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Van	  de	  Voorzitter	  
Dit	  is	  alweer	  de	  3e	  digi-‐Krommert	  die	  de	  deur	  uitgaat.	  Of	  we	  deze	  frequentie	  van	  
nieuwsbrieven	  kunnen	  volhouden	  is	  wel	  de	  vraag,	  dat	  hangt	  natuurlijk	  af	  van	  het	  aanbod	  aan	  
verhalen	  en	  nieuwtjes	  door	  de	  leden	  maar	  ook	  van	  de	  behoefte	  van	  de	  leden.	  	  
	  
Deze	  laatste	  maanden	  is	  er	  niet	  of	  nauwelijks	  geroeid	  en	  zo	  zijn	  er	  nog	  weinig	  roeinieuwtjes	  
te	  melden.	  Bestuurlijk	  zijn	  er	  wel	  de	  nodige	  ontwikkelingen	  te	  delen,	  zeker	  met	  het	  uitzicht	  
op	  de	  Algemene	  Leden	  Vergadering	  a.s.	  6	  maart.	  En	  daar	  gaat	  mijn	  bijdrage	  aan	  deze	  digi-‐
Krommert	  dan	  ook	  vooral	  over.	  	  
	  
Algemene	  Ledenvergadering	  op	  6	  maart!	  
De	  agenda	  en	  de	  stukken	  voor	  de	  ALV	  worden	  jullie	  uiterlijk	  een	  week	  te	  voren	  per	  mail	  
toegestuurd	  en	  zoveel	  eerder	  als	  mogelijk	  is.	  	  
	  
Bestuurswissel	  
Om	  te	  beginnen	  is	  er	  de	  naderende	  bestuurswissel	  waar,	  zoals	  jullie	  weten,	  drie	  zittende	  
bestuursleden	  afscheid	  nemen.	  Het	  was	  een	  hele	  zoektocht	  om	  kandidaten	  te	  vinden.	  Als	  
bestuur	  kennen	  we	  wel	  veel	  leden,	  maar	  toch	  niet	  iedereen	  even	  goed	  zoals	  nu	  maar	  weer	  
bleek	  en	  zeker	  niet	  ieders	  bestuurlijke	  ambities.	  Maar	  het	  is	  gelukt,	  de	  bestuursvoordracht	  is	  
rond	  en	  we	  zijn	  héél	  blij	  met	  deze	  kandidaten,	  die	  zich	  al	  zachtjes	  aan	  het	  inwerken	  zijn:	  	  
Voorzitter:	  Rob	  van	  Brouwershaven	  	  
Penningmeester:	  Mieke	  Sinke	  
Commissaris	  Roeien:	  Louise	  Baaré	  
	  
Locatie	  
We	  hebben	  op	  6	  maart	  een	  volle	  agenda,	  niet	  alleen	  de	  jaarstukken	  en	  de	  bestuurswisseling,	  
maar	  ook	  het	  gehele	  locatie	  traject	  komt	  aan	  de	  orde.	  Het	  is	  een	  complex	  onderwerp	  met	  
meerdere	  aspecten	  waar	  veel	  voorbereidend	  werk	  in	  is	  gaan	  zitten,	  zowel	  van	  de	  Leden	  
Commissie	  Locatie	  als	  van	  het	  bestuur.	  Het	  gaat	  zowel	  om	  de	  lange	  termijn	  zekerheid	  voor	  
gebruik	  van	  de	  locatie	  (het	  terrein),	  maar	  ook	  over	  gebruik	  insteekhaven.	  Terwijl	  we	  onze	  
ogen	  niet	  mogen	  sluiten	  voor	  het	  veiligheidsrisico	  rond	  de	  steigers.	  	  
	  
De	  ALV	  van	  vorig	  jaar	  heeft	  ons	  geleerd	  dat	  we	  toen	  te	  grote	  stappen	  namen	  en	  er	  onder	  de	  
leden	  onvoldoende	  zicht	  was	  op	  alternatieven	  voor	  erfpacht,	  voor	  zekerheid	  om	  de	  locatie	  
ook	  in	  de	  toekomst	  te	  kunnen	  blijven	  gebruiken.	  De	  Leden	  Commissie	  Locatie	  heeft	  zich	  over	  
de	  scenario’s	  gebogen.	  Onze	  gezamenlijke	  aanpak	  (bestuur	  en	  LCL)	  is	  daarbij	  van	  stonde	  af	  
aan	  geweest	  om	  een	  zo	  transparant	  mogelijk	  pad	  te	  doorlopen	  waarbij	  we	  onderbouwen	  



waarom	  we	  voor	  een	  bepaald	  scenario	  kiezen	  en	  ruimte	  geven	  aan	  ieder	  lid	  een	  eigen	  stem	  
uit	  te	  brengen	  over	  haar/zijn	  scenario	  van	  voorkeur.	  	  
	  
Het	  uitpluizen	  van	  de	  scenario’s	  bleek	  intensiever	  en	  tijdrovender	  dan	  aanvankelijk	  voorzien,	  
maar	  eind	  vorig	  jaar	  en	  begin	  dit	  jaar	  konden	  we	  op	  verschillende	  momenten	  locatiepraatjes	  
houden.	  Alles	  bij	  elkaar	  was	  er	  veel	  belangstelling.	  We	  hebben	  60	  %	  van	  de	  senioren	  leden	  
rond	  de	  tafel	  gehad.	  Dat	  is	  een	  hoge	  opkomst	  en	  laat	  zien	  dat	  het	  onderwerp	  leeft.	  Er	  was	  
overwegend	  positief	  geluid	  en	  waardering	  en	  ook	  het	  nodige	  begrip	  dat	  het	  een	  complex	  en	  
meervoudig	  dossier	  is.	  	  Meervoudig,	  het	  is	  al	  gezegd,	  want	  naast	  de	  scenariokeuze,	  is	  ook	  de	  
zekerheid	  dat	  we	  onbelemmerd	  onze	  roeiactiviteiten	  in	  de	  insteekhaven	  kunnen	  uitvoeren	  
een	  essentiële	  component.	  Daarover	  zitten	  we	  met	  de	  gemeente	  om	  de	  tafel.	  Beide	  punten	  
gaan	  over	  de	  lange	  termijn.	  	  
Maar	  we	  mogen	  niet	  vergeten	  dat	  er	  op	  korte	  termijn	  aan	  	  het	  onderhoud/	  de	  vervanging	  
van	  de	  steigers	  begonnen	  moet	  worden,	  omwille	  van	  onze	  veiligheid.	  Dat	  heeft	  urgentie,	  
maar	  om	  dat	  te	  doen	  moeten	  we	  wel	  zeggenschap	  over	  de	  grond	  hebben	  waar	  de	  steigers	  
aan	  liggen.	  Dat	  is	  thans	  nog	  niet	  het	  geval;	  we	  huren	  alleen	  dat	  deel	  van	  het	  terrein	  waar	  de	  
loodsen	  staan	  en	  niet	  de	  walkanten.	  De	  laatste	  maanden	  is	  op	  al	  deze	  fronten	  het	  nodige	  
werk	  verzet	  (zaken	  uitgezocht,	  extern	  advies	  ingewonnen	  waar	  nodig,	  overleg	  onderling	  en	  
met	  3-‐den)	  om	  tot	  onderbouwde	  voorstellen	  te	  komen.	  	  
	  
Op	  de	  ALV	  doet	  de	  Leden	  Commissie	  Locatie	  een	  aanbeveling	  over	  hun	  voorkeursscenario	  en	  
zal	  dat	  zo	  helder	  mogelijk	  toelichten.	  	  
Misschien	  overbodig	  om	  nogmaals	  te	  benadrukken	  dat	  het	  ons	  gaat	  om	  een	  open	  en	  
democratisch	  besluitvormingsproces.	  De	  ALV	  (meerderheid)	  bepaalt	  uiteindelijk	  wat	  het	  
verenigingsscenario	  wordt	  en	  die	  keuze	  zal	  dan	  ook	  het	  mandaat	  bepalen	  voor	  het	  bestuur	  
om	  mee	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  	  
	  
Laat	  je	  stem	  horen	  
Wij	  spreken	  de	  wens	  uit	  op	  een	  constructief	  en	  respectvol	  overleg	  op	  de	  ALV.	  We	  hebben	  
een	  overvolle	  agenda,	  waar	  een	  goede	  sfeer	  een	  voorwaarde	  is	  om	  in	  de	  vrij	  korte	  tijd	  die	  
we	  hebben	  ook	  de	  inhoud	  goed	  aan	  de	  orde	  te	  kunnen	  laten	  komen.	  Wij	  rekenen	  op	  jullie	  
komst	  voor	  deze	  ALV,	  belangrijk	  om	  je	  stem	  te	  laten	  horen.	  Als	  je	  verhinderd	  bent,	  dan	  kun	  
je	  iemand	  machtigen	  om	  te	  stemmen	  (een	  machtigingsformulier	  zit	  bij	  de	  vergaderstukken).	  
	  	  
Naam	  van	  de	  Nieuwsbrief	  
Tot	  slot	  nog	  iets	  heel	  anders:	  de	  naamgeving	  van	  deze	  nieuwsbrief.	  Zijn	  we	  tevreden	  met	  de	  
naam	  digi-‐Krommert?	  Of	  zijn	  er	  creatievere	  namen	  te	  verzinnen?	  Dat	  geloven	  we	  zeker.	  Zo	  
hoorden	  we	  als	  mogelijke	  naam	  Kromm@rt	  of	  Krompraat,	  krompr@@t	  of	  Nieuwe	  
Krommert.	  Dat	  klinkt	  en	  leest	  op	  zich	  aardig	  maar	  misschien	  zijn	  er	  wel	  nog	  veel	  meer	  
creatieve	  ideeën	  onder	  de	  leden.	  Een	  oproep	  daarom	  aan	  een	  ieder	  die	  een	  toepasselijke	  
naam	  in	  gedachten	  heeft	  en	  stuur	  die	  naar	  redactie@rvdekrom.nl	  .	  En	  wie	  weet	  zit	  er	  wel	  
een	  gezellig	  prijsje	  in	  voor	  de	  leukste	  inzending.	  	  
	  
Dit	  was	  mijn	  laatste	  bijdrage	  als	  voorzitter	  van	  de	  Krom.	  Terugblikken	  is	  nu	  nog	  te	  vroeg,	  dat	  
komt	  later	  nog	  wel	  een	  keer.	  	  	  	  
	  
Cornélie	  



	  
Vaarverbod!	  
	  
Oeps	  een	  roeiverbod	  	  	  
Woensdag	  18	  februari	  komt	  ‘the	  A-‐team’	  wandelend	  en	  fietsend,	  met	  een	  frisse	  neus	  aan	  op	  	  
Barwoutswaarder	  154.	  Geen	  
midweekroeiers?	  Nee.	  Er	  is	  een	  
roeiverbod	  tot	  12	  uur.	  Wat	  nu?	  	  	  	  
Hier	  is	  het	  alternatief,	  want	  we	  zijn	  
niet	  voor	  niets	  gekomen.	  	  
We	  zullen	  ons	  met	  ergometeren	  maar	  
op	  een	  hoger	  conditioneel	  plan	  
moeten	  brengen.	  
Dus	  	  de	  roeimachines	  en	  de	  
stepmachine	  naar	  buiten	  gebracht	  in	  
de	  zon.	  	  
	  
De	  zon	  schijnt	  en	  geeft	  al	  warmte,	  zoveel	  zelfs	  dat	  we	  buiten	  koffie	  hebben	  gedronken.	  
	  

	  
	  
Foto's	  	  Liesbeth	  Bakker,	  	  Tekst	  Niek	  Hoogenboom	  

	  
Roeikleding	  
Vanaf	  nu	  is	  het	  weer	  mogelijk	  om	  via	  de	  website	  clubkleding	  te	  bestellen.	  Dit	  kan	  maar	  
gedurende	  korte	  tijd,	  dus	  wees	  er	  snel	  bij.	  Je	  kunt	  eventueel	  kijken	  welke	  maat	  je	  moet	  
hebben	  op	  de	  ALV.	  Daar	  zal	  kleding	  in	  enkele	  maten	  te	  passen	  zijn.	  
	  



	  

Open	  dag	  op	  28	  maart	  en	  proeflessen	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  hebben	  we	  speciale	  momenten	  waarop	  belangstellenden	  kunnen	  kennismaken	  
met	  onze	  vereniging	  en	  het	  roeien.	  Er	  is	  een	  open	  dag	  op	  zaterdag	  28	  maart.	  
Belangstellenden	  kunnen	  dan	  tussen	  9.30	  en	  13.00	  uur	  vrij	  binnenlopen	  en	  roeien	  in	  
wherry’s.	  	  
	  
Op	  zaterdag	  4	  en	  11	  april	  zijn	  er	  gratis	  proeflessen	  van	  9.45	  tot	  11.45	  uur	  in	  wherry’s.	  
Daarna	  kunnen	  mensen	  doorgaan	  in	  de	  basiscursus	  die	  op	  18	  april	  begint	  op	  dezelfde	  tijd	  als	  
de	  proeflessen.	  	  
Ken	  je	  nog	  potentiële	  roeiers	  in	  je	  omgeving?	  	  Maak	  ze	  dan	  attent	  op	  deze	  mogelijkheid	  om	  
kennis	  te	  maken	  met	  het	  roeien!	  
	  

Instructietijden	  en	  bootgebruik	  
In	  april	  begint	  weer	  de	  instructie.	  Op	  instructietijden	  hebben	  degene	  die	  instructie	  hebben	  
wat	  bootgebruik	  betreft	  voorrang	  op	  andere	  roeiers.	  Houd	  hier	  dus	  rekening	  mee!	  
De	  instructie	  zal	  er	  hun	  best	  voor	  doen	  om	  de	  boten	  op	  voorhand	  af	  te	  schrijven.	  
	  
Instructietijden	  
St1/Sc1	  
Zaterdag	  18	  april	  tot	  en	  met	  4	  juli	  van	  9.30	  uur	  tot	  11.00	  uur	  in	  wherry's.	  	  
Zaterdagen	  na	  de	  zomerstop	  (die	  is	  van	  wk	  28	  t/m	  34)	  van	  9.30	  uur	  tot	  11.00	  uur	  in	  C4x+	  	  
St2/Sc2	  
Alle	  zaterdagen	  (met	  uitzondering	  van	  de	  zomerstop	  van	  week	  28	  t/m	  34)	  van	  11.00	  uur	  tot	  
12.30	  uur:	  scullen	  en	  sturen	  2	  instructie,	  in	  principe	  in	  de	  Van	  Teylingen.	  Daarnaast	  zal	  
incidenteel	  de	  Bulwijk	  worden	  gebruikt.	  
Jeugd	  
Zaterdagen	  van	  9.30	  uur	  tot	  11.00	  uur:	  in	  de	  zomermaanden	  in	  principe	  in	  de	  skiffs	  en	  de	  
Prestige	  en	  in	  de	  winterperiode	  in	  De	  Krom	  en	  de	  Prestige.	  
	  

Weerribben	  Marathon	  op	  11	  april	  
De	  toercommissie	  van	  de	  Krom	  nodigt	  u	  uit	  om	  deel	  te	  nemen	  aan:	  
nationale	  weerribben	  marathon	  2015	  
Wanneer	  	  	  	  	  	  :	  Zaterdag	  11	  april	  2015	  (wedstrijdtocht	  53	  km)	  
Locatie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Steenwijker	  Roeivereniging	  't	  Diep	  (www.tdiep.nl)	  	  
Vertrek	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Circa	  05.30	  uur,	  in	  onderling	  overleg.	  (	  rit	  duurt	  ongeveer	  2	  uur,	  160	  km	  enkele	  
reis	  )	  Start	  is	  om	  08:00	  uur	  
Terug	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Uiterlijk	  21.00	  uur	  
Lengte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  53	  km	  (wedstrijd/prestatietocht)	  
Reisdoel	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Natuurgebieden	  de	  Weerribben	  en	  de	  Wieden	  
Kosten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  €	  31,50	  per	  persoon	  (huur	  boten,	  reiskosten,	  inschrijvingsgeld,	  inclusief	  koffie	  
en	  soep	  )	  bij	  10	  deelnemers.	  	  
Meenemen	  	  :	  Kleding	  die	  past	  bij	  het	  weer,	  lunchpakket,	  water.	  
Inschrijven	  	  	  :	  via	  mail	  naar	  j.h.struys@planet.nl	  	  



Bijzonderheden:	  De	  inschrijving	  sluit	  17	  maart	  2015	  16:00	  uur	  of	  eerder	  afhankelijk	  van	  
gegevens	  van	  RV	  't	  diep	  en	  beschikbare	  plaatsen.	  
	  
Wat	  er	  verder	  toe	  doet:	  
We	  hebben	  twee	  stuks	  C2+	  en	  één	  wherrie	  kunnen	  huren.	  We	  staan	  op	  de	  reservelijst	  voor	  
een	  derde	  C2+.	  Geef	  bij	  inschrijving	  a.u.b.	  aan	  naar	  welke	  klasse	  je	  voorkeur	  uitgaat.	  Indeling	  
verder	  in	  onderling	  overleg	  of	  in	  volgorde	  van	  inschrijving.	  	  
	  
Uitgebreide	  informatie	  over	  de	  weerribbenmarathon	  is	  te	  vinden	  op	  
www.tdiep.nl/weerribben.	  
N.B.	  	  	  Er	  is	  een	  beperkt	  aantal	  plaatsen	  om	  mee	  te	  doen	  waardoor	  inschrijven	  zo	  snel	  als	  
mogelijk	  gewenst	  is.	  Volgorde	  van	  inschrijving	  wordt	  bepaald	  door	  tijd	  van	  inschrijving	  per	  
mail.	  Tevens	  na	  inschrijving	  het	  verschuldigde	  bedrag	  (	  €	  31,50)	  overmaken	  op	  rekening	  
NL65	  INGB	  0005	  4650	  91	  t.n.v.	  J.H.	  Struys	  o.v.v.	  Weerribbenmarathon	  2015.	  
De	  inschrijving	  is	  pas	  definitief	  als	  het	  verschuldigde	  bedrag	  is	  overgemaakt	  naar	  
bovenstaande	  rekening.	  	  
	  	  
De	  toercommissie.	  
	  	  

Cursussen	  van	  Roeiplezier	  in	  het	  buitenland	  
(Ingezonden	  bericht	  door	  Carla	  Beekman	  van	  Roeiplezier)	  
	  
Honderden	  roeiers	  zijn	  inmiddels	  bekend	  met	  de	  cursussen	  van	  Roeiplezier	  (Carla	  Beekman)	  
in	  Ratzeburg	  en	  sinds	  2014	  ook	  in	  Andalusië.	  De	  cursussen	  bij	  de	  Saar	  (in	  2011	  gestart	  door	  
Roeiplezier)	  worden	  sinds	  2014	  succesvol	  voortgezet	  door	  het	  Saarrowingcenter	  (Theo	  van	  
den	  Broek).	  	  
	  
Het	  enthousiasme	  is	  groot,	  als	  ook	  de	  belangstelling.	  Een	  eerste	  groep	  roeiers	  heeft	  zich	  
(weer)	  aangemeld	  voor	  cursussen	  in	  2015	  en	  vorig	  seizoen	  waren	  vrijwel	  alle	  cursussen	  
uiteindelijk	  volbezet.	  
	  
Meer	  informatie	  is	  te	  lezen	  op	  www.roeiplezier.nl	  
	  

Goed	  begonnen	  
	  
Henk	  Schwab	  is	  als	  nieuw	  lid	  het	  jaar	  goed	  begonnen	  met	  het	  behalen	  van	  de	  proef	  voor	  
scullen	  1,2	  en	  3	  en	  sturen	  1	  en	  2.	  
	  

De	  volgende	  	  

Heb	  je	  nieuws	  voor	  de	  volgende	  digi-‐
Krommert:	  stuur	  het	  vóór	  25	  maart	  aan	  
redactie@rvdekrom.nl	  


