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 Vanuit de stuurstoel
In maart ben ik begonnen aan mijn eerste termijn als secre-
taris van De Hertog. Het leuke van besturen is dat je, als het 
goed is, op de hoogte bent van al het reilen en zeilen bin-
nen de vereniging en er vorm aan mag en moet geven. Je 
mag je als secretaris overal mee bemoeien als je dat nodig 
zou vinden. Gevraagd en ongevraagd… waarbij het wel verstandig is om soms 
ook even juist niet in te grijpen, maar te zien hoe ontwikkelingen zich als vanzelf 
settelen. Juist dat zoeken naar het evenwicht tussen handelen en ingrijpen en het 
ruimte laten aan de spontane bewegingen binnen de vereniging is voor mij de 
uitdaging van verstandig besturen.  
De Hertog heeft een leuk collegiaal bestuur. Iedereen gaat er echt voor en het 
bestuur ligt goed op koers met de taken die moeten worden gedaan. Soms zijn 
onze bestuurlijke ambities wel iets groter dan wij, met onze relatief kleine ver-
eniging kunnen waarmaken. Zo lopen we regelmatig aan tegen het feit dat wij 
onvoldoende vrijwilligers hebben voor bijvoorbeeld het optimaal organiseren van 
de Lustrum Activiteiten, voor het begeleiden van de jeugd of het goed bemensen 
van de 5de Stop. Het blijft een uitdaging om binnen het takenbeleid ieder lid 
optimaal in te zetten voor de vereniging. Zelf ben ik druk bezig met het aanpas-
sen van het Huishoudelijk Reglement (HR) aan de nieuwste eisen. Eigenlijk 
wordt het HR voor een groot deel herschreven. Daarom organiseren we hier in 
september een inspraakronde voor de leden over, ruim vóór de behandeling in 
de Algemene Leden Vergadering van 12 november. Met veel plezier schreef ik, 
samen met Oda Schelhaas, het Introductieboekje dat door Janneke Verrips zo 
mooi is vormgegeven. Er zijn wel nog enkele hobbels door mij te nemen. Zo ben 
ik bijvoorbeeld niet erg handig met de website. Ik kan nog lang niet alles met de 
website doen wat ik wil doen en wat ook nodig is. Daarom ben ik schatplichtig 
aan Anita Koster en Ton Kemp die nog steeds regelmatig problemen met de web-
site voor mij oplossen. Verder ben ik erg gelukkig met het feit dat Femke van der 
Ploeg de Ledenadministratie doet. Dat scheelt erg veel administratief werk. Een 
ander, nog niet opgelost, knelpunt in mijn takenlijst is het PR-beleid. Door gebrek 
aan menskracht is het nog niet goed mogelijk om regelmatig persberichten uit te 
brengen met de wedstrijdprestaties van onze roeiers. De media blijken bovendien 
nog rijp gemaakt te moeten worden voor verslaggeving over roeien. Hier ligt een 
mooie taak voor de toekomst. Kortom: voorlopig zijn er nog volop uitdagingen in 
mijn werk als secretaris van De Hertog en hoef ik mij niet te vervelen.

Marlein van Rooij   
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 Van de Coachcommissie
6x Inloopskiffen in juli en augustus
De zomervakantie is bij uitstek het moment om te leren skiffen. Op de volgende 
data willen wij het inloopskiffen laten plaatsvinden.

1. ma 2 juli  3. ma 16 juli   5. ma 30 juli
2. za 7 juli  4. za 21 juli   6. za 4 aug

Wij zoeken hiervoor instructeurs. Vind jij het leuk om anderen in de skiff te be-
geleiden, meld je dan alvast aan via coaching@rvdehertog.nl! Per les hebben we 
tenminste vier instructeurs nodig. Bij tenminste 4 instructeurs kunnen we per les 
14 onervaren deelnemers coachen in twee groepen van 7. 

Aanmelding via coaching@rvdehertog.nl is verplicht voor deelnemers. Yorick 
Desmense zorgt voor de coördinatie en groepsindeling. Algemene aanvangstijden 
zijn 19:00 uur op maandag en 15:00 uur op zaterdag, en worden meer gespeci-
ficeerd voor de tweede groep. Mensen die voor het eerst komen worden geacht 
eerst de video over de ‘cybernetische roei-instructie’ te bekijken en dus eerder 
aanwezig te zijn. Nadere berichtgeving volgt via de gebruikelijke kanalen. 

Boordroeimiddag zo 30 september 2012 
Altijd al een keer willen roeien in een 8+? Wil je een keer kennismaken met 
boordroeien, of je boordroei-ervaring weer eens opfrissen? Noteer dan 30 
september alvast in je agenda! De boordroeimiddag staat open voor iedereen! 
Dus met of zonder boordroei-ervaring en zeker ook voor de deelnemers aan de 
introductie! Nadere berichtgeving volgt via de gebruikelijke kanalen. Vragen kun 
je stellen aan coaching@rvdehertog.nl. 

Discussieavond Wedstrijdbeleid ma 27 augustus 2012 
Veel van onze ploegen die meedoen aan ROW’s (zoals Dommelregatta, Beatrix 
Head Trial en Spaarne Lente Race) beschouwen zichzelf als wedstrijdploeg. Een 
ROW is een in de roeiwereld ingeburgerde afkorting voor Roei Ontmoeting met 
Wedstrijdkarakter. Deze wedstrijden worden door het hele land georganiseerd 
en variëren in afstand van 250 meter tot 200 kilometer. ROW’s stellen gevor-
derde roeiers die geen ‘wedstrijdroeier’ zijn (maar wel regelmatig trainen) in de 
gelegenheid op verschillende niveaus deel te nemen aan wedstrijden. Door de 
KNRB wordt een andere definitie gehanteerd voor ‘wedstrijdroeien’ dan wij op 
De Hertog gewend zijn. Leden die vroeger als jeugdlid of als student ‘wedstrijd 
geroeid’ hebben (dus met name de 2km wedstrijden) kennen dit verschil. Om 

(wedstrijd)beleid te ontwikkelen, is het van belang dat wij binnen De Hertog 
dezelfde betekenis geven aan definities, om spraakverwarring en vooral doelstel-
lingverwarring te voorkomen. Zijn wij het eens wat ‘wedstrijdroeien’ voor ons 
(RV De Hertog) betekent, dan wordt het ook makkelijker om voor de verschil-
lende doelgroepen /  ambitieniveaus te bepalen wat daar voor nodig is, zoals 
onder andere materiaal (boten). Op de discussieavond hebben we het daarom 
over ontwikkelingen m.b.t. wedstrijdbeleid. Toewijzingsbeleid is hier een on-
derdeel van en zal zeker aan de orde komen. Ook hiervoor geldt dat wij eerst 
moeten definiëren wat wij verstaan onder ‘toewijzen’ en vervolgens kunnen we 
daar beleidsmatige invulling aan geven. Deze avond is dus niet alleen interessant 
voor degenen die vaker op een wedstrijd starten, maar voor iedereen. Ook al zit-
ten er de komende jaren mooie aanschaffen in de pijplijn, het blijft de kunst om 
met onze toch relatief schaarse middelen iedereen te kunnen faciliteren op zijn/
haar (ambitie)niveau. En ben je even kwijt waarom binnen De Hertog überhaupt 
‘wedstrijdroeien’ wordt gestimuleerd, lees hierover op de site bij Roeien – wed-
strijdroeien – tabblad Beleid. Vragen kun je stellen aan de commissaris roeien via 
roeien@rvdehertog.nl. 

Advertentie
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HAARLEM - De 
hulpdiensten zijn 
woensdagmiddag 
massaal uitgerukt 
voor een omge-
slagen roeiboot. 
Omstreeks tien 
voor vier kwam de 
melding dat de boot 
ter hoogte van het 
Wilsonsplein met 
een aantal mensen 
aan boord was omgeslagen.
Brandweer, ambulance en politie werden opgeroepen om assistentie te verle-
nen. De toegesnelde politie heeft de inzittenden aan de kant getrokken en in 
een politiebusje gezet om bij te komen. De brandweer heeft de roeiboot uitein-
delijk weer omgekeerd en het water eruit geschept. 
De inzittenden van de roeiboot zijn niet gewond geraakt en door de politie 
weggebracht.
Bron: http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article15195273.ece/
Roeiboot-slaat-om-bij-Wilsonplein-Haarlem:-roeiers-te-water 

Een nat pak tijdens de Bollentocht van 18 april 2012
Elk jaar wordt bij onze vereniging een aantal toertochten georganiseerd. 
De Bollentocht is er één van. Een tocht die begint en eindigt in het mooie 
Heemstede aan het Spaarne en de roeiers voert langs bollenvelden met 
tulpen en geurende hyacinten in volle bloei. Lees het ooggetuige verslag van 
een aantal inzittenden van de omgeslagen boot en de lessen die we uit dit 
ongeval kunnen trekken.

Een verslag van de bemanning
Tegen het einde van de Bollentocht moet de Raambrug over de Raamsingel wor-
den gepasseerd. Het roer van de boot is eerder defect geraakt. Deze brug bleek 
een te smal bruggat te hebben om te kunnen roeien. Er moet voldoende snelheid 

worden gemaakt om slippend 
de brug te kunnen ‘nemen’. 
Er zit bovendien een bocht 
onder de brug waardoor je het 
bruggat uitsluitend onder één 
bepaalde hoek kunt overzien.
Besloten wordt om het roer 
te gaan repareren aan de wal 
voor de brug wordt gepasseerd.
Er is daar een kano-steigertje 
waar gebruik van kan worden 
gemaakt. Ook zou dan van stuur worden gewisseld. Aan de steiger bleek het roer 
niet te repareren. Het hing half uit de bevestiging die tijdens de poging boven-
dien helemaal afbrak. In overleg werd besloten zonder roer met de nieuwe stuur 
de tocht voort te zetten. Vanaf het steigertje naar de brug was een korte afstand, 
waarschijnlijk onvoldoende om goed op koers en met voldoende snelheid onder 
de brug door te kunnen varen. Daardoor en door de zijwind belandde de boot 
aan lager wal, met de riemen langszij (geslipt) aan de walkant. Op het moment 
dat de stuur de pikhaak wilde hanteren kantelde de boot en lag de bemanning 
in het water. “Ik zat op slag en heb niet kunnen zien wat er achter mij gebeurde. 
Zelf ben ik snel met mijn bovenlijf op de boot gaan hangen en heb toen vanuit 
die positie kunnen zien dat iedereen op de een of andere manier aan de boot 
hing. Hulproepend en watertrappend zijn we onder de brug vandaan gedreven. 
De stuur heeft zich nog met één hand aan een andere roeiboot vastgeklampt, 
maar er was teveel geroep om samen tot een gerichte reddingsactie te komen. 
Inmiddels bleek 112 gebeld en verschenen “hulptroepen” op de wal. Onze stuur, 
die zich met het hele lichaam in het koude water bevond en aangaf het niet meer 
te kunnen houden werd door de politie, die overigens gereed stond om als dat 
nodig was in het water te springen, moed ingesproken”. 

Het relaas van de stuur
“Ik was de stuur en ik ben niet met mijn bovenlijf op de boot gaan hangen, maar 
ik heb geprobeerd met de boot te zwemmen. Dat lukte dus voor geen meter om-
dat kennelijk iedereen op de boot hing. Niet bij machte logisch te reageren blijf 
ik zwemmen met de boot. De toegesnelde andere boot, was geen optie. Ik dacht 
nog; niet aan gaan hangen, dan gaat die om. Dat je daarna zo snel verstijft van 
de kou en ook het gevoel krijgt niets meer te (willen) doen is heel beangstigend. 
Je wordt in een mum van tijd heel apathisch. Ik had ook geen kracht op de kant 
te klimmen en kennelijk had ik een vreemde kleur op mijn  
gezicht, Ik werd in de ambulance vervoerd. De hele avond heb ik last gehad van 
extreme kou op vooral mijn onderlichaam. Pas na enkele uren werd de tempera-
tuur weer dragelijk.” 

De Raambrug

 Spectaculair verhaal
In het Haarlems dagblad stond onlangs het onderstaande bericht. Lees in 
onze Bossche Dol ‘het verhaal achter het bericht’.
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 Leden van het eerste uur 
Speciaal in het kader van ons lustrum starten we een nieuwe rubriek: ‘Leden 
van het eerste uur’. Wil je weten hoe De Hertog is gestart en hoe het was om 
in de begintijd te roeien? We interviewen leden die lid zijn sinds de oprich-
ting van De Hertog in 1992. Interview 1: met Monique van den Aarssen.

Het begon voor Monique in 1991 met een oproep in de krant van drie oud- stu-
dentenroeiers: Wendela Wendelaar, Paul Eradus en Martijn Groenendijk. Zij 
kenden elkaar uit Delft, waren in ‘s-Hertogenbosch komen wonen en misten 
een roeivereniging in de stad, waar juist zoveel water was. Monique weet niet 
hoeveel mensen hebben gereageerd op de oproep, maar zijzelf reageerde meteen. 
Zij had net een hele mooie roeitijd bij Phocas in Nijmegen gehad en wilde graag 
betrokken worden bij het opzetten van dé Bossche roeivereniging. Uiteindelijk 
zijn ze met zeven mensen bij elkaar gaan zitten; eerder genoemden, Monique, Ab 
van Zanten, Tonie Sol en Johan Verstegen.

Oetelgroen
Eerst was daar de oriënterende fase. De Delftenaren waren al rond gaan fietsen 
in ‘s-Hertogenbosch op zoek naar geschikt roeiwater, maar ook naar geschikte 
instapplaatsen en een plek voor een clubhuis. Dit alles werd besproken in het 
kleine opstartcomité op de markt van ’s-Hertogenbosch. Zo waren we al ander-
half jaar bezig vóór er überhaupt een vereniging was. Daar op de markt zijn ook 
de beslissingen gevallen over de naam De Hertog (via enquête) en de groen en 
gele blokken (weet wel: 99 andere verenigingen zijn ons voorgegaan met als 
eis kleurherkenning op 500 meter afstand). Het groen verwijst naar Oeteldonk 
(Oetelgroen staat in het huishoudelijk reglement).
Enerzijds was daar het papierwerk voor de officiële oprichting bij de Kamer 
van Koophandel, het schrijven van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Anderzijds begon het echte roeien op het terrein van watersportvereniging 
Neptunus. Johan Verstegen timmerde een bord en De Hertog was een feit. Aan de 
achterste aanlegsteiger werd een trap gebouwd en de boten lagen gewoon tegen 
het hek aan achter de Brabanthallen. 

Contact met de leden
Een prikbord onder een afdakje fungeerde als communicatiemiddel. Monique zag 
de andere roeiers nooit. Hooguit was er een keer gelegenheid voor een kop kof-
fie in de kantine van Neptunus of ze gingen naar de stad. Daarom hield ze elke 
maand een ledenbelrondje: ‘Roei je nog? Bevalt het nog?’ 
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Geen persoonlijk letsel
Met boot en al is de bemanning aan de kant gekomen waar gelukkig een trapje 
was om uit het water te klimmen. Daar zijn zij in dekens en folie gehuld, eerst 
onder een luifel -het was op dat moment hevig gaan regenen- en later in een po-
litiebusje. “Mijn benen die al die tijd in het koude water hadden gelegen voelden 
heel merkwaardig aan” herinnert zich één van de roeiers. Al snel daarna zijn ze 
door de politie naar de roeivereniging gebracht. Daar snel onder een warme dou-
che. Ambulance- en politiepersoneel heeft tot slot de gegevens van de bemanning 
genoteerd en gevraagd of ze geen gevolgen hadden te melden. En toen de boot 
terugkwam bleken ook bijna al hun spulletjes “gered” te zijn. 

Lessons learned
1. Het roer van de boot raakte tijdens de tocht onklaar.
 Controle van de boot, die je leent, kan helpen om dit soort drama’s te kunnen 

voorkomen.
2. In onderling overleg werd besloten zonder roer door te varen.
 Als je als stuur er aan twijfelt of je de boot voldoende veilig mbv de roeiers kunt 

sturen (bv omdat het heel hard waait, er een sterke stroming staat of de roeiers 
onvoldoende conditie en/of ervaring hebben) kunt je beter aanleggen en om hulp 
vragen aan de organiserende vereniging.

3. De boot lag tegen de wal in het bruggat. Alle roeiers pakten zonder daar 
opdracht voor te hebben gekregen tegelijk de zijkant van het bruggat vast met 
de riemen aan die kant evenwijdig aan de boot in het water (geslipt)

 Als een boot omgaat is dat vaak aan het vlot of aan een steiger. Het wordt ver-
oorzaakt door dat b.v. alle roeiers tegelijk de dollen aan zeezijde dichtdraaien 
terwijl de stuur op het vlot de boot niet vasthoudt. Of de wal vastpakken terwijl 
de riemen aan de walkant evenwijdig aan de wal in het water liggen (geslipt). 
Wacht de commando’s van de stuur af!

4. De stuur: “Ik was de stuur en ik ben niet met mijn bovenlijf op de boot gaan 
hangen, maar ik heb geprobeerd met de boot te zwemmen. Dat lukte dus voor 
geen meter omdat , kennelijk iedereen op de boot hing”

 “Dat je daarna zo snel verstijft van de kou en ook het gevoel krijgt niets meer 
te (willen) doen is heel beangstigend. Je wordt in een mum van tijd heel 
apathisch”.

 Éérst jij, en dán de boot! De boot is vervangbaar, jij niet.
Een video verslag van het gebeuren vind je op http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/
article15195273.ece/Roeiboot-slaat-om-bij-Wilsonplein-Haarlem-roeiers-te-water 

Piet Vendel
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In het begin was er alleen een bestuur, zonder commissies, herkenbaar aan de 
pet met tekst: RV de Hertog. Er waren zo’n 20, 30 leden; een bijzondere en 
hechte club mensen. De ledenvergaderingen waren kort, evenals de lijntjes bij 
het nemen van beslissingen en was er vooral veel gezelligheid! 
Als er een activiteit werd georganiseerd, kwam iedereen, soms zelfs met het hele 
gezin. Af en toe was er voor de leden (plus aanhang voor de vulling) een feest 
in stad. Monique herinnert zich het Hertog-en Hertoginnenfeest: toen al een 
aardige verkleedpartij. Maar van sommige herinneringen zijn alleen nog mo-
mentopnamen helder gebleven. Waarom was er bij Neptunus een keer een heuse 
blaaskapel aanwezig?
Om nieuwe leden te werven hielden ze een open roeidag bij de Wilhelminabrug. 
Zo sloten zich steeds meer belangstellenden aan bij de vereniging. 

Wedstrijden
Impulsief werd in de begintijd besloten om mee te doen aan een wedstrijd in 
Delft: PE in het lang (wedstrijd van 4,5 km bij Proteus Eretes). Er werd een boot 
geregeld bij de oude club van de oprichters. Daar pas bleek dat het een dubbel-
vier was en geen boordboot! 
Monique herinnert zich ook een wedstrijd in Maastricht, waar De Hertog startte 
in een door Phocas afgedankte boot, maar waar wel een medaille mee werd ge-
wonnen. De eerste Head deelname was in de Koekoeksbeek, een houten gladde 
vier met blauwe riggers.

De Lingeregatta was de eerste wedstrijd waar met meer boten van De Hertog 
werd deelgenomen en waar we onze vereniging naar buiten toe lieten zien. Die 
traditie leeft voort!

De vloot
De Hertog is begonnen met afdankertjes. ‘De eerste twee skiffjes, de Obelix en 
de Xinix, werden gekocht voor 365 gulden’, mijmert Monique, ‘zo zwaar door de 
vele lagen lak die er inmiddels opzaten, voor mijn gevoel kon je er zo mee naar 
Engeland varen.’
Een vloot moet opgebouwd worden. Monique had nog nooit geroeid in een 
wherry, zelfs nog nooit zo’n boor gezien. Er kwam er wel één: de Roerdomp. De 
roeibond en andere verenigingen hielpen bij het vinden van boten. Zo werd er 
een acht aangeboden. Dus werd de acht gevuld met allemaal vrouwen die kon-
den roeien en boorden: ‘Ademnood’. De eerste damesacht was geboren. 
Ook al doet bijna niets vermoeden hoe er ooit gestart is; er zijn wel degelijk  
herinneringen aan de begintijd te vinden. De boot de Waternavel dankt zijn naam 
aan de keer dat ze de andere kant op moesten varen voor de Dommelregatta, 
vanwege de enorme overlast van waternavel.

Verhuizing naar de Citadellaan
Bij de Brabanthallen moest de vereniging weg. Het werd een locatie aan de 
Citadellaan, een oude fabriek die voorheen werd gebruikt als moskee. Bij de 
verhuizing heeft Monique het stokje van het commissaris roeien overgedragen. 
Er waren toen 45 leden.
Bij de komst aan de Citadellaan troffen de leden een dichtgegroeid gebouw aan. 
Monique heeft nog levendige herinneringen aan Lisette met een motorzaag in de 
begroeiing. Het terrein moest worden uitgegraven. Er was er niets, het was ieder 
uur investeren. 
Het oude gebouw had ook wel iets, volgens Monique. Voor een feest kon je 
gewoon een muur beschilderen. Maar de faciliteiten waren wel zo slecht dat je 
echt van roeien moest houden om lid te blijven. Veel leden zonder roeiervaring 
waren vaak binnen een jaar weer weg. 80% Van de leden was oud-roeier. Enkele 
doorzetters bleven wel, zoals Lonneke bijvoorbeeld. Monique heeft altijd goede 
hoop gehouden, maar zo groot als de vereniging nu is, is wel bijzonder.

Tot slot
Ons bestaansrecht is echt wel gebleken. Wie weet wat de mogelijkheden zijn voor 
de toekomst. De huidige leeftijdsopbouw laat zien dat we jeugd en 25+ hebben, 
maar studenten zijn nog niet geworven. De toekomst brengt ons misschien nog 
eens een heuse studentenroeivereniging, ofwel binnen De Hertog, ofwel ernaast.

Monique van den Aarssen➦



 Roeien in de literatuur
Bij mijn afscheid als secretaris kreeg ik een prachtig boek over de schilder Renoir 
cadeau. Onze voorzitter John Barendregt memoreerde daarbij mijn liefde voor 
roeien in de literatuur en gaf aan dat er ook sprake is van roeien in de schil-
derkunst. Dat was dan ook waarom hij juist dit boek voor mij had gekocht. Het 
boek later doorbladerend, zag ik tot mijn verrassing verschillende schilderijen 
waar roeiboten op stonden, maar één was wat dat betreft, en dat noemde John 
ook al, het meest toepasselijk: De lunch van de roeiers. Op de voorgrond twee 
mannen in nonchalante witte kleren en een vrouw die wat formeler gekleed is. 
Ze zitten ontspannen aan een tafel met de resten van een lunch. De wijn is nog 
niet op en er is nog wat fruit… Op de achtergrond, en daar gaat het om, een 
vrouw in een skiff en daarachter vijf mannen in een heuse vier! Een goed idee 
om hier wat vaker op te letten, maar voorlopig blijf ik me toch vooral richten op 
roeien in de literatuur.  
Dit keer een boek van Murakami, en een gedicht van Jacques Hamelink, waar ik 
op gewezen werd door Ad Oomen. Interessant in het licht van het voorgaande is 
dat Hamelink in zijn gedicht juist weer naar de schilderkunst verwijst.

Haruki  Murakami. Waarover ik praat als ik over hardlopen praat
Murakami is een Japanse schrijver die in het westen steeds 
beroemder is geworden. Niet zo vreemd, want hij schrijft 
erg goed. Dikke boeken zijn daarbij, maar ook verhalen, die 
ik met veel plezier heb gelezen (terwijl ik niet eens zo van 
verhalen houd) en een wat minder omvangrijk, meer op de 
pure eigen ervaring gebaseerd boek: Waarover ik praat als ik 
over hardlopen praat. Murakami is een gepassioneerd mara-
thonloper en doet daar in dit boek verslag van, waarbij het 
interessant is hoe hij parallellen trekt met zijn andere passie,  
schrijven. Verrassend was het juist in dit boek over hardlo-
pen een paar kortere passages over roeien tegen te komen.

‘Terwijl ik de frisse ochtendlucht in mijn longen zoog, voelde ik de vertrouwde 
grond onder mijn voeten en hervond de vreugde van het hardlopen in mijn 
leven. De geluiden van mijn voetstappen, mijn ademhaling en mijn hartslag 
strengelden zich in elkaar en brachten een speciale polyritmiek tot stand. De 
Charles is zo’n beetje het mekka van de regatta en er zijn altijd wel mensen aan 
het roeien. Ik doe dan alsof ik met hen wedijver. Natuurlijk zijn de roeiers door-
gaans sneller. Maar met een skiffer die rustig stroomopwaarts peddelt wordt het 
soms een gelijk opgaande strijd.’ p. 23
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Advertentie

www.wijnhuisbelgers.nl

Wijnen, speciaalbieren en gedistilleerd

Cursussen en wijnproeverijen
Hinthamerstraat 224 ’s-Hertogenbosch

T 073 - 613 58 09

slijterij@wijnhuisbelgers.nl

Gevelsteen Hinthamerstraat 224

‘De bomenrijen langs de rivier werpen een scherpe, koele schaduw op de wan-
delpaden, en op het fonkelend wateroppervlak oefenen studenten van Harvard 
en BU (Boston University) ijverig voor een regatta.’ p. 105

‘Met Halloween achter de rug komt de winter eraan. Laconiek, zwijgzaam en 
secuur als een bekwame belastinginspecteur. Voor je er goed en wel erg in hebt, 
is de rivier bedekt met een dikke ijslaag en zijn de roeiboten verdwenen.’ p. 106
Anita Koster

De Amstel buiten Amsterdam
De vlakke boordevolle breedgespreide vloeirivier 
van beekallure heeft een luider en een stiller zijde.
Bedden met Monetlelies bloeiend eierdooiergeel, langs 
de geschoren grasoever rietgaten zonder witvisvissertjes.
In het lichtmidden van de waterweg rugbuigingen der halende 
roeiers. Hof Vredelust zal zijn. Minikasteel. 17e-eeuws werk.
Het bric à brac voorbij aldoor het vlakke blinkende dat over 
het plein van paardeweidjes, van tuinerijen door Ouderkerk voert.

Jacques Hamelink



Stoomboot • 18e in veld van 18

Holland 2x4 • 14e in veld van 18

Sculling Dutchmen • 15e in veld van 18

Mix Gizmo’s en Pallas Athene • 1e in veld van 2

Mix Hertog- Alkmaarsche • 1e in veld van 5

Maximaal! • 9e in veld van 18

 Dommelregatta 2012
We kijken terug op een stralende Dommelregatta op de altijd mooie Dommel 
van Sint-Michielsgestel naar ’s-Hertogenbosch. Waarbij de jeugdleden hun eigen 
wedstrijd voeren (4,5 km) en waarbij er veel dubbelachten te zien waren dit jaar. 
Bij de Hertog waren er weer vele heerlijke taarten te koop, stond er een lounge-
tent en was het gezellig druk. Op het water krioelde het van de boten bij de 
wissel tussen de heats. Op een enkele stuur van buitenaf na, hield iedereen het 
hoofd koel. 
En wat werd er hard en fanatiek geroeid! Onder luide aanmoedigingen van stuur 
en van het publiek. Na afloop was het met een zonverbrand hoofd, lekker nage-
nieten met een drankje en hapje bij de Hertog. 
Via twitter, de website, onze babbelbox, via omroep Brabant (interview Ruben) 
niets dan juichende woorden over de goede wedstrijddag.
Op de website www.dommelregatta.nl vind je nog meer foto’s en hier een selectie 
van onze eigen ploegen. De blikken werden uitgedeeld o.b.v. gecorrigeerde tijden.

Foto’s: Joris ten Berge

Voortvarend  • 2e in veld van 18

Mix Lang Fanatiek en Diezels • 3e in veld van 5
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Blikje Piebe • 1e in veld van 11

Midwekers • enige in veld

 L3 • 3e in veld van 4

Woesjt  • 2e in veld van 3

Jan en Leendert  • 1e in veld van 5 Joost  • 1e in veld van 6

Rinske en Jan-Willem • 2e in veld van 3 Wendeline en Geertje • enige in veld

Jongens 16 • enige in veld

Wif • enige in veld Kim • enige in veld

Summerjoy • 4e in veld van 11
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Als je bedenkt dat ons vlaggeschip van de vereniging “de Pettelaar” (een gladde 
4) er nog geen half uur (9:45) korter over heeft gedaan, dan hebben we in de 
zware lompe Piekenpoort een fantastische toptijd neergezet. Hiermee hebben 
we bij de Ringvaart een nieuw baan record neergezet voor het uitgeschreven C3 
nummer.
Voor mij was het een fantastische ervaring. Achteraf viel het me reuze mee.
Mark en Lars bedankt. Wat mij betreft wordt het een jaarlijkse happening

Elfstedentocht (vrijdag 18 en zaterdag 19 mei)
Als marathonroeier is de Elfstedentocht voor mij altijd een gezellig weekendje 
uit. De enige marathon op de KNRB kalender die ik persoonlijk niet zie als een 
wedstrijd maar als een toertocht. Met z’n allen gezellig in een bus door Friesland 
crossen van wisselplaats naar wisselplaats en af en toe een stukje roeien.
In plaats van 50 – 60 km continue roeien, roei je steeds kleine stukjes van slechts 
6 – 10 km, verdeeld over 24 uur. Van het roeien wordt je niet moe, wel van het 
lange wachten en een nacht niet slapen. Alles buiten het roeien om maakt deze 
tocht zo leuk en fantastisch. 
De tocht start elk jaar de vrijdag na Hemelvaart om 20:00 uur in de Prinsentuin 
in Leeuwarden en je moet zaterdag avond voor 20:00 uur over de finish zijn. De 
tocht gaat eerst van Leeuwarden naar Dokkum en terug. Vervolgens via Sneek 
richting Woudsend om daarna het Slotermeer over te gaan. Vervolgens via Balk 
over de Fluessen en de Mora naar Stavoren. Daarna via Bolsward naar Harlingen 
en tenslotte weer terug naar Leeuwarden om te finishen.
Voor mij was het de 6e keer dat ik aan dit fantastische evenement meedeed. 
Meestal hebben vanwege (veel) wind, regen, te koud of te warm en soms mist 
wel een groot deel van de route behoorlijk zware etappes. Ook moet er meestal 
aan het einde stevig worden doorgeroeid om op tijd binnen te komen. Maar 
dit jaar waren de weergoden ons bijzonder goed gezind. De gehele tocht geen 
wind (!), zelfs gedurende de nacht 10 graden, geen regen en overdag ook niet 
te warm. De meeste ideale roeiomstandigheden die je je maar bedenken kunt. 
Deze, voor Friesland toch wel extreem uitzonderlijk, goede omstandigheden zag 
je ook terug in de tijden. Al halverwege de tocht wisten we dat we ruim voor 
sluitingstijd binnen zouden zijn. Dit gaf de rest van de tocht, in tegenstelling tot 
andere jaren, een zeer ontspannen sfeer binnen de groep. Het normale stressen 
om voor sluitingstijd binnen te zijn was dit jaar niet nodig. Uiteindelijk zijn we al 
kort na 18:30 over de finish gekomen.
De Elfstedentocht 2012 gaat voor mij de geschiedenis in als de meest relaxte 
(toer-) tocht allertijden.
Misschien toch eens een keer proberen om met drie man de gehele tocht te gaan 
doen. En natuurlijk volgend jaar weer !

Fred Boelens (Marathonroeier) 
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 Blik en Kruisje binnen 10 dagen
Op de vereniging en de website 
doen een hoop stoere verhalen de 
ronde over de Ringvaart (100 km) 
en de Elfstedentocht (een estafette 
over 207 km). Maar het kan nog 
veel stoerder. Als enige lid van de 
Hertog heeft Fred Boelens dit jaar 
binnen 10 dagen aan zowel de 
Ringvaart als aan de Elfstedentocht 
deelgenomen. Daarom in deze 
Bossche Dol twee wedstrijdversla-
gen van zijn hand. 

Ringvaart (woensdag 9 mei) 
Als marathonroeier lig ik niet wakker van een wedstrijd van 50 of 60 km. 
Er is een KNRB Marathon wedstrijdprogramma van april tot oktober met in 
totaal 21 marathons, oftewel je kunt bijna elk weekend wel aan een marathon 
wedstrijd meedoen. Maar als marathonroeier heb ik toch wel respect voor de 
Ringvaart van 100 km. Weliswaar staat de Ringvaart ook vermeld op de KNRB 
Marathonkalender; het blijft toch een vreemde happening. De meeste Marathons 
zijn 50 - 60 km en vanwege de veiligheid op open en ruw water worden ma-
rathons altijd geroeid in gestuurd C-materiaal. Bij de Ringvaart echter, mag je 
met alle boot typen mee doen. Skiffs, gladde 4, gladde 8, zowel gestuurd als 
ongestuurd. Persoonlijk moet ik er niet aan denken om de Kaagse Plassen over te 
gaan in een skiff of in glad materiaal. Samen met Mark de Vries en Lars Hoeksel 
(Euros) heb ik de Ringvaart gevaren in een ongestuurde C3 (De Piekenpoort). 
De start was in Leiderdorp niet ver van de Kaagse Plassen. Probleemloos zijn we 
in de Piekenpoort de Kaagse Plas over gestoken en op de Ringvaart terecht geko-
men. Na bijna 60 km roeien trapte Lars zijn voetenbankje eruit. Omdat we bijna 
bij controle punt 2 waren besloten we om met twee man door te roeien naar het 
controle punt om daar te proberen het voetenbankje te maken. Gelukkig konden 
we het voetenbankje repareren en na een oponthoud van ongeveer 30 minuten 
konden we onze tocht vervolgen. Na 88 km kwamen we bij de sluis waar de 
boten door vrijwilligers uit het water werden gehaald en 300 meter verder na de 
sluis weer in het water werden gelegd. Na een korte pauze hebben we de laatste 
12 km naar Delft afgelegd. Uiteindelijk hebben we 10 uur en 40 minuten over de 
tocht gedaan (hadden we de pech met het voetenbankje niet gehad, dan zou de 
tijd 10:10 zijn geweest).
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 Fast Forward op Spaarne Lenterace
 Heemstede, 4,5 km, 13 mei 2012

Al vroeg van huis weggegaan en op weg naar het Spaarne.
Dit beloofd een mooie lentedag te worden, strak blauwe lucht en flink wat zon.
Bij aankomst staat de botenwagen klaar en gaat het opriggeren vlot. Nog even 
wat krachtvoer en dan tijd om het water op te gaan.
Het water is mooi vlak en er is weinig golfslag. We roeien de eerste kilometers 
naar de start. Na wat opzetjes en balansoefeningen is het nog even wachten in de 
felle zon, ruim op tijd dus. Eén nadeel; zonnebrand vergeten, dus goed verbrand 
aan het einde van de dag.
We starten, de stuur stuurt ons strak over het water en door de brug. Het gevoel 
is goed en we roeien als een team. We verhogen het tempo. Buiten adem en vol-
daan komen we bij de finish. We zijn als 15de geëindigd in het Dames dubbelvier 
Veteranen veld (26 teams). Tijd over de 4,5 km: 20:04.16. Iets sneller dan vorig 
jaar, maar zeker nog niet hard genoeg.
Onze focus ligt dan ook de komende tijd op kracht en power in de haal. 
Duurtrainingen zullen ons ook helpen om zo langere afstanden te roeien tijdens 
wedstrijden.  
De eerstvolgende wedstrijd is de Markregatta in Breda. We volgen op dit moment 
een trainingsschema tot 16 juni. Dit helpt ons om extra geconcentreerd en als 
“team” te roeien, maar ook te werken aan het verbeteren van persoonlijke aan-
dachtspunten. Zoals bijvoorbeeld directe inpik, krachtige beentrap en meer ritme 
in de haal. Na de Markregatta starten we uiteraard een nieuw trainingsschema, 
fast forward!
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 Materiaalpraatje
‘Weer een schade …..’ zucht! – ‘Jeetje wat zijn er veel boten uit de vaart!’ – ‘Weet jij 
waar het bankje van de Muntel is?’ – ‘Er zit een schroefje los, heb jij die nog?’ – ‘De 
hoek van de bakboorddol klopt niet, kan je daar iets aan doen?’ – ‘Waar zijn de 
riemen?’ – ‘Wanneer wordt de Corneliushekel eens gerepareerd?’ – ‘Wat is er met de 
Tenaille en de Anthonie gebeurd?’ - ‘En hoelang blijft deze uit de vaart?’ 

Een paar voorbeelden van vragen en opmerkingen die de laatste tijd met enige 
regelmaat op mij en de heren van de Matcie afgevuurd worden. En helaas moet 
ik regelmatig als antwoord geven dat we (de Matcie) het te druk hebben met 
alle schades te herstellen en het daardoor al helemaal te druk hebben om toe te 
komen aan het onderhoud van de boten. 
Dit is jammer en het werkt demotiverend voor ons allemaal.

Gelukkig word ik ook weer met enige regelmaat aangesproken over de ‘boota-
doptie’. ‘Bestaat dit nog?’- ‘En mogen wij deze boot als adoptieboot?’
Ik ben hier heel blij mee, want naast het in de gaten houden van het onderhoud 
aan de boten/het melden van gebreken, kunnen die ploegen er ook voor zorgen 
dat de boten echt goed schoon gehouden worden, zowel de buitenkant als de 
binnenkant en kan de boot ook weer eens ‘wit’ gemaakt worden.

Natuurlijk is dit geen oplossing voor alle schades die gemaakt worden, maar het 
geeft wel aan dat mensen graag tijd en energie willen stoppen in de vloot en dat 
ze het belang van goed onderhoud in de gaten hebben. 

Nu nog het aantal schades zien te beperken. Wat zou hier een goede oplossing 
voor zijn? ‘Laat ze maar een boete betalen!’ – ‘Een vaarverbod voor 
schadeveroorzakers!’ 

Het zou fijn zijn als we niet over hoeven te gaan op zulke drastische maatregelen.
Vandaar mijn oproep:

Ga voorzichtig om met het materiaal – Meld de schade die veroorzaakt is – 
Wees bereid de Matcie te helpen wanneer zij een beroep op je doen om te 
helpen de boot te repareren, de boot naar de reparateur te brengen.

Rinske
Ps: mocht je ook graag een boot willen adopteren, geef het even door. 
Ps: heb je een idee om het aantal schades te beperken, dan hoor ik het graag.
rinskeaafje@hotmail.com
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 Recept voor een goede elfstedentocht
Nodig:
1 boot (piekenpoort)
1 busje
1 volgauto
11 roeiers
2 chauffeurs
2 tom toms
2 grote heliumballonnen met lampje erin
heel veel drinken in alle kleuren
100 pannenkoeken
10 potten yoghurt

Men neme vier auto’s en stop ze vol met heel veel spullen en mensen. Voeg het 
team en de boot toe. Voeg tenslotte een snufje goede moed en een ruime hand 
mooi weer toe voor het goede gevoel.

Voorafgaande aan de start zorgt men voor een goede maaltijd en als toetje een 
klein bakje gezonde spanning. Bij de start neme men een peut energie om alle 
wisselingen te doorstaan.

Neem na de wisselingen uit de krat ‘ieder-wat-wils’ iets te eten en een zakje 
droge kleren voor de extra stimulans.

Men laat dit alles gedurende 10 uur sudderen op het water, ondanks wissel-
stress en dankzij meestal goed (hard) rijden en heel hard roeien, komt de 
ochtendglorie!

Na de toevoeging van een eetlepel 
vermoeidheid gaat de boot om…  
Het recept moet herschreven wor-
den! Lang leve de hoospomp en een 
grote schep koelbloedigheid! Voeg 
voor de roeiers een warme douche 
toe en alles komt weer goed!

De klok tikt en de spanning neemt 
toe. Zijn het de goede ingrediënten? 
Gaan we sneller dan gedacht? Ja! Na 19 uur en 40 minuten zijn we binnen!
Het recept was perfect! En het kruisje smaakt zoet!

Saskia de Kort

Advertenties

 

Dommelweb | St. Jorisstraat 125 | 5211 HA ‘s-Hertogenbosch   
073-6101213 | info@dommelweb.nl | www.dommelweb.nl 

Dommelweb is een gecertificeerd 
internet-marketingbureau. Onze websites 

kennen een fris en eigentijds design,  
optimaal ingericht voor Google.

 
 
 
 

 
Adwords-campagnes, linkbuilden en Social 
media worden ingezet om extra bezoekers 
te brengen. Ook verzorgen wij trainingen 

Internetmarketing/Adwords en Social Media.

Webdesign en internetmarketing 

40 bananen 
2x pasta salade 
yoghurtdrink
eierkoeken
een berg broodjes
een telefoon voor de track en trace
nog twee telefoons om de wissel-
plaatsen af te spreken
tassen vol met roeikleding
een hoospomp
een warme douche 
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1 September Bossche Sprint
RV De Hertog organiseert elk eerste weekend van september 
de Bossche Sprint, boord aan boord reces over 450m op de 
Dommel langs de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, tussen de 
draaibrug en de Wilhelminabrug.

27 September

v.a. 21:00
Maandborrel

30 
September

Boordroeidag
Altijd al een keer willen roeien in een 8+? 
Wil je een keer kennismaken met boordroeien, of je boordroei-
ervaring weer eens opfrissen? 
De boordroei-middag staat ook dit jaar weer open voor alle 
leden. Dus met of zonder boordroei-ervaring en zeker ook voor 
de deelnemers aan de introductie!

 Loslopende Statafels
Ooit gehoord van loslopende statafels.
Ik in ieder geval niet.
Maar geloof me, ze bestaan echt.
Bij de Hertog hebben we ze.
De 5e Stop heeft 4 statafels die keurig van maandag 
tot vrijdag in het berghok staan.
Echter in het weekend hebben deze statafels hier 
geen zin in.
Dan gaan ze op stap en niemand weet waar naar toe (!).
Op maandag zijn ze weer keurig op hun plaats.
Rare gewoontes hebben de statafels van de Hertog.

Fred Boelens
(De 5e Stop)
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 Activiteitenkalender 
 Juli – Augustus – September
Hieronder vind je de activiteitenkalender voor de maanden Juli, Augustus, 
September. Voor het meest actuele overzicht verschillende activiteiten en meer 
informatie kan je terecht op de website onder “verenigingsactiviteiten”.

30 Juni
18:00: 
BBQ

21:00: 
Feestje met 
DJ Leen

Midzomernachtfeest
De 5de Stop en introductiecommissie nodigen jullie allemaal uit 
voor het jaarlijkse midzomernachtfeest met BBQ, ook dit jaar in 
het teken van de zomer en het examen introductie roeien. 
We ontvangen jullie graag vanaf 18.00 uur, waarna we de BBQ 
zullen ontsteken. Heb je veel zin om de zomer te vieren, maar 
kun je niet naar de BBQ te komen, kom dan vanaf 21:00 uur 
naar het zomerse feestje, onder het genot van de muziek door 
DJ Leen in hopelijk zomers warme temperaturen.
Inschrijven en betalen voor de BBQ kan bij 5de stoppers gedurende de bardien-
sten tot uiterlijk 23 juni. De kosten voor de BBQ zijn u 15,- p.p. 

Juli 
- Augustus

Zomervakantie
28 juli - 4 augustus: Roei evenement Olympische Spelen
2 - 12 augustus: Boulevardfestival Den Bosch
In de zomervakantie is er geen Maandborrel

30 Juli – 
4 Augustus

5-daagse Ruder Wanderfahrt rondom Lübeck, Noord Duitsland
Je kunt je nog aanmelden voor deze prachtige roeitocht! Er zal 
5 dagen worden geroeid in tochten tussen 15 – 30 km over het tra-
ject Travemünde – Bad Schwartau – Lübeck – Ratzeburg – Salem. 
Deze tocht is een initiatief van Bodo Rammelsberg. Heb je 
interesse om mee te gaan of wil je graag meer informatie, neem 
dan contact op met Bodo: bodorammelsberg@gmail.com 
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met 2 seconden achter ons hebben gelaten want die waren erg gebrand op de 
winst.  

Uitbreiding is nodig
4 tot 6 man is voor onze ploeg een te smalle basis. Daarom zijn wij sinds vorig 
jaar hard op zoek naar versterking. Onze ambities zijn hoog dus er wordt wel wat 
van nieuwe leden gevraagd qua commitment en tijd om 3 keer per week serieus 
te trainen aan techniekverbetering en conditieopbouw. 
Maar VoortVarend heeft ook veel te bieden. Een goede sfeer, heldere aanpak en in 
de loop der jaren heeft zich veel expertise in de ploeg verzameld. Je kan opgeleid 
worden voor alle roeidiploma’ s en wedstrijdervaring opdoen. Vind je het sturen 
bij wedstrijden een uitdaging dan ben je ook van harte welkom. 

Heb je interesse en denk je bij 
VoortVarend te passen?
Neem dan vooral contact op met:
Piet Vendel 0416 - 676 947 of 
Hans Linde 073 - 644 23 33 
jf.linde@hccnet.nl

 VoortVarend, een ploeg met 
 ambitie en blik op het Spaarne
VoortVarend bestaat al sinds 2006 en heeft een harde kern van 4 echte roeislaven 
en 2 trouwe invallers. In voorgaande jaren hebben wij aan best veel wedstrijden 
meegedaan; het resultaat was niet slecht maar het kon toch altijd beter. Dat 
gevoel van net niet maakte dat wij eind vorig jaar hebben afgesproken dat wij 
consequent 3 a 4 keer per week zouden gaan trainen, zomer en winter met (vrij-
wel) 100% aanwezigheid. Dat was een harde afspraak. Tijdens de winter werd 
er naast de boottraining hard gewerkt op de ergometer. Wij trainden volgens een 
trainingsschema (deels van Jan-Willem en Rinske) met doelen (tot nu toe ZRB 
en Spaarne met nog 9 te gaan!) en een duidelijke opbouw in intensiteit, duur 
en haaltempo. Wij hebben dat aangepast aan onze veteranen categorie maar het 
werd vaak toch iets meer! Hierdoor zijn wij conditioneel sterk uit de winterperi-
ode gekomen en hebben dat verder kunnen uitbouwen in de boot. 
Wij hebben ook veel aandacht besteed aan de verbetering van onze techniek. 
Coach Ronald en geregeld ook Christel-John observeerden, analyseerden en 
gaven waardevolle aanwijzingen. Een sessie op de Row-Perfect van Marjolein 
leverde een combinatie op van videobeelden en grafieken van de haal op. De 
grondige analyse van Marjolein en haar deskundige feedback heeft daar ook aan 
bijgedragen.  

Blik tijdens een nationale wedstrijd in het Veteranen F veld met 5 boten was een 
prachtige beloning en een bewijs dat onze aanpak gewerkt heeft. Het smaakt 
uiteraard naar meer!!  
                
Kort verslag van de wedstrijd en tegenstand
Na de starten hebben we na een paar honderd meter de eerste concurrent al te 
pakken. Na het passeren daarvan komt pas de rust in de boot en gaat ie lopen. 
Een hardnekkige kwaal van ons team, die onrust tijdens de eerste honderden 
meters. Niet lang daarna passeren we de tweede concurrent. De Cruquiusbrug 
ligt halverwege en direct daarna is een bijna haakse bocht die we goed door-
komen. De derde concurrent komt in zicht. Zij zien ons komen. ‘Moeten we de 
eindsprint al inzetten’ vraagt Marc (op slag) aan Stef. ‘Ja, dat zouden we wel eens 
kunnen doen’ antwoordt Stef. En daar gaan we, in de achtervolging van die boot. 
Die weet ons uiteindelijk maar nét voor te blijven. Stef wil perse die derde boot 
inhalen totdat een bootje van de wedstrijdleiding ons laat weten dat wij de finish 
al lang gepasseerd zijn! Het gaf extra voldoening dat wij de boot van Tromp 

Marc, Will, Piet, Hans op boeg en Stef als stuur
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Voorpagina 
Dubbelacht op de Dommelregatta

 Zaterdag 1 september 2012: 
 De 9e Bossche Sprint!
Dit jaar organiseren we alweer de 9e Bossche Sprint in het eerste weekend van 
september. Iedereen kan meedoen. Zowel beginners als gevorderden roeien 
450m. over de Dommel langs de binnenstad van ‘’s-Hertogenbosch, tussen de 
draaibrug en de Wilhelminabrug. Alle deelnemers komen uit tegen een ploeg in 
de eigen categorie. Er sprinten dus 2 boten tegelijk. De 2 snelste boten per cate-
gorie nemen het tegen elkaar op in de finale. 

Om 09.00 uur start het evenement met de stuurliedenvergadering. Hier wordt 
het draaiboek doorgenomen met alle stuurlieden (of teamvertegenwoordigers). 
De eerste sprintraces starten om 10.00 uur (oproeien gebeurt dus eerder vanaf 
de instapplek voor het klooster (net iets verder naar het zuiden dan de ABN-
Amrobank). De finales vinden plaats tussen 12.30 en 13.00 uur. Vanaf 13.00 
wordt er voor lunchhapjes gezorgd in de Hertog-inn. Om 13.30 vindt hier ook de 
prijsuitreiking plaats. En hoewel meedoen natuurlijk belangrijker is dan winnen, 
is er speciaal voor de talenten onder de nieuwkomers (eerstejaars) een talenten-
bokaal te verdienen!

Voor de dag zelf zoeken we nog vrijwilligers, dus wil je klokken op de 
Wilhelminabrug, aligneur zijn, alle teams op de foto zetten, de scores noteren? 
Laat het ons weten op onderstaand mailadres!
 
Vanwege het animo en het strakke wedstrijdschema is het dit jaar niet meer mo-
gelijk in meerdere categorieën of teams uit te komen. Bezin je dus vast in welke 
categorie je wilt roeien en schrijf je in juli en augustus in op de inschrijflijst in 
de Hertog-inn, naast de bar. Voor de jeugd is een aparte inschrijflijst. Inschrijven 
kan tot 23 augustus 2011. Op vrijdagochtend 31 augustus kun je het definitieve 
wedstrijdschema vinden op de site. Als je nog vragen hebt, kun je deze stellen via 
bosschesprint@rvdehertog.nl.

Tot de 1e september!!

Bossche Sprintcommissie 
Bas van den Berg, Saskia de Kort, Froukje Nauta
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