DHV Eemhead breekt records

De eerste HACK

Afgelopen zaterdag werd onder ideale omstandigheden (weinig wind, niet te warm en geen stroming) de negende editie
van de DHV Eemhead vervaren. Hemus ontving op de Eem
meer dan 130 ploegen uit het hele land en de baanrecords
sneuvelden bij bosjes.

De eerste HACK was
een groot succes. Liefst
62 deelnemers sprintten over 500 meter om
de felbegeerde overmaatse beker. Pagina
3.

advertenties

ALV 5 november
Op woensdag 5 november wordt een ALV
gehouden. Sporthal
Zielhorst, 20 uur.
Beleidsplan?! Botenplan?! Huisvesting?!
Héél belangrijk dat je
komt!

Contributie
betaald!
Maar de betaler is niet
te vinden. Wie o wie
heeft die bankrekening? Kijk gauw op pagina 5.
De winnende ploeg van Tromp

's Ochtends voeren jeugd en bedrijfsploegen de 2 kilometer race
met baanrecords voor een jongens-14 dubbeltwee van Tromp
(7 minuut 57) en voor een combi meiden-14 dubbelvier van
RIC/ISA/Alk met 8:25. Daarna
volgde de 4 kilometer race waar
Daan Zeven in de categorie jongens-16 met 16:39 een opvallend goede tijd neerzette.
's Middags was het de beurt aan
de wedstrijdploegen.
Hemus-skiffeuse Lieke Huits
vestigde gelijk een baanrecord
met 27:31. Ook de damesachten
van Hemus deden het goed: de
snelste vestigde met 23:11 (opnieuw) een baanrecord en de
andere Hemus dames waren
slechts 3 seconden langzamer.
De heren tenslotte voeren over 8
kilometer.
De snelste skiffeur was Martijn
van der Reis (Phocas) met
31:04.

Lars op reis
Na zijn trainingsuitstap naar de VS
hebben we de veelbelovende Lars
Bekker eens flink aan de tand gevoeld. Pagina 4.

Jawel, een baanrecord. Olympisch roeier Frans Goebel had 28
seconden meer nodig en werd
tweede. Een andere opvallende
skiffeur was Jacques Wijker die
het veteranen-C veld aanvoerde
met 31:59. De Hemus heren
dubbeltwee (Feike Tibben en
Jens Berlinicke) vestigde een
baanrecord met 31:25. De beste
herenacht (Tromp) tenslotte
vestigde ook weer een baanrecord met 27:00 en was daarmee
bijna een volle minuut sneller
dan de Hemus-acht die zich tevreden moest stellen met een
tweede plaats op eigen water.
De organisatie was enigszins
overrompeld door het grote aantal inschrijvingen, maar stelt na
afloop tevreden vast dat de
Eemhead landelijk bekendheid
begint te krijgen als een evenement waar toproeien en goede
sfeer hand-in-hand gaan.

Vurige tongen
Op 12 en 13 september
deed Hemus mee met
de Keistadfeesten.
Over het hoe en over
hoe het bijna mis
ging… Pagina 2 en 3.

Jeugdblik
Op de Cottwich Regatta heeft
Hemus blik gescoord – jeugdblik
nog wel. SuperSuus vertelt haar
succes vanuit de boot. Pagina 4.

Onderstroom
Een nieuwe column, nu al voor de
tweede keer. Over van alles en
nog wat, soms niet eens over
roeien. maar nu wel, kijk maar op
pagina 3.

Vaste prik
Het barrooster, helemaal achterin.

Hemus Ploegenparade

Notulen
De notulen van de ALV
van oktober beginnen
op pagina 5.

Dit nummer staat bol van Hemusploegen tijdens de Eemhead.

Meer op pagina 2

Quo Vadis?
Onze Quo Vadis? was
stuurloos op de Eemhead. Pagina 2!
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De Eemhead
wordt volwassen
van 'leuk & breed'
naar 'snel & gezellig'
Jos Wassink
Zondagochtend
vroeg,
terwijl elders in Amersfoort en omstreken grote
kerken volstromen met
gelovigen,
verzamelen
tientallen
ongelovigen
zich op en rond de Eem.
Ze sjouwen met boten,
kratten, tafels en stoelen.
Een motorboot duwt het
roeivlot schuin naar de
overkant waar nog meer
heidenen de handel van het
vlot tillen en de loods in.

Het is de opgewekte bedrijvigheid van 'the morning
after'. De dag na HET evenement dat dit jaar meer
inschrijvingen had en meer
baanrecords deed sneuvelen dan ooit tevoren. Dus
waren er meer mensen en
werd en meer getapt dan
ooit in de geschiedenis van
Hemus het geval was. Als
de ruimwoede wat geluwd
is, zoek ik een tafeltje in de
deels ontruimde kantine om
te informeren naar de indruk
van
Eemheadorganisator Simon Does die
bij de organisatie terzijde
werd gestaan door Jan Paul
Kleijwegt (wedstrijd); Ingeborg Stokhof (sponsoring);
Tijda Deisz (promotie) en
Hetty Lofström (activiteitencommissie). En daarnaast natuurlijk door tientallen anonieme Hemusleden zoals de goddelozen die
buiten de laatste zaken
wegruimen.

de laatste zaken…
- Het was wel een race vol
records, nietwaar?
Oh ja, is dat zo? Ik heb
geen idee, dan moet je op
de website kijken.
- Ja, kom nou. Er zijn talloze baanrecords gesneuveld
(22 volgens de site), je had
een record aantal inschrijvingen. Je kunt toch moeilijk doen alsof er niks aan
de hand is.
Ja, er zijn wel wat baanrecords aan diggelen gegaan.
Dat was vorig jaar trouwens
ook het geval. We hadden
dan ook ideale omstandigheden: weinig wind, niet te
warm en geen stroming.

- En wat inschrijvingen betreft?
Ik weet het niet precies,
maar het moeten er ongeveer 130 geweest zijn, tegenover 75 vorig jaar.
- Hoe komt dat?
Vorig jaar voeren alle
nummers nog door elkaar.
We hebben nu een scheiding aangebracht tussen
recreatief en competitief
roeien: 's ochtends doen we
de 2 en 4 kilometer voor
jeugd, bedrijfsachten (maar
daar waren nauwelijks inschrijvingen voor) en voor
C-boten. 's Middags doen
we dan de 6 kilometer (dames) en 8 kilometer (heren) voor het gladde materiaal. We willen beide groepen blijven bedienen, dus
zowel breedtesport als wedstrijd, maar door nu de velden te scheiden is het profiel duidelijker geworden.
En dat heeft goed gewerkt.
- Is er verder nog geworven?
We hebben publiciteit gemaakt op platforms als NLroei, de KNRB en door flyers uit te delen op andere
wedstrijden. En met name
de jeugd heeft actief geworven
door
mond-totmond reclame. Zo van: jij
komt toch ook? En ook dat
heeft gewerkt: de hoeveelheid jeugd was nog nooit zo
groot.

komen, ga je dan een
maximum instellen?
Dat niet. Maar we moeten
wel proberen meer ruimte
tussen het ochtend- en
middagprogramma te creëren. Dat kan bijvoorbeeld
door de verschillende blokken in elkaar te schuiven.
Tromp doet dat bijvoorbeeld door het dames- en
herenblok gedeeltelijk te laten overlappen. Dat scheelt
tijd, maar het gevolg is dat
je boten niet meer dubbel
kunt gebruiken. We zijn er
nog niet uit. Ook kun je de
botenwissel sneller laten
verlopen als we meer ruimte op het vlot maken, bijvoorbeeld door het vlot van
de kanovereniging te leen
te vragen.
- Verder nog goede voornemens?
We hadden gehoopt de bedrijfsachtenrace
over
te
kunnen nemen van de opgeheven Marsh-regatta uit
Rotterdam, maar uiteindelijk leverde dat maar drie
inschrijvingen op, dus of we
dat doorzetten is te bezien.
Wel vind ik dat nu het zo
goed loopt dat we wat meer
aan de aankleding moeten
doen. Aan de Hemuskant
ziet het er goed uit: tent,
bar, terras, muziekbandje.
Dat werkt. Roeiers zijn nu
eenmaal saaie mensen, dus
die sfeer moet je bewust
maken en ik hoor daar ook
goede reacties op. Maar aan
de overkant kan het beter.
Liever tenten dan vrachtwagens als kleedruimte. De
bloembakken waren een
eerste aanzet, maar dat
moet verder uitgewerkt. Als
het er beter uitziet, komen
mensen liever, komen er
betere
resultaten
enzovoorts. Het is een spiraal.

postuur, inmiddels. En het
was al zo’n zware week geweest, met name culinair
gezien. Het was druk op de
zaak, maar daar had hij
zich aan weten te onttrekken door het maken van
een paar tactische lunch afspraken. Ten koste van een
paar kilo’s extra overgewicht, dat wel, maar het
was goed voor zijn humeur
geweest, en dat is ook belangrijk.
Donderdagavond had hij,
na een genoeglijk diner met
de overburen, nog even een
blik op de ergometer geworpen, die op zolder
stond. Maar nee, daar kon
hij maar beter van afzien,
dat was wel erg overdreven, en bovendien, moest
je niet de laatste paar dagen voor een wedstrijd een
beetje rustig aan doen? Dus
was hij nog maar even in
de sauna gaan zitten. Alle
inspanningen van zo’n ergometer sessie zouden vrijdag, tijdens de traditionele
borrel, toch weer geheel teniet gaan, hetgeen die vrijdagavond inderdaad ook
was gebeurd.
Met een lichte kater, maar
opgewekt doordat tegen alle verwachtingen in de zon
scheen, meldde hij zich zaterdag op het vlot. Zijn humeur werd er nog beter op
toen hij vernam dat hij in
het middenschip moest zitten. Mooi, kon hij zich lekker verstoppen en een
beetje soften. Niet vergeten
om op de juiste momenten
een moeilijke bek te trekken voor op de foto. Leuk
om straks aan de familie te
showen. Alleen even oppassen voor het gelijke in- en
uitpikken, anders staat het
weer zo lullig.

Simon Does
- Waren er ook toppers onder de inschrijvingen?
Frans Göbel en Jacques Wijker hadden ingeschreven
voor de skiff. Daar waren
we wel blij mee. En ze waren erg enthousiast over
het parcours.
- Er waren onverwacht veel
inschrijvingen. Wat betekende dat voor de stress
van de organisatie?
We hadden ooit wel eens
bedacht wat het maximum
is dat je aan inschrijvingen
kunt behappen en toen
kwamen we op 120. Toen
dus de inschrijvingen daar
overheen kwamen dachten
we: gaat dat wel goed? Het
belangrijkste knelpunt was
de logistiek op het botenterrein en het vlot. Hoe
zorg je dat alle boten op
tijd in en uit het water
gaan? Daar hebben we
Maarten van Staalduinen
voor benaderd en die heeft
dat op zijn - ons welbekende - karakteristieke wijze
geklaard. Zo heeft hij het
weten klaar te spelen om
100 boten te wisselen (45
uit en 55 in het water) in 1
uur tijd. Daardoor is de vertraging bij de start tot een
half uur beperkt gebleven.
- En als er nou volgend jaar
nog meer inschrijvingen

Hemus Ploegenparade
Willem Beulink heeft foto's
gemaakt van een hele serie
deelnemers aan de Eemhead. Tussen de artikelen
door vind je de Hemusploegen die hij in het vizier
gehad heeft.

Quo Vadis?
Hij moest een wedstrijd
roeien
dit
weekend,
maar had er eigenlijk helemaal geen zin an.
Waarom had hij zich eigenlijk weer laten verleiden tot
meedoen in de veteranen
acht en was hij niet ingegaan op een eerder aanbod
om een prettige bobo functie te vervullen. Dan kon je
de dag op een veel prettiger
manier op het water doorbrengen. Beetje dobberen
in een bootje en door zo’n
megafoon
ouwehoeren.
Paste ook veel beter bij zijn

heeft hij zich op het vlot
alweer helemaal hersteld.
De race heeft slechts tien
halen geduurd, maar hij
kan er niet mee zitten. Het
is immers een mooi verhaal, en een goede aanleiding om weer eens flink
over het materiaal te zeuren. En er moet wel heel
wat gebeuren wil hij zich
nog een keer beschikbaar
stellen voor deze wedstrijd.
Maar eerst maar eens een
paar biertjes, dat lijkt hem
op dit moment voor alles en
iedereen het beste.

Hemus Ploegenparade

Watertheater
Jos Wassink
In het kader van de Keistadfeesten op 12, 13 en
14 september verzorgde
een aantal Hemusleden
vrijdagen
zaterdagavond een varende theateract waarbij sprookjesachtig verlichte wherries over de Westsingel
voeren.
Nu is de associatie tussen
roeiers en cultuur geen
voordehandliggende.
Bij
roeiers denk je toch eerder
aan forse knapen (sorry
dames) die strak voor zich
uitkijkend achter elkaars
reet aan racen. In de boot
dan. En wier enige 'cultuur'
eruit bestaat hun sportieve
prestatie zo rap mogelijk
fors af te pilsen.

Tromp deed het beter
Vol goede moed roeit de
ploeg op naar de start. De
alligneur is een ploeggenoot
die overtollig was geworden
en nu in het bobo bootje
van de zon zit te genieten.
Ze roepen iets lulligs zijn
kant op, dat echter direct
gepareerd wordt met een
waarschuwing. Flauwe vent.
Klaar maken voor de start.
Oproeien.
Voorstart. De
eerste halen voelen als altijd goed aan. Maar hij is
wel wat nerveus voor het
vervolg. Uiteindelijk word je
moe, en dat is toch minder.
De start, ze zijn op weg. De
eerste bocht, de stuurvrouw
moet de binnenbocht nemen, maar de boot gaat
strak rechtdoor. Met een
grote vaart dendert het
schip op de walkant af.
Slechts met grote moeite
wordt een botsing voorkomen. De race is alweer ten
einde, het roertje blijkt kapot.
Terwijl de rest van het veld
op weg is naar de finish,
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De Keistadfeestenorganisatie bleek echter vrij van
dergelijke vooroordelen en
verzocht Hemus een culturele bijdrage aan het evenement te verzorgen. Via
via (lees: Feike) kwam dit
verzoek terecht bij Annet
Warringa en Cornelijne van
Meeteren. Zij wisten al snel
dat het iets met verlichte
wherries zou worden en
met gewaden en misschien
ook met maskers, maar details moesten nog uitgewerkt worden. Evenals de
boten die versierd, opgetuigd en van verlichting
voorzien werden door ondermeer
Pim
van
As,
Stephan Jansen en JanDirk
Heesbeen.
Op de avond zelf zijn er
tientallen podia in en rond
de binnenstad en het Spui.
Voor museum Flehite ligt
een heuze Bunschoter botter die als podium dienst

doet. Aan de andere kant
van het bruggetje - nog
verscholen in het duister liggen de twee wherries van
Hemus.

Om 20.30 uur kwam een
aantal leden bij elkaar voor
Flehite, en sprak daar af
wie er zou sturen, wie zou
roeien en wie er verkleed
op de boten zouden knielen.
Met prachtige witte nylon
gewaden en mooie maskers
zaten er in iedere boot twee
‘geesten’, één voorin de
boot en één achter de
stuur.

“Geest van Hemus”? We
weten het niet. Helaas waren de normaal alom tegenwoordige digitale camera’s, fotograferende telefoontoestellen en dergelijke
afwezig. Er is dus geen
beeldmateriaal om te bestuderen. We zullen volgend jaar opnieuw moeten
zoeken.

uurtje geroeid. 5, 6, 12, 13,
19 en 20 november.
De woensdagen (4 man)
van 8.30 tot 9.30 en de
donderdagen (7 man) van
14.30 tot 15.30.
Wil je meedoen of kom je
kijken? - bel opperjuf Tineke Lanning (4721862).

Van Spiedies en
Zwaargewichten
Ellen Sulman

Hemus Ploegenparade
Gekostumeerde figuren in
rode en witte gewaden nemen hun plek in: twee roeiers, twee op het stuurbankje, een achterin de punt en
een als boegbeeld. Zodra
de voorstelling voor Flehite
is afgelopen zetten de roeiboten zich in beweging en
een witte schim met een
Venetiaans masker wuift en
fladdert vanaf de boeg over
het water. De tweede boot
vraagt omstanders: 'Heeft u
de geest van Hemus gezien?' Ik weet niet of die
vraag naar tevredenheid
beantwoord is geraakt.

De bedoeling van de Keistad-organisatie was dat
het publiek de wherries zou
volgen vanaf Flehite naar
het 'huis met de paarse ruiten' tegenover restaurant
Mariënhof alwaar een volgende voorstelling dan zou
beginnen, maar een dergelijke optocht bleef uit. Ondanks het goede weer en
het gratis vermaak bleef
het sowieso verbazend rustig in de binnenstad. Zo
stond op het LieveVrouwenplein in een vrachtwagen een bandje met oude
rockers te spelen voor een
vrijwel leeg plein. Het personeel van de biertenten
speurde reikhalzend het
plein en de omgeving af
naar klandizie.
Waar zijn al die dorstige
roeiers
toch
gebleven,
vroeg ik me af.

Hoe de Geest van Hemus
in rook opging
Ilja van Buitenen
De Keistadfeesten: de
constellatie was goed, de
maan stond bij Venus,
een tijd waarop de goede
geesten zich manifesteren.
Na enig beraad besloot het
organiserend comité dan
ook om de Geest van Hemus, de onzichtbare inspiratie bron van de vereniging, te gaan zoeken. Voor
dit doel werden leden van
Hemus gerekruteerd. Een
aantal van hen zou als
geesten worden uitgedost in
ceremoniële gewaden en
maskers om haar gunstig te
stemmen.

Zaterdag 30 augustus
werden de eerste Hemus
Algemene Club Kampioenschappen
gevaren.
Een verslag.

Omdat niet iedereen in de
boot mee kon, werd afgesproken dat er twee langs
de kant zouden meelopen,
en later mee zouden varen.
De boten waren prachtig
opgetuigd met lichtslierten
en olielampjes.
Rond negen uur gingen de
boten over de grachten en
werd er geroepen of omstanders ook de “Geest van
Hemus” hadden gezien. Velen
antwoordden
NEEN,
doch een enkeling gaf richting aan waar we moesten
zoeken. Men roeide langs
de grachten en onder de
Langestraat
door.
Men
zocht bij het “Huis met de
paarse ramen” en voer daar
de gracht op onder de
visbanken door tot het
Havik. Daar moest men
ronden.
Over wat er toen gebeurde
zijn in de Villa vele verhalen
verteld. Sommigen houden
het erop dat door een ongelukkig toeval de olielamp
omviel, anderen beweren
dat zij plots een doorzichtige gedaante zagen verschijnen. Haar aanwezigheid deed een siddering
door de bootslui en andere
toeschouwers varen alsof er
een ijzige wind opstak.
Waarschijnlijk hierdoor viel
een van de olielampen om.
Hoe het ook zij; een van
hen die meeliepen zag de
olie door de boot vloeien en
vlam vatten. “Vuur!” kreet
zij, “VUUR!” Een van de
‘geesten’ in de boot probeerde de olielamp in het
water te gooien, maar vatte
zelf vlam. “Spring!” klonk
het van de kant “Spring dan
toch!” De ‘geest’ bedacht
zich geen moment en met
een machtige sprong ging
zij overboord.
Op het moment dat de
‘geest’ sprong kregen de
anderen in de boot in de
gaten dat er wat aan de
hand was. Het vuur werd
geblust. De ‘geest’ werd uit
het water gevist. Afgezien
van een nat pak, geen gewonden.
En wat betreft de doorzichtige gedaante? Eén getuige
wist mij te vertellen dat zij
haar in rook zag opgaan tijdens de commotie die was
ontstaan.
Was
het
de

Indoortraining:
geef je nu op!
wedstrijdcommissie
Ook dit jaar wordt er
weer een indoortraining
gegeven.
Omdat er vanaf oktober
niet meer 's avonds geroeid
kan worden, biedt Hemus je
de mogelijkheid je conditie
tijdens de wintermaanden
op peil te houden.
Er worden op dinsdagavond
twee trainingsuren gegeven:
•
van 8 tot 9 uur: wedstrijdroeiers
•
van 9 tot 10 uur: alle
niveaus
Beide trainingen zijn even
zwaar. Je kunt zo moe worden als je zelf wilt.
De training wordt gegeven
door een externe gediplomeerde trainer. De training
is vanaf 7 oktober iedere
dinsdag tot en met eind
maart 2004. De trainingen
zijn in de Sportzaal van
ROC De Amerlanden, Disketteweg 10. Kosten: € 60
per persoon, te storten op
giro 4006874 t.a.v. Hemus
o.v.v. Indoor . Wees er snel
bij want vol is vol: maximaal 32 deelnemers per
uur.
Opgeven bij Ellen Sulman,
e-mail: esulman@zonnet.nl
telefoon: 033 472 4901.
Geef duidelijk aan voor
welk uur je je opgeeft. Tot
ziens bij de Indoor.

Vanaf 12 uur kwamen de
eerste mensen zich inschrijven. De roeiers werden hierna vakkundig ingedeeld in ongeveer gelijke
ploegen van 5 personen.
Nadat de ploegen bekend
waren gemaakt, moest er
door de ploeg een naam
worden bedacht en hun
beste roeitijd worden voorspeld. In totaal hadden 62
mensen zich aangemeld wat
neerkwam op 12 ploegen.
Om 13.30 roeiden de eerste
vier ploegen in C4-en op
naar de start. De te roeien
afstand bedroeg ongeveer
500 meter. Twee aan twee
werd hard naar de finish
geroeid. In totaal waren er
twee heats van zes wedstrijden.
De wisselbeker voor de
snelste tijd ging naar de
Spiedies. Deze ploeg bestond uit: Marion Broersen,
André
Haveman,
Koen
Huits, Ingeborg Stokhof en
Koos Termorshuizen. Volgend jaar zullen ze hun eer
moeten verdedigen

Uitslag voorspelling
1

De zwaar-gewichten

1,4

2

Hack er op los

2,3

3

Adremahakla

2,7

4

De drakendoders

4,3

5

Vliegende hollander

4,6

6

Mix of nix

4,7

7

Hackgotthepower

8

Het gokje

10,1

9

De spiedies

10,4

9,2

10 De Knackers

17,6

11 11 en 30st

21,6

12 Klein duimpje

29,4

Het was tegen de weersverwachting in een mooie
dag. Het leuke van deze
wedstrijd was dat je een
keer met andere mensen
roeit en kletst dan in je vaste team. Een geslaagde
dag: volgend jaar weer!

De onderstroom
de magie
van de combinatieploeg
In principe is het recept
voor een goede ploeg
eenvoudig, trek de beste
sporters bij hun verenigingen vandaan en laat
ze het landsbelang verdedigen in een gecombineerde ploeg.
Het gebeurt overal, bij
teamsporten is er een
bondscoach en die zoekt de
beste sporters bij elkaar.
Zelden is dit een volledige
reeds bestaande ploeg.

De Spiedies
De snelste tijden per ploeg:
1

De spiedies

2

Hack er op los

1:54,8

3

11 en 30st

1:58,4

1:54,6

4

Adremahakla

1:59,4

5

Klein duimpje

1:59,4

6

Vliegende hollander 1:59,6

Scholen krijgen roeiles
Ruud Padt

7

Mix of nix

1:59,7

8

Het gokje

1:59,9

9

Hackgotthepower

2:00,2

In juli hebben de gymleraren van Amersfoort een
middagje roeiles gekregen.
Ze waren daar zo enthousiast over dat ze graag ook
leerlingen de kans wilden
geven deze ervarign mee te
maken. Dat gaat gebeuren:
11 jongens/meisjes gaan in
november
kennismaken
met roeien.
Het is een kennismaking,
dus voor uitgebreide instructie en instroom is geen
tijd. Er wordt 6 maal een

10 De zwaargewichten 2:01,0
11 De drakendoders

2:02,3

12 De Knackers

2:02,4

Als je mensen met deze Tshirts ziet lopen dan weet je
dat dit de beste voorspellers zijn. Lotte Heijs, Sjoerd
Nauta, Gerben Offringa,
Lenny van Roosendaal en
Rene Uitham.
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De Zwaargewichten

Bij roeien gaat het soms net
wat anders. Daar ligt het
niet voor de hand dat je altijd met alleen verenigingsgenoten start, zo begin je
wel, maar als er geen gelijkwaardige of gelijkgestemde roeiers bij je vereniging te vinden zijn ga je
combineren. Zo ontstaat
dan de combinatie-ploeg.
Op topniveau gebeurt dit
maar al te vaak, en soms,
dan is zo’n zelf gecombineerde ploeg zo goed dat zij
als ploeg naar de Wereldkampioenschappen worden
uitgezonden. Voor andere
nummers is er een uitgebreide
selectieprocedure
waar
dan
de
beste
combinatie uit moet rollen.
Hier hebben we het dan
echter over ploegen die
toch altijd wel veel met
elkaar trainen, dezelfde stijl
hebben
aangeleerd
en

leerd en
hebben.

dezelfde

coach

Maar, hier wil de onderstroom het graag hebben
over de instap-combi, voorkomend op alle niveau’s in
het roeien. De ervaring
leert dat juist bij deze combinaties het geheel de som
der delen in grote mate
overstijgt. Hoe is dit nu
mogelijk, bij een ploeg die
nooit met elkaar traint?
Soms zie je een mooi voorbeeld, zoals op de Nederlandse Kampioenschappen
van dit jaar. De selectie
voor de WK ploegen was
achter de rug, en een grote
groep uitgeselecteerden en
roeiers die niet eens voor
de selectie in aanmerking
waren gekomen stonden
met lege handen. De roeiers van 7 verschillende verenigingen stapten in een
acht, draaiden een paar
trainingen en gingen met de
titel naar huis. En dat nog
wel vóór een ploeg met
zeer gerenommeerde namen, roeiers die wél een
plaats in de selectie hadden
bemachtigd. En de successtory ging door, op de Wereldbekerwedstrijden in Luzern behaalden ze WKkwalificatie:
een
finaleplaats aldaar, en daarmee
kwalificatie voor de Olympische Spelen, moest binnen
de mogelijkheden liggen.
Op de WK in Milaan bleek
dat toch iets te hoog gegrepen te zijn. Kwalificatie is
nu alleen nog mogelijk via
het Olympisch kwalificatietoernooi volgend jaar (hiervoor dienen wederom de
Wereldbekerwedstrijden in
Luzern). Reden om bij de
pakken neer te gaan zitten?

gen oude stijl waardoor het
collectief minder wordt, het
zijn
allemaal
oorzaken
waardoor een ploeg minder
gaat functioneren. En naast
de fysieke vermoeidheid
zijn deze allemaal van mentale aard.
Ik wil hier niet beweren dat
dit precies is wat er gebeurd is met de nederlandse 8+, maar het is mogelijk, en het komt op alle niveaus voor. Maken ze nog
kans op de Olympische
Spelen? Dat is een lastige
kwestie. Er zijn een aantal
kritische factoren: dat er
veel samen getraind moet
worden is natuurlijk een
open deur (hoewel, met
roeiers
uit
Amsterdam,
Utrecht, Groningen, Enschede en Maastricht geen
gemakkelijke
opgave).
Vooral het omgaan met de
druk is een belangrijke: hoe
haal je hetzelfde succes onder druk wat je eerder onbevangen en met niets te
verliezen behaalde? Veel is
afhankelijk van de mentale
kracht van de roeiers en de
coaching die zij daarin krijgen.
Vanaf nu kun je stellen dat
de magie van de combinatie
over is. Ze zullen op andere
krachten moeten vertrouwen, maar hebben in hun
achterhoofd de bewezen
potentie van de ploeg. Laten we hopen dat dat voldoende stimulans is om
door te gaan.

Hemus Ploegenparade

We startten de wedstrijd in
de Joris en de Draak, daar
hadden we dus wel geluk
mee!
Na lang wachten mochten
we het water op. Het oproeien vond ik lang duren,
ik dacht: “O, jee, dit moeten we dus ook nog terug...
en dan hard!”
Gelukkig ging de wedstrijd
erg goed, en de eerste kilometers vielen best mee.
De laatste kilometer was
wel zwaar, misschien toch
iets te snel van start gegaan, maar we hebben geprobeerd ook die laatste kilometer door te trappen.
We zijn de hele wedstrijd
aangemoedigd door de ouders van Anne, daardoor
bleven we ook volhouden.
Na 22 minuten en 58 seconden waren we over de
finish, buiten adem en met
rode hoofden, we hadden
ieder geval ons best gedaan. Omdat je niet allemaal tegelijk start, wisten
we nog niet hoeveelste we
waren geworden.
Een paar minuten later
werd omgeroepen dat Anne
en ik precies gelijk met de
andere dubbeltwee van de
IJssel waren gefinisht!! Een
gedeelde eerste plek dus.
De man die de tijden omriep liet ons nog even
schrikken door te zeggen
dat we maar opnieuw
moesten starten, dat was
gelukkig niet zo!
Na de wedstrijd moesten
we nog een paar uur wachten op de prijsuitreiking. Bij
de prijsuitreiking moesten
we alle vier naar voren komen en kregen we allemaal
een blik!

Hemus Ploegenparade

zich inmiddels in het examenjaar van de vmbo aan
de Hamseweg. Zoals hij zelf
zegt een groene opleiding,
over planten en dieren. Hij
vindt dat erg leuk maar wil
toch graag na dit jaar naar
het CIOS, de sportopleiding
in Nederland. Om daar te
worden toegelaten moet hij
èn goede cijfers halen èn
goede sportprestaties leveren. Voldoende stimulans
dus om hard te gaan roeien.

Het valt op dat Lars een
grote stap heeft gemaakt in
het
wedstrijdroeien.
Hij
doet nu mee om de prijzen.
Zelf noemt hij als reden
voor zijn vooruitgang het
roeien bij Willem III in Amsterdam. Sinds dit seizoen
traint hij namelijk mee met
een groep van ongeveer 10
jongens van zijn eigen leeftijd en dat biedt hem veel
meer stimulans dan het in
zijn eentje op en neer varen
op de Eem. Zijn ouders reden drie keer per week op
en neer naar Amsterdam
om hem naar Willem III te
brengen. Maar dat heeft
wat opgeleverd want zijn
prestaties waren ernaar.
Maar daarnaast was er natuurlijk een hoop lol in het
roeien, en een aantal bijzondere ervaringen, zoals
een roeiuitwisseling met
Amerikanen.
Lars, wat vond je zelf de
mooiste prestatie die je dit
jaar heb geleverd?

Ja en nee. De roeiers waren
natuurlijk gretig, ze hadden
niets te verliezen, zaten in
het zelfde schuitje en gingen er allemaal 100% voor.
Bij de opstart van zo’n
ploeg is er dan gelijk sprake
van een enorme synergie,
die de ploeg tot grote hoogten stuwt. En volgen er dan
successen, dan blijft die
magie in stand. Ook in Luzern had de ploeg nog
steeds niets te verliezen. En
dan komt een intensieve
trainingsperiode tot aan het
WK. Zo’n periode kan het
breekpunt voor een combinatieploeg zijn. Het kan
twee kanten op: de samenwerking wordt nog beter, er is immers tijd om de
ploeg meer aan elkaar te
laten wennen, of het wordt
(tijdelijk) minder. Het wedstrijdseizoen heeft al lang
geduurd, de hele zomer
wordt er doorgetraind, er is
tijd om aan fouten te werken waardoor de coach ook
meer confronterende opmerkingen zal gaan maken,
roeiers vervallen in hun ei-

Suus
op de Cottwich Regatta
Suzanne van der Horst
Een aantal weken geleden werd me gevraagd
of ik het leuk vond een
aantal
wedstrijden
in
een dubbeltwee te starten. Dat leek me erg
leuk, want wedstrijden
in de skiff gingen me
niet zo goed af.
Ik zou gaan dubbeltweeën
met Anne Zeven van roeivereniging de IJssel.
Twee dagen voor de Cottwich ging ik naar Kampen,
zodat we in ieder geval een
keer samen hadden geroeid. Die avond ging het
roeien vrij goed, alleen verschilden onze haallengtes.
Die zondag was de wedstrijd. Om een uur of negen
zaten we in de auto op weg
naar Almelo. Ik had geen
idee wat ik van de wedstrijd
moest verwachten, we hadden tenslotte één keer met
elkaar geroeid.

Amsterdam, Connecticut:
Lars Bekker
traint op vele wateren
Leonie Walta
Als op een nazomeravond Lars Bekker op
het terras aanschuift om
zijn verhaal te vertellen
lijkt hij in weinig meer
op dat jongetje dat vorig
jaar nog ver achter zijn
veld aanvoer.
Er is dan ook een hoop veranderd in de tussentijd. Hij
is zo’n 10 cm langer geworden, en heeft dit jaar veel
harder en serieuzer getraind. Gebleven is het enthousiasme waarmee hij
over het roeien vertelt. Lars
is zestien jaar en bevindt

Dat was op de Nederlandse
Kampioenschappen,
daar
roeide ik de B-finale in de
dubbeltwee
met
mijn
maatje Dan van Willem III.
We dachten van te voren
dat het een eitje zou worden. Maar bij de 1000 meter schrokken we toch wel
want de andere ploegen
bleven toch in de buurt.
Toen hebben we best wel
moeten knokken, maar wel
gewonnen, en we kregen
zelfs een blik. (foto Lars
Dubbeltwee)
Ook mooi was de dubbelvierfinale op de Randstad
Regatta, ik roeide toen met
Meindert Klem in de ploeg,
die jongen is zo sterk, die
trekt 1.22 op een ergometer met alleen zijn rug en
armen. Dat gaat dan dus
erg hard.
Aan het eind van het seizoen roeide ik op de NSRFslotwedstrijden nog in een
acht,
een
bijeengeraapt
zooitje, maar we hadden
wel blik.
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En toen naar Amerika! Hoe
kwam je daar zo terecht?
Dat was een soort uitwisseling. Vijf Amerikaanse roeiers kwamen naar Nederland, en toen gingen wij
met zijn tienen voor acht
dagen naar Connecticut,
ongeveer 1,5 uur rijden onder New York. We verbleven daar met zijn tweeën
bij gastgezinnen. Ik kwam
terecht bij Doug, hij woonde in een groot huis, met
een zwembad in de tuin! Hij
was 16 jaar en had net zijn
rijbewijs gehaald en reed in
een Volvo. Daar hebben we
eens in de buurt mee rondgereden, de huizen zijn
daar echt ontzettend groot!
We zijn in New York geweest, wat een hoge gebouwen daar, ik heb mijn
ogen uitgekeken. Verder
ook nog in Six Flags, dat
was heel druk maar wel
leuk. Toen we daar waren
viel de stroom uit, je weet
wel die grote stroomstoring
van deze zomer. Nee, ik zat
niet net boven in de achtbaan. Gelukkig was na een
uur of twee de stroom in
het huis waar wij logeerden
al weer hersteld. Ook hebben we nog in een park
rondgelopen waar coyotes
schijnen te zitten, en daar
heb ik ook een echte slang
gezien. En we zijn naar een
baseballwedstrijd geweest.
Echt Amerikaans avontuur
dus.

Had je nog wel tijd om te
roeien daar dan?
Ik heb er drie keer geroeid,
in een vierzonder met de
jongens van Willem III en
ook nog in een dubbelvier
met Amerikaanse jongens.
Er was ook een coach bij
die nog een paar keer goud
had gewonnen op de Olympische Spelen. Hij gaf alleen
helemaal geen aanwijzingen, dat vond ik erg jammer want ik had wel wat
van hem willen leren. Wel
leuk was dat hij op zo’n catamaran bootje meevoer
die je ook wel ziet op internationale wedstrijden.
Ze hebben daar te maken
met hoog en laag water.
Met laag water kun je soms
haast niet roeien, we zijn
wel een keer met het vinnetje tegen de bodem aangekomen. Met hoog water was
het geen enkel probleem.
Het clubhuis was echt perfect, er was een sauna, en
een fitnesszaal en zo, de
boten waren alleen een stuk
minder. Ze hebben daar wel
de merken boten die wij
ook hebben zoals Empacher
en Hudson. En heel veel
privé skiffs.

Spannend allemaal zeg!
Maar nu ben je weer terug
in Nederland, en gaat het
wedstrijdroeien weer beginnen, en je examenjaar natuurlijk.
Ja, door het examenjaar ga
ik wel iets minder roeien. Ik
train nu 5 keer per week
maar dat zal wel terug
moeten naar 4 denk ik. Ik
ga wel weer bij Willem III
meeroeien, daar word ik
gecoached door Jan Willem
van der Wal en Adri Smulders, dat zijn coaches met
veel ervaring, en ik leer
veel van hen. Volgend jaar
word ik zeventien dus moet
ik vanaf januari in het jongens 17-18 veld starten.
En wedstrijden dit najaar,
de Cottwich-Almelo regatta
heb je al geroeid en de
Eemhead?

Van het bestuur
Contributie 2003
Remco Lansink
penningmeester
Bij controle van de administratie is gebleken dat nog
niet alle leden hun contributie over 2003 hebben betaald.
Verder is gebleken dat enkele leden de contributie
wel netjes hebben overgemaakt, maar dat we niet
kunnen achterhalen door
wie de contributie is betaald; de handtekening is
niet herkenbaar en adresgegevens ontbreken. Het
gaat om deze betalingen:
betaaldatum bank/gironr.

bedrag

30-1

955.967.260 € 188

23-1

334.941.393 € 188

16-1

1.440.301

16-1

350.655.685 € 188

16-1

439.504

€ 188

16-1

4.188.084

€ 188

9-1

5.879.936

€ 200

€ 188

Herkent u een van bovenstaande bank- of girorekeningnummers, neem dan
even contact op met Remco
Lansink via e-mail penningmeester@hemus.nl of
telefoon 033 475 8523.
Op de Cottwich was ik derde, daar was ik best tevreden mee, het ging erg lekker. Ik ga inderdaad starten
op de Eemhead, ik weet
nog niet wat de tegenstand
daar is maar ik ga er zeker
voor.
Denk je nog dat je thuisvoordeel hebt op de Eem?
Ik denk het wel, ik ken de
bochten immers beter dan
de tegenstanders en ik weet
hoe ver ik nog moet als ik
bij een bepaald punt ben.
Hoewel ik heb gemerkt dat
veel op een bepaald water
roeien niet altijd betekent
dat je in het voordeel bent.
De jongens van Willem III
met wie ik op de Amstel
train vliegen daar ook wel
eens de bocht uit, terwijl
dat toch hun thuiswater is.

Hemus Ploegenparade

De leden die nog niet aan
hun financiële verplichtingen voor 2003 jegens Hemus hebben voldaan, zullen
binnenkort een betalingsherinnering ontvangen.

Kort verslag extra ALV
gehouden op dinsdag 2
september 2003 in Gebouw de Inham te Hoogland, aanvang 20.00 uur
Hans Rovers, secretaris
Aanwezig: de leden Hendrik van den Belt, Kirsti
Hammer, Astrid Suurland,
Robert van Spronsen, André
Haveman, Jan Breg, Jan
Dirk Heesbeen, René Uitham, Jet Buurman, Mathilde
Cardous-Ubbink, Esther de
Graaf, Wim Bosman, Huig
van der Marel, Fred Wink,
Mirjam van den Hoorn,
Herman Folmer, Charlotte
Onland, Wil Jonkman, Geert
Mensing, Hielko van der
Molen, Pierre Huybregts,
Phil Birch, Hugo Bos, Rozemarijn van den Bergh, Jan
Boelsma, Stephan Jansen,
Paul Jurres, Marien Mortier,
Ad Cornelissen, Wim Eddes,
Derk Tees, Erna Tees Theben Tervile, Corrie van
Krooneneburgh, Gerben Offringa, Sierd Minkes, Josita
van de Kerk, Leonie Walta,
Jantinus Ziengs, Piet Kunst,
Hans Rovers, Koos Termorshuizen, Hans Meijer,
Feike Tibben.
Bericht van verhindering
ontvangen van: Els Boelhouwer, Moos Hoek, Piet
Molenaar, Danielle de Calonne, Ingeborg Stokhof,
Wim Coppens, Wim Broekhuizen, Leo en Elly Zwiers,

Gerard van der Waals, Eva
Nielen, Jan Paul Kleywegt
en Adriaan Wisse.
Piet Kunst, als nieuwe voorzitter van Hemus opent de
vergadering en heet allen
van harte welkom in deze
mooie locatie. Het Bestuur
is niet helemaal kompleet,
Feike Tibben komt iets later
wegens een vergadering elders, Jantinus Ziengs staat
aan de poort bij Hemus om
leden door te verwijzen
naar deze locatie.
Remco Lansink zal helaas
niet aanwezig zijn wegens
alle voorbereidingen voor
zijn huwelijk op 10 september.
Piet Kunst wil graag even
vertellen over de uitstekende samenwerking binnen
het nieuwe bestuur. Er
wordt plezierig en productief gewerkt. De vergaderingen verlopen zeer plezierig.
Aanbevelingen van de
Meedenkgroep
De aanbevelingen van de
Meedenkgroep zijn in het
bestuur uitgebreid besproken, daarnaast zijn er prioriteiten aangegeven.
We zouden het wel op prijs
stellen wanneer de Meedenkgroep blijft meekijken
en toetsen.
Wat willen we als Bestuur
proberen te bewerkstelligen:
Voor de nieuwe leden een
soepele in- en doorstroom
(zie ook het Beleidsplan)
Een
goede
huisvesting
(staat verder op de agenda)
Goed functioneren van de
Bootsman (consistent beleid)
Financieel gezond beleid
met een eigen budget voor
de verschillende commissies
Heldere communicatie met
de leden, deze bestaat uit
een aantal factoren waaronder “De maand” in papieren en elektronische versie.
Maar ook communicatie met
de verschillende commissies, een eerste gesprek
met hen zal plaatsvinden op
10 september.
Piet Kunst maakt excuses
voor de miskleun met de
verzending van “De maand”
die veel te laat is verzonden
waardoor ook het beleidsstuk dat vanavond besproken zal worden niet op tijd
bij de leden is bezorgd.
Betrokkenheid van de leden. Hierop komen we terug met o.a. een beleidsstuk over het vrijwilligersbeleid
Instructie, aangepast aan
in- en doorstroom van de
leden
Materiaal, aansluitend aan
de ambities van alle leden
Bestuur dat bestuurt, met
als leidraad de aanbevelingen van de Meedenkgroep.
Blijf ons daar wel aan herinneren. Samen iets opbouwen, niet je gelijk halen
dat is waar het om gaat.

Piet Kunst. We zijn een
roeivereniging dus leek het
ons goed dit tijdens de ALV
te benadrukken en een paar
leden te laten vertellen van
hun ervaringen.

met de verslaglegging zal
komen.
De vereniging staat er financieel goed voor daar
hoeft niemand zich zorgen
om te maken.

Gerben Offringa vertegenwoordigt de Midweek roeiers.
Dit is een enthousiaste club
van ongeveer 30 leden die,
of alleen of als ploeg, roeien
op de woensdag en vrijdag.
Er zijn ervaren en onervaren roeiers die veelal roeien
in C materiaal en wherry’s
maar daarnaast toch ook in
bijna alle klassen.
Het midweek roeien is niet
aan leeftijd gebonden en
dus voor iedereen toegankelijk.
Men doet mee aan de Eemhead en de Eemlint wedstrijden. De KNRB heeft een
sectie Midweek roeien en
organiseert regio roei bijeenkomsten, geen wedstrijden.
Via Hemus is er contact met
SRO van de Gemeente
Amersfoort in het kader van
sportbevordering onder ouderen. Hieruit komen gemiddeld ongeveer 20 nieuwe leden per jaar. De toestroom van fifty-fitters via
de SRO even is stopgezet.
Vanuit de Midwekers is een
roulerende groep die het
coachen verzorgt.
In principe wordt er alleen
op woensdag en vrijdag geroeid maar er zijn al leden
die uitwijken naar andere
dagen wegens de drukte.

In de najaarsledenvergadering zal het Bestuur verantwoording afleggen aan
de vereniging over de totale
financiële stand van zaken.
Lid
Is er nog een actieve kascommissie?
Vz.
Er is wel een commissie maar de financiële
stukken zijn nog niet zodanig dat de kascommissie
zijn werk kan doen. Voor de
najaars ALV wordt de commissie weer ingeschakeld.
De samenstelling zal in de
najaars ALV worden gewijzigd.
Lid
Hoe staat het met
het Botenplan?
Vz.
Daar wordt hard
aan gewerkt, komt op de
agenda voor de najaarsvergadering.

Marien Mortier is een van
de lange afstand roeiers bij
Hemus.
Zij roeien afstanden van 50
km en meer. Dit zijn meer
duurtochten in estafette
vorm. Er worden er ongeveer 10 per jaar gehouden.
Het Hemus wedstrijdteam
lange afstanden heeft al
een aantal records gebroken.
Jantinus Ziengs vertegenwoordigt de Hemus wedstrijdroeiers.
Ook deze groep behaalt
aardig wat successen, kijk
maar eens naar het record
aantal deelnemers van Hemus aan de Elfstedentocht.
Ook de jeugd doet het prima. Door Lars Bekker en
Renate Schoemakers zijn
de eerste blikken getrokken
tijdens nationale jeugdwedstrijden van de NSRF.
De KNRB heeft veel waardering voor Hemus door alle prestaties die de club behaalt door het hele land.
Zondag 7 september is de
Gottwich regatta waaraan
12 skiffeurs van Hemus
meedoen.
Financiën
Er is nog geen overzicht
van de financiën over het
afgelopen jaar. Ook de begroting is er nog niet.
Heel veel tijd is gaan zitten
in het verzamelen van alle
benodigde gegevens. Maar
alle zaken liggen nu bij de
accountant die binnenkort

De roeiprestaties
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Beleidsplan
Piet Kunst maakt nogmaals
zijn excuses voor het feit
dat het Beleidsplan niet op
tijd bij de leden is aangeleverd.
Dit beleidsplan is tot stand
gekomen met de inbreng
van verschillende leden en
de roeiraad, daarna is het
door het bestuur besproken
en gekneed tot de voorzet
die nu voor u ligt. Zie het
als een leidraad voor de
toekomst van Hemus.
Er wordt een leespauze van
5 minuten gehouden.
Piet Kunst geeft in grote lijnen aan waar het beleidsplan over gaat.
De signatuur van de vereniging.
We roeien op een goed niveau. We groeien, zijn dynamisch. De sfeer is vriendelijk, gezellig en ontspannen. De vereniging heet
een prima uitstraling.
Roeikwaliteit
Voor alle leden moet er een
basis zijn om goed te kunnen roeien op de manier die
het individuele lid wil. Niveaus zijn of worden vastgelegd. Wat zijn de individuele roeiambities, dit inventariseren en hierop beleid afstemmen.
Er ontspint zich een levendige discussie tussen leden
en bestuur naar aanleiding
van dit hoofdstuk over
roeikwaliteit.
Leden maken zich zorgen
over betutteling, neem je
ieder lid als Bestuur aan het
handje mee. Maar ook zijn
er vragen over de uitgangspunten die worden gebruikt
voor het Botenplan. Hoe
gaan we om met de individuele wensen van de leden
en veranderende ambities
in tijd. Kijken we wel genoeg naar andere verenigingen hoe zij omgaan met
deze zaken. Hoe krijgen we

geschoolde instructeurs en
coaches, zeker voor de hogere roeiniveaus.
Het Bestuur geeft nog eens
aan dat het belangrijkste is
dat de individuele leden
kunnen roeien op de manier
die zij willen en dat de vereniging gaat proberen daar
de voorwaarden voor te
scheppen. Zowel materieel;
het botenplan wordt in november gepresenteerd, als
immaterieel; er wordt samen met de verschillende
commissies gewerkt aan
een nieuw vrijwilligersbeleid.
Duurzame leden
We willen leden graag aan
de vereniging binden voor
lange tijd.
Dit kan door gewoon lekker
samen te roeien maar ook
door niet roeigebonden activiteiten
te
stimuleren
waardoor op andere momenten dan tijdens het
roeien binding met de vereniging ontstaat.
Discussie:
Gevraagd wordt hoe lang
leden gemiddeld lid zijn. Dit
is gemiddeld 3 tot 4 jaar.
Andere activiteiten worden
genoemd waaronder het
organiseren van bridgedrives. Dit roept vragen op bij
andere leden, we zijn geen
voetbalvereniging,
straks
zijn er alleen nog maar
bridgedrives. Er wordt ook
geconstateerd dat er leden
zijn die helemaal niet verder hoeven en helemaal gelukkig zijn met het roeien in
C-materiaal.
Daarnaast
gaan er ook leden weg bij
gebrek aan kwaliteit bij de
coachbasis. Kwaliteit is ook
van invloed op het aantal
leden,
minder
kwaliteit,
minder leden, minder contributie etc.
Het bestuur wil proberen
een balans te vinden in alle
activiteiten om daardoor
het roeiplezier te vergroten
en de leden langer voor de
vereniging te behouden.
Vrijwillig, niet vrijblijvend
Het vrijwilligersbeleid binnen Hemus is, volgens het
bestuur, aan een grondige
heroriëntatie toe. Zonder
vrijwilligers zou onze vereniging helemaal niet kunnen
bestaan en daarom is het
van groot belang alle taken
gelijkmatig over de leden te
verdelen.
Door het Bestuur wordt met
de voorzitters van de verschillende commissies op 10
september ’03 over dit beleid gesproken.
Discussie:

Door enkele leden wordt de
“Afkoopregeling” als een
heel slecht idee gezien. Niet
passend bij een sportvereniging, wel erg makkelijk.
Een klusje opknappen voor
de vereniging kan toch niet
zo moeilijk zijn. Wel wordt
opgemerkt dat er andere
verenigingen zijn waar deze
regeling wordt gehanteerd
en wel goed werkt, het afkoopbedrag is daar € 200,-. Naast de afkoopregeling
zou er ook een ontheffingsregeling moeten zijn.
Bij aanmelding als lid is er
door ieder nieuw lid een
soort wensenlijstje ingevuld, daarna hoor je daar
niets meer over. Aanspreken op gedrag zoals het
wegblijven bij een bardienst
moet ook breder getrokken
worden, ook op roeigedrag
en materiaal gebruik moeten leden kunnen worden
aangesproken. Bij nabellen
over de bardienst krijg je
vaak een grote mond.
Het realiseren van dit plan
zal een hele klus worden.
Het Bestuur realiseert zich
dat het een hele klus zal
worden dit vrijwilligersbeleid te implementeren maar
is van mening dat het wel
moet gebeuren. De hier
gemaakte opmerkingen en
de resultaten van het overleg met de verschillende
commissies zullen in het
plan worden verwerkt. Bij
de najaarsledenvergadering
komt het dan opnieuw aan
de orde.
Algemeen:
Lid Orca Utrecht heeft een
brede wedstrijdgroep. Zou
het mogelijk zijn daar stage
te gaan lopen met bv.
Jeugdwedstrijd
roeiers?
Wanneer dat kan zouden
ambities van leden ook buiten
Hemus
gerealiseerd
kunnen worden.
Lid Worden er doelen gesteld aan het aantal leden
van de vereniging, hoe
groot wil Hemus worden?
Vz. In principe bepalen de
instructeurs de instroom
van nieuwe leden. Hoe
meer goede instructeurs
hoe meer nieuwe leden instructie kunnen ontvangen.
Voortgang commissies
De Eemheadcommissie was
gevraagd hier iets te vertellen over hun activiteiten
maar zij vergaderen zelf op
dit moment.
Piet Kunst roept de leden
wel op zich op te geven als
vrijwilliger bij de organisatie. Er moet zoveel werk
verzet worden dat de Eem-

headcommissie alle hulp
heel goed kan gebruiken.
Huisvesting,
laatste
stand van zaken
Feike Tibben krijgt het
woord.
In 1999 kwam er het plan
“Maatweg” waarin blijkt dat
de Gemeente Amersfoort
ons naar de plek van het
MOB complex wil verhuizen.
Het blijkt echter dat Defensie het terrein niet wil verkopen aan de Gemeente.
Plan van de baan. Vrij kort
daarna blijkt dat bij de realisatie van het nieuwe ziekenhuis Defensie wel over
stag gaat en de grond aan
de Gemeente Amersfoort
wil verkopen.
Dan volgen er veel gesprekken met alle betrokkenen om Hemus op de
kaart te houden en een
goede locatie voor de vereniging te bewerkstelligen.
Dit mag echter niet baten.De Gemeente beslist
dat Hemus op de locatie
aan de Schans moet blijven
en daar niet mag groeien.
Gesprekken met de Gemeente stoppen niet, er
wordt aangedrongen op een
locatieonderzoek met als
leidraad een groeiprognose
van Hemus die resulteert
naar een omvang van 500
tot 800 leden. Mogelijkheden die door de Hemus
worden voorgesteld zijn locatie Maatweg en Isselt.
De Gemeente zegt nu dat
er toch maar geen locatieonderzoek komt en gebruikt
daarvoor ecologische plannen als argument en aan
Hemus opgelegde niet reële
financiële verplichtingen.
Wat nu! Hemus moet dus
wat anders gaan verzinnen.
Er gaat binnenkort een brief
naar het Gemeentebestuur
waarin Hemus aangeeft dat
dit zo niet kan en dat het
locatieonderzoek door moet
gaan waardoor beide partijen eerlijke afwegingen kunnen maken.
De huisvestingscommissie
bezint zich ook nog op andere acties. Deze commissie bestaat uit een grote
groep
enthousiastelingen
binnen Hemus met heel
veel creatieve ideeën over
locaties, gebouwen etc.
Vz. We zijn dus even weer
terug bij af maar moeten
het spel toch blijven spelen
om het voortbestaan van de
vereniging veilig te kunnen
stellen.

Discussie
De roep bij de leden om acties, al dan niet ludiek, is
duidelijk hoorbaar. Na 10
jaar praten, wordt het tijd
voor hardere maatregelen.
Hoe is het mogelijk dat het
College toezeggingen doet
over het locatieonderzoek
en die niet nakomt. Moet
Hemus nu ook weg van De
Schans? Kunnen we iets
bedenken waardoor de Gemeente alsnog over stag
gaat. Kunnen we grote bedrijven niet strikken als
sponsor en hen druk laten
uitoefenen bij de Gemeente.
Vz. Hoe lastig ook, we zullen ons nog even netjes
moeten blijven gedragen.
Wanneer we nu niet zorgvuldig blijven in onze contacten en uitingen naar buiten wordt het probleem alleen maar groter.
Feike Tibben
Wat we kunnen doen is ons
als vereniging duidelijk laten zien. Ludieke ideeën
zijn van harte welkom.
Maar praat er ook over in je
omgeving, er moet een
soort ruis ontstaan binnen
Amersfoort.
Wanneer er een commissie
of raadsvergadering is moeten we daar allemaal aanwezig zijn.
Lid Stelt voor om ansichtkaarten actie te organiseren.
Lid Richt een brainstormgroepje op dat ideeën bedenkt.
Feike Tibben
Zal deze en andere ideeën
en suggesties verzamelen
en indien haalbaar uitvoeren.
Mocht je nog meer ideeën
hebben geef deze dan even
door aan mij.
Algemeen
Een lid heeft geconstateerd
dat de Gemeente Amersfoort een informatiepakket
uitdeelt aan nieuwe bewoners. In dit pakket staat
ook veel informatie over
sportverenigingen,
alleen
Hemus ontbreekt daar.
Vz. Dit zal direct worden
doorgegeven aan de communicatiecommissie.

van de Grote Melm en dat
gedeelte is medio november
dit jaar aan de beurt.
Lid Verzending “De maand
van Hemus” hoe gaat dat in
zijn werk?
Koos Termorshuizen
De Maand gaat naar alle leden op papier en daarnaast
digitaal naar de leden die email hebben. Via de site is
de maand ook te downloaden.
Lid Is het mogelijk een Apple-instructie voor de site te
geven?
Koos Termorshuizen
zal dit niet doen.
Lid Kan er een brief aan de
Watersportvereniging
De
Eemkruisers worden gestuurd met het verzoek de
snelheidsvoorschriften
te
respecteren.
F. Tibben
heeft op 3 september een
gesprek met o.a. De Eemkruisers en zal dit verzoek
zeker bespreken.
Vz. De woonbootbewoners
langs de Eem hebben klachten over Hemus. Verzoek
aan iedereen zich netjes te
gedragen en de regels van
wellevendheid in acht te
nemen.
Lid Heeft de voorzitter zijn
bedrijfsacht al ingeschreven
voor de Eemhead?
Vz. Wordt hard aan gewerkt.
Geen vragen meer aan de
orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt
alle aanwezigen voor hun
komst en enthousiaste inbreng.
De
Najaarsledenvergadering wordt gehouden
op woensdag 5 november 2003 in de Sporthal
Zielhorst aan de Trompetstraat 3 te Amersfoort,
aanvang
20.00
uur.

Hemus Ploegenparade

Rondvraag en sluiting
Lid Hoe staat het met het
wisselvlot
halverwege
Baarn?
Feike Tibben
Is opgenomen in de werkzaamheden die nu worden
uitgevoerd langs de Eem.
Dit gaat echter in fases. Het
wisselvlot komt in de buurt

Barrooster
4-10 10.30-13.00 Tijda Deisz en Wim Eddes
5-10 10.30-13.00 Leonie van Deudekom en Marco v/d Eijk
11-10 10.30-13.00 Nicolette Diets en Willem Eland
12-10 10.30-13.00 Hans van Dijk en Eef v/d Elst
18-10 10.30-13.00 Everdien Dikken en Anton Folkertsma
19-10 10.30-13.00 Simon Does en Elzeke Folmer

25-10 10.30-13.00 Gerdien Doeschot en Herman Folmer
26-10 10.30-13.00 Peter Doorn en Gerrit Gelderblom
1-11 10.30-13.00 Grietje Dorenbos en Piet van Gent
2-11 10.30-13.00 Marcel Drenth en Peter van Gerwen
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