vrijwilligers. Na fase I vindt er een evaluatie met aannemer plaats, waarna we verder 

gaan met fase II (terras zuidzijde) en fase III (dak).  

Met deze drie klussen wordt  in feite  een start gemaakt met uitvoering van  een 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP)voor het gebouw.  Het MJOP wordt  opgezet door 

drie leden en zal voor een periode van ca. 15 jaar een overzicht geven van 

werkzaamheden aan en in het gebouw, opgedeeld in jaarschijven en voorzien van 

een financiële vertaling. 

Met  de milieuafdeling van stadsdeel zuid is overleg gestart over de mogelijkheden 

te bezuinigen op energieverbruik  alsmede de mogelijkheden energie te winnen. Het 

overleg moet uiteindelijk leiden tot adviezen  over besparing, terugwinnen, en 

subsidies. 

Bij schadegevallen werd  een beroep gedaan op onze verzekering , danwel is de 

schade verhaald op de veroorzaker(s). 
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Administratie 

Leden Administratie Comissie (LAC) 

Het kantoor achter de blauwe harmonicawand in de sociëteit en de bar is sinds juli 

2011 de werkplek van o.a. de Leden Administratie Commissie (het LAC). Dankzij de 

inspanningen van de commissaris gebouw Tonny Lepeltak-Brinkman, is de zonwering 

afgelopen zomer bevestigd. De nieuwe verwarmingsketel wekt de verwachting dat 

het met het werkklimaat, nu de winter voor de deur staat, echt helemaal in orde is.  

De samenstelling van de commissie heeft het afgelopen jaar enkele wijzigingen 

ondergaan. Sander van Muijlwijk en Irene Wilmink hebben de commissie in resp. 

maart en september 2013 verlaten. Nieuwe uitdagingen en veranderde privé-

omstandigheden lagen aan hun vertrek ten grondslag. Het LAC dankt hen voor hun 

enthousiasme en inzet. Marijke Bernelot Moens, Olga Duijn, Susanne Maas en Tonnie 

Bos-Jongerius (coördinator) verwelkomen Piet Brinkman, Jochem Overbeek en Helen 

Wüst als LAC-lid en wensen hen veel succes. De continuïteit van de werkzaamheden 

is met hun toetreden gewaarborgd. Computer- en technische ondersteuning krijgt 

het LAC, evenals voorgaande jaren, van Willem Groot, waarvoor wederom veel 

dank. 

De gebruikelijke werkzaamheden ter ondersteuning van de secretaris en zijdelings de 

penningmeester werden weer in tweewekelijkse diensten door telkens twee 

commissieleden verricht.   

De samenwerking met de Financiële Administratie Commissie (FAC) verloopt soepel 

en de maandelijkse bijeenkomsten van LAC en FAC waarin knelpunten, procedures 

en samenwerking werden besproken en geëvalueerd, konden worden afgebouwd 

naar een lagere frequentie.  

De achterstand in het invoeren van de inloggegevens van nieuwe leden voor 

toegang tot het besloten deel van de Amstelsite is weggewerkt. De verwerking van 

inloggegevens van ieder nieuw lid wordt nu door het LAC verzorgd, waarmee 
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nieuwe leden vrij snel na verwerking door het LAC toegang hebben tot het besloten 

deel van de Amstel website. 

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. 

Omdat De Amstel haar leden graag wil behouden, registreert het LAC sinds kort de 

reden waarom een lid opzegt. Aan de hand hiervan kan het bestuur inzicht 

verkrijgen in mogelijke verenigingsknelpunten en deze verbeteren, waardoor leden 

behouden blijven. 

De Leden Administratie Commissie zal zich ook het komend verenigingsjaar weer 

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

Financiële Administratie Commissie (FAC) 

Kerntaak van het FAC is de financiële ledenadministratie. Kort gezegd, betekent dat 

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.  

Het FAC is in verenigingsjaar 2012 – 2013 bemand door Alkor Zelle, David Sogge, 

Erica van Haersma Buma, Jan Willem Nieuwenhuys, Leon van Schaijk en Theo 

Souren.  

Het FAC/LAC overleg is voortgezet maar vindt minder frequent plaats omdat we 

meer op elkaar ingespeeld zijn geraakt waardoor minder overleg nodig is.  

Het FAC krijgt samen met de penningmeester Multivers steeds beter onder de knie. 

Afgelopen jaar is er speciale aandacht uitgegaan naar de handleiding. Hierdoor 

kunnen de werkzaamheden makkelijker uitgevoerd worden en zijn ze beter over te 

dragen.  

Bij de jaarlijkse facturatie in oktober 2013 heeft er een nauwkeurige vergelijking 

plaats gevonden tussen de gegevens in Multivers en die in de LAC database.  

Tot slot vindt het FAC het nog vermeldenswaard dat Peter de Graaf het FAC 

geïnterviewd heeft voor het Amstelkatern in het blad Roeien.  

Archiefteam 

Het archiefteam heeft zich vooral bezig gehouden met het op orde brengen van de 

jaarverslagen en de notulen van de jaarvergaderingen, waarbij bleek dat deze voor 

een  aantal jaren ontbraken. Na veel speurwerk zijn er een  paar boven water 

gekomen, maar niet alle en zeker niet de originelen. Wil "De Amstel" zijn geschiedenis 

goed gedocumenteerd houden, dan zal er serieuzer met dit soort zaken omgegaan 

moeten worden, want ook de bestuursnotulen van de laatste zes jaar zijn nog niet 
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ingeleverd. Ook is het team bezig geweest met het maken van de lijsten van 

ereleden, leden van verdienste en dragers van het ereteken voor het behalen van 

tien of meer eerste prijzen. 

Communicatie 

Amstelkanaal 

In de verslagperiode verscheen Amstelkanaal 11 keer per jaar. Naast de 

terugkerende Stuurtaal van het bestuur, richtte de berichtgeving zich vooral op 

achtergrondartikelen rondom de vereniging en de leden. Aansluiting werd gezocht 

op het voornemen van bestuur en de ALV van november 2012 om “de voordeur te 

openen en de achterdeur zoveel als mogelijk dicht te houden.” Artikelen over de 

prestaties van leden op wedstrijdgebied werden afgewisseld met activiteiten van de 

verschillende teams binnen de vereniging. Specifieke bijdragen over de 

ontmoetingsfunctie van de vereniging (zoals de zondaginstuif; de culturele 

woensdagavonden, sociëteit) en over de omgeving (brugwerkzaamheden etc.) 

voorzagen in extra accenten. In de rubriek “In gesprek met…”  trad Amstelkanaal 

met de leden in contact. Hun wensen, verwachtingen van de vereniging en de 

vraag wat ze zelf gaan bijdragen kwamen daarbij ruimschoots aan bod. Peter de 

Graaf tekende, ten slotte, voor de portretten van de uiteenlopende commissies. 

Punt van aandacht werd in uiteenlopende bijdragen van Amstelkanaal de 

ontwikkelingen van de jeugd. Activiteiten, overzichten van afgeroeiden en de 

quotes van leden completeerden de laatste pagina van Amstelkanaal.  

Tot de zomer van 2013 bestond de redactie uit Laura Schweig, Jeanine Herzstein en 

Her Grimbergen. In deze setting was het Laura Schweig die de rol van eindredacteur 

vervulde. Na haar vertrek uit de redactie, vond versterking plaats door Annelies 

Konijnenbelt en voor een korte periode Mark Alberdingk Thijm. Eind 2013 bestond de 

redactie uit Jeanine Herzstein, Annelies Konijnenbelt en Her Grimbergen. Vaste 

bijdragen werden in de verslagperiode geleverd door Doris Muda, Peter de Graaf 

en Dirk Altena. De redactie werd ondersteund door het team vormgevers 

bestaande uit Olga Duijn, Colette Korteweg, Jim Navarro en Rick van Eeden.  

In de loop van het verslagjaar werd bekend dat de KNRB per 1 januari 2014 met het 

blad “Roeien” zou gaan stoppen. Daarmee werd het einde van Amstelkanaal in de 

huidige vorm aangekondigd en verschijnt het laatste papieren nummer in 

december. In de loop van 2014 zal Amstelkanaal een digitale doorstart ondergaan.  

Website 

www.amstelroei.nl gemaakt door de leden voor de leden. Een website hebben en 

goed bijhouden is in deze tijd belangrijk. We zien dat steeds meer mensen dit 

medium gebruiken om aan hun informatie te komen. Om een website goed te 

kunnen laten draaien hebben we in de webredactie de volgende leden, ieder met 

zijn of haar specifieke taak: 

http://www.amstelroei.nl/
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 Stephanie Veltkamp (redactie en coördinator) 

 René Visser (redactie en fotografie) 

 Paul Sterk (techniek en fotografie) 

 Her Grimbergen (redactie en blogschrijver) 

redactie werkzaamheden 

De redactie krijgt met regelmaat verschillende artikelen voor publicatie op de 

Amstelsite. Uiteraard zijn we hier blij mee maar het zou mooi zijn als meer leden af en 

toe een bijdrage geven aan de website. De Amstelsite is van de leden gemaakt 

door de leden. Artikelen kunnen uiteraard over allerlei roeizaken gaan maar 

onderwerpen buiten het roeien om die te maken hebben met onze vereniging zijn 

ook van harte welkom. 

Afgelopen seizoen zijn de bijdragen voor de Amstelblog gegroeid. Her Grimbergen is 

een enthousiaste schrijver over Amstelzaken. Ieder Amstellid is vrij om een artikel aan 

te leveren voor de Amstelblog pagina. Bijvoorbeeld Dirk Altena levert met enige 

regelmaat interessante artikelen aan voor de Amstelblog. Kortom wij nodigen 

iedereen van harte uit om een kijkje te nemen op de Amstelblog. 

http://www.amstelroei.nl/index.php/nieuws/blogs  

Voor diverse roeievenementen waar de Amstel bij betrokken is worden foto's 

gemaakt. Ook hier zijn er enthousiaste Amstelleden die met de camera op pad 

gaan. Daardoor hebben we ook dit jaar weer mooie foto's van onze Amstelploegen 

o.a. bij de Heineken en de Head. Dit is mooi voor de deelnemers maar ook 

vastlegging van onze clubgeschiedenis. Ben jij ook een enthousiaste fotograaf? Wil 

je ook een keer een evenement fotograferen waar de Amstel aan meedoet? Meldt 

je dan aan bij de webredactie webredactie@amstelroei.nl  

technische werkzaamheden 

Het is voor de vereniging van belang om de website goed draaiend te houden. In 

december 2012 zijn er voorbereidingen getroffen om het content 

managementsysteem te gaan upgraden. De website draait onder Content 

Managementsysteem (CM) Joomla! en was vanuit technisch oogpunt van belang 

om naar de nieuwste versie te upgraden. Na een maand voorbereiding en 

proefdraaien is begin januari 2013 de website geconverteerd naar de nieuwste 

Joomla! versie. Door de uitgebreide voorbereiding ging dit goed. De website heeft 

een ander lay-out gekregen maar de indeling is nagenoeg hetzelfde als in de oude 

versie. Met de nieuwe CM zijn er meer opties om in de toekomst de website uit te 

breiden. Ook kunnen de statistieken beter bijgehouden worden. Uit de statistieken 

blijkt dat de bezoekersaantallen voor de website nog steeds toeneemt. Vooral de 

pagina's die gaan over informatie over onze vereniging en zaalverhuur trekken veel 

bezoekers. De top drie van de bezoekersaantallen bestaat uit de volgende pagina's: 

1. lid worden http://www.amstelroei.nl/index.php/lidworden 

2. contact http://www.amstelroei.nl/index.php/contact  

3. zaalverhuur http://www.amstelroei.nl/index.php/zaalverhuur   

http://www.amstelroei.nl/index.php/nieuws/blogs
mailto:webredactie@amstelroei.nl
http://www.amstelroei.nl/index.php/lidworden
http://www.amstelroei.nl/index.php/contact
http://www.amstelroei.nl/index.php/zaalverhuur


19 

 

 

In het nieuwe verenigingsjaar willen wij met de nieuwe CM de website meer 

integreren met de Amstelgroep op Facebook, De Amstel op twitter en wellicht met 

het Amstelkanaal. Vooral de Amstelgroep op Facebook is flink aan het groeien. Om 

de integratie mogelijk te maken heeft de webredactie professionele ondersteuning 

nodig. Ben jij de persoon die de redactie hierbij kan helpen? Meldt je dan aan! 

webredactie@amstelroei.nl Ook betreffende techniek  is de Amstelsite gemaakt 

door de leden voor de leden. 

 

Vrijwilligers 
Na de goede start in 2011 met zogenoemde klusdagen voor Amstelvrijwilligers heeft 

dit in het afgelopen seizoen helaas geen goed gevolg gekregen. De geplande 

klusdagen zijn niet of nauwelijks bezocht door clubleden. Wel is er met de ‘lopende 

werkzaamheden’ van de vele vrijwilligers in de commissies enorm hard gewerkt! Ook 

de vrijwilligers die aan het gebouw hebben gewerkt, zoals Bart Naesens, hebben 

fantastisch werk geleverd. Voor het komende seizoen is de opgave om op een 

goede wijze andere clubleden te betrekken bij het vele werk dat er nog nodig is 

binnen de vereniging. We hopen op een positieve bijdrage van (nog) niet actieve 

Amstelleden. 

Omgangsvormen 
Tijdens de vorige ALV hield Reinier Nieuwenhuis een vurig pleidooi voor betere 

omgangsvormen binnen onze vereniging. Naar aanleiding daarvan heeft een 

aantal betrokken leden van de Amstel het afgelopen jaar een aantal keer met 

elkaar hierover gediscussieerd. Wat alle leden bindt is dat we allemaal graag en met 

veel plezier roeien en dat de Amstel echt ‘onze club is’. Maar de manier waarop we 

mailto:webredactie@amstelroei.nl
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soms met elkaar omgaan ervaren we helaas met regelmaat als niet prettig. Dat kan 

en moet anders vinden wij! 

Tijdens deze gesprekken heeft zich daarbij een ideaalbeeld gevormd van prettig en 

positief gedrag binnen de vereniging. Samen met jullie willen we ervoor zorgen deze 

positieve houding als een olievlek te verspreiden binnen de vereniging.   

Het ideale plaatje 

De Amstel is een gezellige, gastvrije vereniging waar iedereen welkom is om met 

plezier te roeien. De binding tussen de leden vinden we belangrijk en daar zetten we 

ons actief voor in. Door gezamenlijke activiteiten, zoals onderlinge wedstrijden, en 

club-  of culturele avonden versterken we het verenigingsgevoel en de samenhang. 

Door meer betrokkenheid en integratie voelen leden zich thuis en zijn bereid zich ook 

op andere vlakken in te zetten voor de vereniging. Vooral aan nieuwe leden wordt 

meer aandacht gegeven.  

De communicatie binnen de vereniging kan duidelijker en de feedback positiever 

en meer opbouwend van karakter. Luisteren en een open dialoog zijn daarbij 

belangrijk. Maar ook de regels zijn toe aan een goede update toe (screenen, 

actualiseren, aanvullen en herschrijven op positieve toon). Wij streven daarbij naar 

volledige en eenduidige regels waarbij we ook uitleggen waarom we het zo doen.  

We willen helder zijn in wat leden mogen verwachten van de vereniging maar 

zeggen ook duidelijk wat wij van de leden verwachten. Eenmaal per jaar klussen 

mag best een ‘verplichtte’ tegenprestatie zijn. En last but not least, de prestaties van 

roeiers zijn belangrijk, op alle niveaus. Dit betekent aandacht voor de ambities en 

prestaties van recreanten én wedstrijdroeiers. 

Wij hopen veel leden aan te spreken met dit appel. Laat ons gedrag een positieve 

bijdrage zijn aan het succes van een sterke en warme vereniging waarbij iedereen 

zich thuis voelt!  

In de toekomst willen we meer activiteiten ontwikkelen om ook de integratie binnen 

de vereniging te stimuleren. Wil je daar een rol in spelen? Laat het ons weten! 

Andere activiteiten 

Biljartgroep “De Scheeve Pomerans” 

Het 33ste Scheeve seizoen is traditioneel verlopen. 23 Spelers in de librecompetitie, 

25 om het clubkampioenschap, 14 om de Bas Bossers Bokaal en 7 schakers speelden 

de prijzen de sterksten in handen. Openings-Mosselen, 4x Potspel om de Kip, Wild-

klaverjassen en Slot-spelletjesavond stonden borg voor het Scheeve vermaak.   

Een nieuwe traditie wordt (deze zomer voor de tweede keer) de invulling van twee 

vrijdag-zomeravonden met een extra Potspel en een Annoncée-competitie.  
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Omdat de voortgang van de prijzenkastenbouw meer dan 2 jaar tanende is hebben 

we zelf het initiatief genomen en een bescheiden expositievoorziening boven op de 

Scheevekast in de garderobe nabij de Dameskleedkamer gerealiseerd. Geniet daar 

van onze glans en glorie.  

En wensen blijven er altijd. Met als belangrijkste meer biljarters.  

Zeilcommissie Amstel 

De afgelopen jaren vond de ZCA (Zeilcommissie Amstel) het 

lastig om de Amstelleden te bereiken en te enthousiasmeren 

voor haar zeilactiviteiten. De periode van onze grote 

verbouwing was rommelig en het accent lag toen op andere 

activiteiten. Goede communicatie zou uiteindelijk een hoofdfactor kunnen zijn. Moet 

je het nu op de Amstel website vermelden, het Amstelkanaal of via Facebook? Wat 

leest men wel en wat niet? Het traditionele informatiebord in de gang? Die hangt te 

vol, is rommelig en geeft veel geklieder op de inschrijflijsten met valse namen en 

telefoonnummers. 

Eureka! Kleurige placemats met leuke zeilfoto’s en de complete ZCA jaaragenda 

erop vermeld. Vanaf april t/m augustus kreeg iedereen die gezellig op de vereniging 

bleef eten zo’n vrolijke “flyer” onder z’n bord gepresenteerd. Waar of niet waar…… 

maar alle ZCA evenementen waren het afgelopen zeilseizoen 2013 volgeboekt! En 

het inschrijven? Dat kon nu ook per e-mail, zonder geklieder of valse namen. 

Op 9 juni werd er met vier Valken gestreden om het Rondje Pampus vanuit 

Durgerdam. De wind was geweldig met extreem snelle zeiltijden en de zon liet zich 

goed zien. Het ruige water was nog koud. Team Wessel Agterhof sleepte met 1 uur 7 

min. de wisselbeker in de wacht en het team Marianne Wildenberg volgde daar 

strak achteraan met 1 uur 8 min. Deze primeur gaat de komende jaren het ZCA 

zeilseizoen openen. Eén verplichting: ieder team moet met vier personen in de boot 

en niet stiekem eentje minder. De wisselbeker heeft een officiële plaats in de 

(entree-)prijzenkast gekregen. 

Met meer dan 30 leden vertrokken we zondag 7 juli naar de Reeuwijkse plassen voor 

een roei- en zeildag bij zustervereniging De Goudse. Roeien, zeilen en zwemmen. 

Alles was mogelijk. Zelfs Leo Schneemann en Pem Godri waren aanwezig met ons 

historisch varend monument (!) de Dolfijn. Iedereen kon een keer genieten van een 

zeiltocht in onze fantastisch mooie zeilwerrie. Een ervaring apart en wat gaat dat 

ding hard! Pem had voornamelijk de touwtjes in handen en genoot duidelijk van zijn 

persoonlijk resultaat tijdens de ingrijpende renovatie. R&Zv De Goudse heeft ons 

uitermate goed gefaciliteerd en wij hebben gezorgd dat letterlijk alle bitterballen uit 

de vriezer kwamen. 

Zondag 25 augustus was het weer de beurt aan ons volprezen Loungezeilen te 

Loosdrecht. Deze klassieker startte weer met een royale koffie bij de Koninklijke R&Zv 

en eindigde zoals te voorspellen met een gezellige borrel & ballen . Tussendoor 
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werd er natuurlijk nog gezeild in Valken, uitgebreid genoten van de 

samengebrachte lounge-lunch op het privé eiland van Jeanette en konden de kids 

naar hartenlust hengelen voor échte vis bij de maaltijd. Jawel, 34 leden zeer 

tevreden naar huis. Echter het aantal kids is zo sterk gestegen dat volgend jaar 

uitgezien zal worden naar een familiedag en een kidloze dag. Lounge-zeilen en 

dating-zeilen wellicht? 

De spetterende seizoen afsluiting was op zondag 22 september bij het grootste 

catamaranstrand van Nederland, Muiderzand-Almere. Met 18 durf-ikken gingen we 

in de strakke surfpakken, verdeeld over 3 catamarans, bij toerbeurt varen. Beetje 

voorzichtig in het begin maar als snel volgde de behoefte naar meer en sneller. De 

aanwakkerende wind deed gelukkig mee met deze wens. Tja, catzeilen blijft nat en 

sportief, eenmaal gedaan vraagt het om meer…. 

Tegenwind in 2013? Ja toch. Het beloofde Jeugdzeilweekend bleef uit. Gebleken is 

dat onze roeiende junioren een drukke agenda hebben. School, sport, muziek, 

vakkenvullen en vooral ook vakanties. Ouders die weinig tijd hebben en budgets die 

niet overschreden mogen worden. Tot tweemaal toe is een weekend in het 

vooruitzicht gesteld maar niet gerealiseerd geworden. De organisatie achter de 

schermen belooft een daadwerkelijk resultaat in 2014. 

De ZCA heeft met veel plezier haar werk voor R&ZV De Amstel gedaan en ziet haar 

ontspannen doch sportieve activiteiten als een toegevoegde waarde voor de 

roeileden. De 13 jarige commissie werd dit jaar wederom bemand door Ted Deckers, 

Jeannette von Lindern en Wessel Agterhof .  

Uitbreiding gaat in 2014 volgen met Jeugdzeilkamp o.l.v. Helen Wüst en Klassiekers 

met Leo Schneemann en Pem Godri. 

Slotwoord 
Het bestuur van de Roei- en Zeilvereniging De Amstel heeft u in dit jaarverslag een 

overzicht willen geven van de vele activiteiten die dit jaar op onze vereniging 

hebben plaats gevonden. Activiteiten die alleen konden plaats vinden door de inzet 

van zeer veel leden. De Amstel is onderweg naar een schitterende 140ste verjaardag. 

Maar wij hebben ook gezamenlijk een forse uitdaging voor de boeg. De uitdaging 

hoe wij de vloot in stand houden, zowel in omvang als in kwaliteit. 
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Bijlagen 

Blikkenlijst verenigingsjaar 2012-2013 

Voor- 

naam 

Achter- 

naam 

Wedstrijd Datum Boot- 

type 

Veld Tellend 

blik 

Niet 

tellend 

blik 

Marcel Zietse Tromp Boat Races Okt ‘12 4x+ V  1 

Rob  Muda Tromp Boat Races Okt ‘12 4x+ V  1 

Hans Jonkers Tromp Boat Races Okt ‘12 4x+ V  1 

Erik Kraak Tromp Boat Races Okt ‘12 4x+ V  1 

Sven Jonkers Tromp Boat Races Okt ‘12 4x+ V  1 

Marcel Zietse November Vieren Nov ‘12 4x+ V 1  

Rob  Muda November Vieren Nov ‘12 4x+ V 1  

Hans Jonkers November Vieren Nov ‘12 4x+ V 1  

Erik Kraak November Vieren Nov ‘12 4x+ V 1  

Sven Jonkers November Vieren Nov ‘12 4x+ V 1  

Marcel Zietse Suikerrace Nov ‘12 4x+ V  1 

Rob  Muda Suikerrace Nov ‘12 4x+ V  1 

Hans Jonkers Suikerrace Nov ‘12 4x+ V  1 

Erik Kraak Suikerrace Nov ‘12 4x+ V  1 

Willem Groot Suikerrace Nov ‘12 4x+ V  1 

Hans Jonkers Head of the River Mrt ‘13 8+ V 1  

Aljo Veldhuis Head of the River Mrt ‘13 8+ V 1  

Jan Pieter Jansze Head of the River Mrt ‘13 8+ V 1  

Bart Breuk Head of the River Mrt ‘13 8+ V 1  

Johan de Haan Head of the River Mrt ‘13 8+ V 1  

Hans Vendrig Head of the River Mrt ‘13 8+ V 1  

Erik Kraak Head of the River Mrt ‘13 8+ V 1  

Cees  Vente Head of the River Mrt ‘13 8+ V 1  

Willem Groot Head of the River Mrt ‘13 8+ V 1  

Ingar  Seemann Tweehead Mrt ‘13 2x DV 1  

Tony Appelo Skiffhead Mrt ‘13 1x V 1  

Bram de 

Blécourt 

Amstel Marathon Apr ‘13 C4x+ V  1 

Leon van 

Schaijk 

Amstel Marathon Apr ‘13 C4x+ V  1 

Jim Navarro Amstel Marathon Apr ‘13 C4x+ V  1 

Luk van 

Driessche 

Amstel Marathon Apr ‘13 C4x+ V  1 

Wessel Agterhof Amstel Marathon Apr ‘13 C4x+ V  1 
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Voor-

naam 

Achter-

naam 

Wedstrijd Datum Boot-

type 

Veld Tellend 

blik 

Niet 

tellend 

blik 
Ingar  Seemann ZRB Mei ‘13 2x DV 1  

Ingar  Seemann ZRB Mei ‘13 4x- DV 1  

Elze Hermans ZRB Mei ‘13 4x- DV 1  

Ingar Seemann Amsterdam 

Masters 

Mei ‘13 2x DV 1  

Ingar Seemann Amsterdam 

Masters 

Mei ‘13 2x Mix  1 

Maarten Jüch Amsterdam 

Masters 

Mei ‘13 2x Mix  1 

Erik Kraak Amsterdam 

Masters 

Mei ‘13 2- V 1  

Cees Vente Amsterdam 

Masters 

Mei ‘13 2- V 1  

Ingar Seemann Dutch Masters 

Open 

Juni ‘13 1x DV 1  

Ingar Seemann Dutch Masters 

Open 

Juni ‘13 2x DV 1  

Geo Arnold Dutch Masters 

Open 

Juni ‘13 2x V 1  

Ingar Seemann Dutch Masters 

Open 

Juni ‘13 2x Mix  1 

Maarten Jüch Dutch Masters 

Open 

Juni ‘13 2x Mix  1 

Ingar Seemann Dutch Masters 

Open 

Juni ‘13 8+ DV 1  

Ingar Seemann World Row. Masters Sep ‘13 2x DV 1  

Anneloes Russell World Row. Masters Sep ‘13 1x DV 1  

Ingar Seemann World Row. Masters Sep ‘13 2x Mix  1 

Maarten Jüch World Row. Masters Sep ‘13 2x Mix  1 
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Vlootoverzicht 2013 
Type Naam Bouwjaar Test Categorie  Gewichts 

klasse 
Leeftijd 

1x Dory 2010 2 Scull Basis SLW 2 

1x Nemo 2010 2 Scull Basis SLW 2 

1x Luilak 2003 2 Scull Basis SLW 9 

1x Eussie 2002 1 Scull Basis SLW 10 

1x Krijgertje 1998 1 Scull Basis SLW 14 

1x Rataplan 1996 1 Scull Basis SLW 16 

1x Idefix 1994 1 Scull Jeugd SLW 18 

1x Snoopy 1990 1 Scull Jeugd SLW 22 

1x Speedy 1990 1 Scull Jeugd SLW 22 

1x Gumpy 1978 1 Scull Jeugd SLW 34 

1x Garnaal 1973 1 Scull Jeugd SLW 39 

1x Sneezy 1964 1 Scull Jeugd SLW 48 

1x Eufraat 2004 4 Scull Basis ZW 8 

1x Tigris 2004 4 Scull Basis ZW  8 

1x Arno 2005 5 Scull Basis LW 7 

1x Tevere 2005 5 Scull Basis LW 7 

1x Leeuwin 1996 4 Scull Basis ZW 16 

1x Luipaard 1996 4 Scull Basis ZW 16 

1x Impala 1991 4 Scull Basis LW 21 

1x Ocelot 1984 4 Scull Basis ZW 28 

1x Schinkel 1988 3 Scull Basis MW 24 

1x Cheetah 2004 5 Scull Wedstrijd LW 8 

1x Caracal 2004 5 Scull Wedstrijd LW 8 

1x Tijger 2006 5 Scull Wedstrijd MW 6 

1x Cougar 2006 5 Scull Wedstrijd MW 6 

1x Bobcat 2003 5 Scull Wedstrijd LW 9 

1x Zwaluw 1999 5 Scull Wedstrijd LW 13 

1x Serval 1994 5 Scull Wedstrijd LW 18 

1x Gazelle 1990 5 Scull Wedstrijd LW 22 

1x Sperwer 1990 5 Scull Wedstrijd LW 22 

1x Ostap Bender 1992 5 Scull Wedstrijd LW 20 

1x Xochimilco 1984 5 Scull Basis ZW 28 

1x Panter 1982 4 Scull Basis MW 30 

1x Traction Avant 2001 5 Scull Basis ZW 11 

1x Strummer 2004 5 Scull Wedstrijd LW 8 

1x Karakter 2004 5 Scull Wedstrijd LW 8 

1x  Slaak 2009 4 Scull Basis MW 3 

1x Sloe 2009 4 Scull Basis LW 3 

1x Wildebeest 2009 5 Scull Basis HW 3 

1x Manoel 2009 5 Scull Basis MW 3 

1x ZS2 Maria 2009 5 Scull Wedstrijd LW 3 
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1x Vos 2011 5 Scull Wedstrijd ZW 1 

1x Colorado 2012 5 Scull Basis MW 0 

1x Mississipi 2012 5 Scull Basis LW 0 

2x Suske & Wiske 2001 2 Scull Jeugd SLW 11 

2x Asterix 1993 2 Scull Jeugd SLW 19 

2x Tweestromenland 2005 3 Scull Basis ZW 7 

2x Duizendmeren 2008 4 Scull Basis ZW 4 

2x Bosporus 2008 5 Scull Basis LW 4 

2x 2 Fast 4 You 1992 5 Scull Wedstrijd LW 20 

2x Kangoeroe 1994 5 Scull Wedstrijd LW 18 

2x Pas de Deux 2002 5 Scull Wedstrijd LW 10 

2x/2- Jan Wienese 1990 5 Combi Basis MW 22 

2x/2- Yin-Yang 1996 5 Combi Basis ZW 16 

2x/2- Sonja van der Meulen 1998 5 Combi Basis MW 14 

2x/2- Bosbaan 2001 5 Combi Wedstrijd MW 11 

2x/2- Rotsee 2005 5 Combi Wedstrijd MW 7 

2x/2- QuadalQuivir  2006 5 Combi Wedstrijd MW 6 

2x/2- Piediluco 2010 5 Combi Wedstrijd LW 2 

4+/4x+ Abraham 1986 4 Combi Basis MW 26 

4+/4x+ Evert Kruyswijk 1995 4 Combi Basis MW  17 

4+/4x+ Amstel II 1993 4 Combi Basis ZW 19 

4+/4x+ De Naald 2000 5 Combi Wedstrijd MW 12 

4+/4x+ De Kruitmolen 2003 5 Combi Wedstrijd MW 9 

4+/4x+ De Nes 2004 5 Combi Wedstrijd MW 8 

4+/4x+ Rob Werver 2006 5 Combi Wedstrijd MW 6 

4+/4x+ Ronde hoep 2008 5 Combi Wedstrijd ZW 4 

4+/4x+ Rozenoord 2010 5 Combi Wedstrijd LW 2 

4x+ d'Ysbreeker 2012 5 Scull Wedstrijd MW 0 

4x/4- Herman 1991 5 Combi Basis ZW 21 

4x/4- Frank van Unen 1997 5 Combi Basis LW 15 

4x/4- Zwarte Kat 2002 5 Combi Wedstrijd ZW 10 

4x/4- De Grote Bocht 2006 5 Combi Wedstrijd MW 6 

4x/4- Hoge Sluis 2011 5 Combi Wedstrijd LW 1 

8+ K. Visscher 1980 5 Boord Basis MW  32 

8+ Bora 1988 5 Boord Basis MW 24 

8+ Tornado 1990 5 Boord Wedstrijd MW 22 

8+ K. Willem I 1994 5 Boord Wedstrijd MW 18 

8+ Joost Hollander 2003 5 Combi Wedstrijd MW 9 

8+ Ons Genoegen 2006 5 Boord Wedstrijd MW 6 

C1x Waterwolf 2003 3 Scull Basis ZW 9 

C1x Hollandse Nieuwe 2001 3 Scull Basis ZW 11 

C1x C-Meermin 2000 3 Scull Basis ZW 12 

C1x Maatje 1998 3 Scull Basis ZW 14 

C1x Aalscholver 1994 3 Scull Basis ZW 18 
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C1x Meerkoet 1994 3 Scull Basis ZW 18 

C1x Dolfijn 1990 3 Scull Basis ZW 22 

C1x C-Rob 1987 3 Scull Basis ZW 25 

C1x Zeeleeuw 1983 3 Scull Basis ZW 29 

C1x Walrus 1983 3 Scull Basis ZW 29 

C1x Otter 1975 3 Scull Basis ZW 37 

C1x Soleil 1975 3 Scull Basis ZW 37 

C2x Reiger 1982 3 Scull Basis ZW 30 

C2x Lepelaar 1992 3 Scull Basis ZW 20 

C2x Ral 2012 3 Scull Basis ZW 0 

C2x+ Galamadammen 2009 2 Scull Basis ZW 3 

C2x+ Luts 2004 2 Scull Basis ZW 8 

C2x+ Zwette 1999 2 Scull Basis ZW 13 

C2x+ Waterhoen 1987 2 Scull Basis ZW 25 

C4x+ Albatros 2003 2 Scull Basis ZW 9 

C4x+ Jan van Gent 2008 2 Combi Basis ZW 4 

C4x+ Tureluur 2001 2 Scull Basis ZW 11 

C4x+ Pelikaan 2006 2 Scull Basis ZW 6 

C4x+ Zwaan 1998 2 Scull Basis ZW 14 

C4x+ Smient 2012 2 Scull Basis ZW 0 

C4+ Peter de Graaf 1998 2 Combi Basis ZW 14 

W1 Waver 1958 1 Scull Basis ZW 54 

W1 Boerenwetering 1998 1 Scull Basis ZW 14 

W1 Vecht 1996 1 Scull Basis ZW 16 

W1 Joh. Elisabeth 1952 1 Scull Basis ZW 60 

W2 Dolfijn 1950 1 Scull Basis ZW 62 

W2 Drecht 1960 1 Scull Basis ZW 52 

W2 Winkel 1962 1 Scull Basis ZW 50 

W2 Bullewijk 1962 1 Scull Basis ZW 50 

W2 Botshol 1964 1 Scull Basis ZW 48 

W2 Kom 1998 1 Scull Basis ZW 14 

Wg Celeritas 1955 1 Boord Basis ZW 57 

Totaal  115     43,4 
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Ledenoverzicht 2012-2013 

START SITUATIE per 1 oktober 2012 

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

6 234 114 34 59 45 34 10 12 35 52 2 32 14 1 15   699 
 

NIEUWE LEDEN 

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

okt   18     1     1   3 4           1 28 

nov   4           1 1 1     1         8 

dec   3     1 1   1                   6 

jan   1                               1 

feb   2                               2 

mrt   2     1       1                 4 

apr   14               9 17         2   42 

mei   3     1     1                   5 

jun   1           2                   3 

jul   2                               2 

aug                                   0 

sep                   1 1           1 3 

som 0 50 0 0 4 1 0 6 2 14 22 0 1 0 0 2 2 104 
 

OPZEGGERS 

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

okt                     1 1           2 

nov   2                 1             3 

dec   3                               3 

jan   1                 1             2 

feb     1               2             3 

mrt   1   1   2                       4 

apr   6         2       1             9 

mei   4           1   1 2   1         9 

jun   19       1       1 5   1 1       28 

jul   5 1                         1   7 

aug   4           1   1 1             7 

sep   5 1   1   3 2     5     1       18 

som 0 50 3 1 1 3 5 4 0 3 19 1 2 2 0 1 0 95 

 

HUIDIGE SITUATIE 

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

lopend 
(netto) 6 234 111 33 62 43 29 12 14 46 55 1 31 12 1 16 2 708 

start 6 234 114 34 59 45 34 10 12 35 52 2 32 14 1 15 0 699 

netto 
plus 0 0 -3 -1 3 -2 -5 2 2 11 3 -1 -1 -2 0 1 2 9 

% 0,0% 0,0% -2,6% -2,9% 5,1% -4,4% -14,7% 20,0% 16,7% 31,4% 5,8% -50,0% -3,1% -14,3% 0,0% 6,7% x 1,3% 
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start okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep 

     
nieuw   28 8 6 1 2 4 42 5 3 2 0 3 

     
opzeg   2 3 3 2 3 4 9 9 28 7 7 18 

     
# netto 699 725 730 733 732 731 731 764 760 735 730 723 708 

     
% netto   3,6% 0,7% 0,4% -0,1% -0,1% 0,0% 4,3% -0,5% -3,4% -0,7% -1,0% -2,1% % groei in de maand 

% netto   3,7% 4,4% 4,9% 4,7% 4,6% 4,6% 9,3% 8,7% 5,2% 4,4% 3,4% 1,3% % groei tov 1 okt 

 

LEGENDA 

categorie toelichting 
 

code opzeg toelichting # 

ERE Ere lid 
 

aansluiting geen groep, zwarte gat na instructie 5 

WL Werkend lid 
 

afstand 
woont te ver weg, verhuizing waardoor 
roeien niet meer binnen bereik 11 

WL10 Werkend lid 10 jr lid 
 

bestuur 
(royem) exit door bestuur, ook royement             8 

WL25 Werkend lid 25 jr lid 
 

druk-tijd 
druk, nieuwe baan, reden school, geen tijd, 
kom te weinig 29 

WL65 Werkend lid 65 jr 
 

financiën te duur 2 

PWL Partner werkend lid 
 

GEEN zonder opgaaf, dus nabellen 18 

BUI Buitenlid 
 

medisch 
ziekte, blessure, advies te stoppen, 
zwangerschap 7 

STU Student lid (<28 jr) 
 

overlijden overlijden 4 

STB Bijzonder Student lid (<28jr) 
 

proeflid binnen 3 maanden exit 3 

JEU Jeugd (<14) 
 

roeisport sport bevalt niet, niet mijn ding 8 

JUN Junior (14-18) 
              

95 

HON Honorair 
               SOC Sociëteitslid 
               DON Donateur 
               BOO Bootsman 
  

 

            LP Ligplaats 
               FNC Functionaris 
                

 

 

 

 

 

  


