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Het nieuwe jaar is weer begonnen.  

Op zaterdag 10 januari was er de Nieuwjaarsborrel  

Verslag van Arjan Engelhard 

Cornélie refereerde in haar laatste nieuwjaarstoespraak als voorzitter aan de recente 

gebeurtenissen rond de Charlie Hebdo redactie in Parijs die ons laten zien dat er ook 

grenzen aan vrijheid zijn. Grenzen die niet in regels alleen te vangen zijn, maar die mede 

bepaald worden door normen en waarden van de samenleving. Die grenzen  zijn 

dynamisch, flexibel en bewegen mee met de ontwikkelingen. Ook onze roeivereniging is 

een samen-leving en wil en moet mee bewegen met de ontwikkelingen om vrijheid 

van roeien te behouden. Dat vergt het nodige van ons als leden. Cornélie hield een 

pleidooi om ook binnen de vereniging daarom een cultuur van openheid en overleg 

te koesteren.  Meningsverschillen worden bij voorkeur in goed overleg opgelost om 

zodoende verstarring te voorkomen. Regels die statisch in karakter zijn, zijn nuttig en 

nodig, maar moeten ter discussie kunnen worden gesteld. Onze vereniging wil niet 

hiërarchisch zijn, maar in de eerste plaats kameraadschappelijk en flexibel. Daar hieven 
wij het glas op. 

Dankwoord 

Na dit openingswoord waren er dankwoorden en cadeautjes voor een aantal leden die 

zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt, maar in de loop van 2014 hun 

functie hebben neergelegd. Als eerst was daar Tineke Hamwijk, die afscheid heeft 

genomen als coördinator midweekroeien, en jarenlang heel Woerden heeft doorgefietst 

om de papieren versie van het clubblad ‘de Krommert’ bij de leden te bezorgen. Martin 

Euser was een drijvende kracht bij de jeugdinstructie. Helaas was Martin zelf door ziekte 

zelf niet aanwezig. Het dankwoord werd in ontvangst genomen door zijn vrouw Lenie. 

Daarna was het de beurt aan Anne Marie Hofman, die zich in de afgelopen jaren 

verdienstelijk heeft gemaakt als matchmaker en bij de instructie van nieuwe roeiers. Tot 

slot was er dank voor Renate Derksen die haar functie als coördinator instructie heeft 

neergelegd. Zij heeft dit in de afgelopen jaren opgebouwd tot een “geoliede machine”. 
Martin en Anne Marie nemen tevens afscheid als lid van de vereniging. 

BJ Davidson trofee 

Jaarlijks wordt deze trofee uitgereikt aan een commissie of persoon die zich in het 

bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de vereniging. Dit jaar werd de 

trofee uitgereikt aan een zichtbaar ontroerde Bert Baare. Hij is steeds aanwezig als er 
weer iets gerepareerd of anderszins opgelost moet worden. 



Voorzittershamer 

Hiermee werd het officiële gedeelte van de receptie afgesloten, waarna Cornélie uit 

handen van onze ex-voorzitter en erelid Rob Melchers een voorzittershamer mocht 
ontvangen. Met een klap van de hamer werden daarna de feestelijkheden geopend. 

Erwtensoep en meer 

Met dank aan de barcommissie waren er hapjes en drankjes en overheerlijke erwtensoep 

met roggebrood en spek. Toen ik wegging waren er nog volop geanimeerde gesprekken 
in gang… 

Denk nu aan je nieuwe roeitenue   
 

 

De lente komt sneller dan je denkt. Wil je dit nieuwe jaar in een nieuw tenue roeien dan 

is het van belang hier NU al aan te denken. We hebben al een jaar een nieuwe 

kledinglijn, fris van kleur en van een heel goede kwaliteit. We hebben helaas geen eigen 

voorraad, de kleding moet besteld worden bij Powerhouse. Dit kan alleen met meerdere 
stuks tegelijk.  

Belangstelling? 

Als je kleding wilt bestellen vraag ik je om vóór 15 februari via een mail aan 

kleding@rvdekrom.nl bekend te maken, dat je belangstelling hebt. Je hoeft alleen maar 

aan te geven dat je belangstelling hebt. Bij voldoende belangstelling vraag ik Powerhouse 

om de website open te stellen voor online bestellingen van de Krom. Zodra je via de site 

kunt bestellen laat ik dat per mail aan je weten. De kleding wordt ca. 6 weken na 
sluitingsdatum van de bestelperiode geleverd. 

Ik hoop in dit nieuwe jaar veel leden te zien roeien in onze clubkleuren. 

Truus Hoogenboom 

Bestuursverandering/ALV 
 
Noteer alvast in je agenda, 6 maart, 20.00 uur Algemene ledenvergadering  
De vergadering wordt net als vorig jaar gehouden bij  Kaasboerderij Janmaat 

Barwoutswaarder 57 

Tijdens de ALV zullen een nieuwe Voorzitter, Penningmeester en Commissaris Roeien 

worden gekozen.  
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Roeiploeg gezocht 

Voor ieder die een roeimaatje of een ploeg zoekt om mee te roeien:  Jos Maas is de nieuwe 

‘matchmaker’. Je kunt hem bereiken via: ploegvorming@rvdekrom.nl.   

Wel of geen vaarverbod? 
 
De TC kondigt als nodig het roeiverbod af, maar er zijn situaties waarbij het niet zeker is of er 
wel of niet geroeid kan/mag worden. Dan geldt het gezonde verstand en de eensgezindheid 
in de ploeg als doorslaggevend. Onderstaand schema kan daarbij behulpzaam zijn.  

 

Skiffen in de winter? 

Skiffen in de winterperiode van 1 november tot 1 april wordt door het bestuur van RV de Krom niet 
verboden maar ontraden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het lid om toch het water op te 
gaan. Geadviseerd wordt om niet alleen het water op te gaan maar ten minste met twee skiffs te zijn, 
of iemand op de kant te hebben die een werplijn, mobiele telefoon en thermofolie bij zich heeft. 
 
Voor de jeugd geldt  dat er vanaf 1 november tot 1 april niet geskiffed mag worden. Uitsluitend 
wanneer er een wedstrijd geroeid moet worden mag ten behoeve van de wedstrijdtraining  geskiffed 
worden, zij het dat elke jeugdroeier een coach op de kant moet hebben die een werplijn, thermofolie 
en een mobiele telefoon bij zich moet hebben. Een coach kan niet verplicht worden een jeugd 
wedstrijdroeier tijdens de winterstop te begeleiden. 
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 Meer nieuws op de website 

 
Arjan Engelhard, Cecile Witteveen en Cora Postema hebben met elkaar de indeling van de 
website wat veranderd met de bedoeling dat leden snel de laatste nieuwtjes kunnen vinden, 
de agenda gemakkelijk raadplegen en zich uitgenodigd voelen om ook zelf een berichtje of 
foto’s te sturen. Zie www.rvdekrom.nl  
 
Heb je wat te melden, te vragen, wil je een actie beginnen? We horen het graag. Je kunt zelf 
een stukje schrijven, maar we vinden het ook wel leuk om aan de hand van een ‘interview’ 
een verhaal te schrijven. Je kunt contact opnemen via: redactie@rvdekrom.nl  

Volgende Digi-Krommert  

De volgende Digi-Krommert zal eind februari verschijnen vóór de ALV met o.a. meer 

informatie over de kandidaten.  

Als je nu een leukere naam weet voor dit ‘digi-blaadje’, laat het via redactie@rvdekrom.nl 

weten.    
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