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Dit nummer… 
… gaat natuurlijk bijna hele-
maal over onze oprichting op 
19 juni jongstleden. Wat een 
mooie dag was dat! 

En verder staan we stil bij een 
prestatie van formaat: Berry 
Geul roeide in 12 uur ruim 
honderd kilometer. Niet in 
een coastal boot, maar wel in 
zijn eentje! 
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RV	HARDER	in	oprich/ng	OPGERICHT!	

Vanuit kwartiermakers en bestuur 

Het moment van oprichting van de vereniging markeerde tegelijk de overgang van kwartiermakers naar tijdelijk 
eerste bestuur. Jasper, initiatiefnemer en kwartiermaker, opende de bijeenkomst met het welkom heten van de 
gasten: wethouder Marcel Companjen, KNRB-bestuurder Feike Tibben, penningmeester Frans Rekers van DCR 
(Dutch Coastal Rowing) en notaris Erik de Jonge. 

Een terugblik op de afgelopen maanden volgde, met waardering voor wat er tot stand gebracht is sinds de eer-
ste informatiebijeenkomst, eind augustus vorig jaar. De vele enthousiaste reacties op zijn oproep van ervaren en 
niet ervaren roeiers overrompelden Jasper enigszins, maar gelukkig waren er snel drie kwartiermakers. Samen 
met een groep actieve medestanders van het eerste uur is de vereniging gebouwd. Dat maakt trots! 

Jaspers missie blijft om meer mensen aan het roeien te krijgen: Let's row! 

Alvorens over te gaan tot de formele handeling, het tekenen van de oprichtingsakte, riep Belia het fundament 
van de vereniging in herinnering. Want niet de statuten vormen het fundament, daaronder ligt 

de mindmap die de kwartiermakers 
in oktober tekenden, bij de vraag 
‘wie willen we zijn als vereniging?’.  

Middenin die mindmap staat de 
kern, onze missie: 

"Een levendige roeivereniging in 
Harderwijk, waar iedereen veilig, 
sportief en recreatief kan roeien." 
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Een paar belangrijke kernen daaruit: 

1. Veilig. Veiligheid staat bij onze vereniging op nummer 1. Je hoeft in Harderwijk maar 1994 in gedachten te 
roepen, en je weet waarom. 

2. We zijn een vereniging, dus ván de leden. Dat betekent ‘eigenaarschap’, ‘meebepalen én bijdragen’, ‘sociaal 
en gezellig’ naast ‘sportief en prestatie’. 

3. We zijn een ROEI-vereniging. Tweederde van onze leden heeft vroeger geroeid. Dat gevoel in je lijf, dat willen 
we weer! Anderen willen het leren en krijgen snel de smaak te pakken. Het willen roeien, dát bindt ons! 

4. Levendig en geworteld ín Harderwijk. We staan open voor een diversiteit aan leden, zijn gastvrij naar belang-
stellenden. We zoeken de samenwerking op met andere sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. 

De mindmap vormt ons anker, hierop zijn onze statuten en reglementen gebaseerd. Zodat deze voorkeuren straks 
goed tot uiting komen in onze cultuur.


Direct na de ondertekening, met de bubbels en toastjes HAR-
DER in de hand, spreekt de wethouder de kersverse vereniging 
toe. Het college heeft vorige week besloten om een pilot te star-
ten met een of twee verenigingen. Doel van de pilot is het ont-
wikkelen van een locatie voor deze verenigingen, waar wij er 
één van zijn. Dit onderstreept de wil van het college om samen 
met ons de roeisport in Harderwijk op de kaart te zetten. 

Die positieve aandacht vanuit het college is heel goed nieuws 
voor ons. Want een vereniging bestaat uit leden, een plek en 
boten. De eerste 20 leden zijn er, de eerste boten ook, en nu 
komt de locatie ook dichterbij! 

Het belang van leden die bijdragen, dat zie je heel goed in deze begintijd: we zijn nog maar met een klein clubje, 
maar iedereen draagt bij. Opmerkelijk hoeveel je samen kunt bereiken! 

Denk aan de werkgroep communicatie, met die prachtige uitgaven. Denk aan de werkgroep locatie: goed denk-
werk en heldere tekeningen. En natuurlijk de handige handen die de Amalia hebben opgeknapt. Dat is kracht! 

Vanzelfsprekend willen we graag meer leden, want dat geeft draagkracht, maar dat gaat alleen op als die leden 
óók actief zijn en net zo mee gaan bouwen aan de vereniging.  

Om te waarderen wat in de afgelopen tijd met vereende krachten neergezet is, is er voor ieder lid van het eerste 
uur een waterdichte zak om bijvoorbeeld een mobieltje veilig mee aan boord te kunnen nemen. 
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De komende tijd  

Wat staat er voor de komende tijd op de rol? Veel! Zowel 
qua sporten als verder uitbouwen van de vereniging. We 
gaan roeien natuurlijk, en roei-instructie geven, daar is het 
ons immers om begonnen. We kunnen echter pas onze 
vleugels uitslaan als we een vaste plek bij het water heb-
ben. Het samen met de gemeente werken aan de locatie 
heeft dus de hoogste prioriteit. Zodra er een plek be-
schikbaar is, willen we met de handige handen een ac-
commodatie neerzetten, net als we eerder de Amalia op-
knapten. 

Naast dat alles natuurlijk fondsenwerving en communica-
tie, zó belangrijk! Naar Harderwijk, naar andere water-
sportverenigingen, naar belangstellenden, naar leden. 

Samen een hele kluif… allemaal belangrijke zaken. Heel 
graag zouden we ook een eerste klein evenement organi-
seren. maar daarmee spannen we de boog wellicht te 
strak.  

We zullen letterlijk moeten ‘roeien met de riemen die we 
hebben’. Kiezen wat eerst. Dus naast leden eerst plek, dak, 
geld. Wat we kunnen realiseren wordt bepaald door de 
inzet van ons allen als lid. 

Overdracht Amalia 

Als laatste formaliteit schenken de kwartiermakers Jasper, Peter Paul en Belia, de Amalia formeel aan de vereniging. 
Zij ligt te wachten op het strandje. Nadat de wethouder de ‘cadeauverpakking’, een grote strik op de boeg van Ama-
lia, verwijderd heeft, duwt hij de Amalia, en daarmee symbolisch de vereniging, van de kant.  

Vijf leden roeien de boot voor, waarna anderen instappen om haar ook te proberen. Ook de Leo-skiff waarmee Jas-
per gekomen is, wordt uitgeprobeerd. 

Anderen gaan terug naar het terras voor nog een drankje en nadere kennismaking. Het is tenslotte de eerste keer dat 
we elkaar zo als leden spreken. Eindelijk kunnen we met elkaar kennismaken! 

Een memorabel moment: de letters i.o. kunnen weg achter onze naam. 
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Bericht	van	de	bond	

Wat een lef moet je hebben om te dromen van een nieuwe roeivereniging, 
want waarom zou je niet gewoon lekker zelf gaan varen.  

Wat een lef moet je hebben om die droom waar te willen maken (en dat in 
een corona-jaar), want hoe zeker kun je zijn dat t lukt.  

Wat een lef moet je hebben om anderen te vragen mee te helpen je 
droom waar te maken, want blijft ’t dan nog wel jouw droom. 

Dat waren de woorden waarmee ik zaterdag 19 juni de founding fathers 
Jasper, Peter-Paul, Belia en Roeland kon complimenteren. 

Hun droom, initiatief, lef en daadkracht heeft geleid tot de oprichting van de roeivereniging Harder.  

De eerste échte coastalroeivereniging van Nederland en de 125e roeivereniging van de Bond. Ik heb tenminste be-
grepen dat RV Harder nog dit jaar zich bij Nationale 
Roeibond wil aansluiten.  

Mooi dat zo'n jubileumgetal gepaard gaat met een 
nieuwe tak van roeisport, een nieuwe locatie, en nieuwe 
vormen van lidmaatschap en binding. 

Het coastal roeien gaat een mooie toekomst tegemoet. 
We verwachten allemaal dat op de Spelen van 2028 
coastalroeien op ’t programma staat. 

Over zeven jaar al is deze sport, jullie sport dus, olym-
pisch. Wat een perspectief hebben jullie in het vooruit-
zicht! 

Die olympische spelen hebben als pay off: citius, altius, 
fortius. Sneller, hoger, sterker. 

De vertaling van deze olympische gedachte die jullie in 
Harderwijk hebben gegeven, een kernachtig, krachtig 
en oer-Hollands: Harder!  

Een mooiere verenigingsyell kun je je niet voorstellen. 

Ik feliciteer de roeivereniging Harder van harte met de 
oprichting en ik zie er naar uit jullie op 20 november op 
de Algemene Vergadering van de Roeibond te verwel-
komen als nieuw lid van de roeifamilie. 

Jullie zijn daar van harte welkom. 

Daarvoor, daarna en daaromheen zie ik jullie graag als 
deelnemer op de roeievenementen in het land en wie 
weet ook al snel als de thuisbasis van een heus Harder-
wijks coastal-event! De basis ligt er: er zijn boten, er zijn 
leden, er komt een locatie, roeivereniging Harder is een 
feit.  

Gefeliciteerd. 

Feike Tibben, commissaris Sportontwikkeling, KNRB
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Vanuit de dependance van Coastal RV Harder 
in Spanje ontvingen we van René Stom felicita-
ties met de oprichting van onze vereniging. 
 Zoals bekend roeit René al lang coastal. Hij 
doet dat zowel in Harderwijk als aan de Costa 
Blanca waar hij normaliter overwintert.  Corona 
was lange tijd spelbreker dus door omstandig-
heden werd overwinteren ‘overzomeren’. Me-
nig aspirant lid kijkt inmiddels weer uit naar de 
terugkeer van René zodat de instructies in de 
skiff onder zijn bezielende leiding kunnen 
worden hervat. Wil je niet langer kunnen wach-
ten, René kennende, zal hij het niet erg vinden 
om de instructies vanaf zijn vertrouwde Spaan-
se strand te vervolgen... Toch, René?

Colofon 

HARDslag is de nieuwsbrief van RV HARDER, 
de coastal roeivereniging van Harderwijk. 

De redactie bestaat uit Kathelijne Schen-
kel, Jeroen Visser en Michael C. Meijburg.  

redactie@rvharder.nl 

Aan- en afmelden 

Wil je op de hoogte blijven van de ont-
wikkelingen rond RV HARDER (i.o. ), meld je 
dan aan op 

 admin@rvharder.nl 

Afmelden kan op hetzelfde adres.

mailto:redactie@rvharder.nl
mailto:admin@rvharder.nl
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Prestatie van formaat 
In de vorige editie van de HARDslag stonden we stil bij de proefvaart van onze eerste coastal vier, de Amalia. Een 
illuster gezelschap van klussers, die in hun vrije tijd hadden bijgedragen aan de opknapbeurt, viel de eer te beurt 
om in de Amalia de eerste halen in Harderwijkse wateren te maken. Onder hen Berry Geul uit Zeewolde, bevriend 
met onze ‘materiaalman’ René Stom, die hem had overgehaald mee te werken aan deze klus.  Tijdens de werkzaam-
heden vertelde Berry dat hij van plan was om begin juni de 100 kilometer Ringvaart Regatta te roeien. Nu heeft dit 
niet veel te maken met coastal´, maar roeien is roeien en 100 km in een gladde skiff is toch wel iets van de buitenca-
tegorie en dus vermeldenswaard. Aldus besloot de redactie van HARDslag om Berry op woensdag 2 juni tijdens 
deze beproeving  te ‘verslaan’ als geste voor zijn klusbijdrage. 

Om zes uur ´s ochtends vertrok Berry vanaf 
de Almeerse RV Pampus, waar Berry sinds 
kort lid is, bij windstilte op een spiegelglad 
water op wat een zonovergoten dag zou 
worden. Halverwege, bij RV Amenophis, te 
Zeewolde, zijn oude club, was er gelegen-
heid voor ravitaillering en sanitaire stop. Via 
WhatsApp konden we de verrichtingen van 
Berry op de voet volgen en zagen we het 
blauwe stipje gestaag opschuiven over Hoge 
Vaart naar Biddinghuizen. En weer terug… 
Na precies twaalf uur roeien kwam Pampus 
weer in zicht.  

Het ontvangstcomité namens RV 
Harder bestond uit Michael en Je-
roen. Even leek het alsof Berry de 
afslag naar RV Pampus had gemist. 
Zat hij in een roeiroes, een onver-
stoorbaar ritme of was er bij de af-
standsberekening iets misgegaan en 
moest hij extra kilometers maken? 
Enfin, de tracker bood snel uitkomst 
want Berry keerde al snel en meerde 
klokslag 18.00 uur aan bij RV Pam-
pus. Hij ontving een ruiker van zijn 
echtgenote en warm applaus. Op de 
teller stond uiteindelijk 105,5 kilome-
ter. De elektronische teller in zijn skiff 
stopte bij 99,9 km en dat vertrouwde 
Berry niet, dus nam hij het zekere 
voor het onzekere en maakte wat 
extra kilometers! Berry stond er on-
waarschijnlijk ontspannen bij. Geen 
symptomen van vermoeidheid te ontwaren. Berry legde koeltjes uit dat juist lange-afstandsroeien zijn metier is. 
Naast de Ringvaart Regatta heeft hij ook al enkele malen de 210 km lange Elfsteden roeimarathon, een variant op de 
Friese Elfstedentocht, geroeid.  Dit is een roei-estafette die wordt er gevaren in gestuurde boten waarbij de deelne-
mers elkaar onderling afwisselen. We namen afscheid van Berry maar niet voordat hij nog verklapte wat er in die 
plastic flesjes met enigszins troebel uitziende vloeistof  zat die uit zijn skiff kwamen. Appel- en perensap met water 
en wat magnesium, niet meer, niet minder.  Sowieso belangrijk om veel te drinken onderweg en niet te veel aan-
dacht besteden aan pijntjes (aan zitvlak en nekspieren, hoe kan het ook anders) die zich al rond de 20 kilometer 
openbaren. Gewoon doorbijten dus. Ongelooflijk knap deze prestatie. Vooral als je bedenkt dat hij pas 17 jaar roeit 
en 67 jaar jong is. Een heuse laatbloeier.  Petje af voor Berry.
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Jeroen was door het bestuur aangesteld als strandwacht. Hij nam 
zijn taak bijzonder serieus, had bij ‘hoehaaljehetinjebol.com’ een 
zes meter hoge uitkijktoren besteld en een fel rood ‘Baywatch’ 
badpak.  Helaas viel deze bestelling in het water.  Wel lukte het 
hem om nog een bijpassende zonnehoed in Walhalla stijl op de 
kop te tikken. Vóór de festiviteiten had hij zich laten informeren 
door de lokale reddingsbrigade over mogelijke calamiteiten op en 
rond de Amalia afmeerzone.  Helaas (of beter: gelukkig) geen 
muien, geen zoper of zeeschuim, geen verraderlijke onder- of bo-
venstromingen, geen zandbanken of vervaarlijke dieptes. Jeroen 
begreep dat je ruim 1 km gewoon mee kon lopen naast de Amalia 
zonder een natte broek te krijgen. Tja, daar viel dus eigenlijk geen 
eer aan te behalen.  Toch had zijn grondige inspectie van de om-
geving een potentiële bedreiging opgeleverd.  Het Walhalla 
strand wordt namelijk geteisterd door een enorme kolonie ganzen 
en zwanen die zonder gêne op het strand hun behoefte doen. 
Aldus werd een ieder op het hart gedrukt om het strand op vooral 
eigen risico te betreden!  Na het ondertekenen van de oprich-
tingsakte baande een ieder zich, onder instemmende blikken van 
Jeroen, behoedzaam naar de afgemeerde Amalia.  Eind goed al 
goed..

Zelflozende kuip?  
Bij het schoonspoelen van Amalia hebben we een 
nieuwe functie ontdekt van het blauwe waterdich-
te RV Harder opbergtasje.  Het is uitermate ge-
schikt om te vullen met Wolderwijd water en ver-
volgens binnenboord uit te gieten om het zand 
weg te spoelen… 
Het patent op deze uitvinding berust bij Leonard, 
sloeproeier van origine. Als dank voor het idee 
plaatsen we dit fraaie plaatje van een Scandina-
visch Row Generation sloep.

Baywatch!?

http://hoehaaljehetinjebol.com/
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Deze roeiers zijn aangeland, maar nog lang niet 
thuis. Hun wacht nog een kleine kilometer slepen en 
duwen over fietspaden om de boot naar de Riet-
meen terug te brengen. 

Omdat we deze zomer vaak en veel willen roeien en 
instructie willen geven, zoeken we voor onze Amalia 
een betere uitvalsbasis.	

Help mee zoeken en kijk goed om je heen. 	
Zie je een plek waar Amalia deze zomer kan liggen? 
Een geschikte plek is op de kant dicht bij het water 
(in een tuin bijvoorbeeld) of aan een lage steiger of 
vlot. 

Wat ook geweldig helpt, is als we deze zomer een 
vlot zouden kunnen lenen. Daarmee kunnen we na-
melijk terecht in Harderhaven. Denk aan een breed-
te van minimaal twee meter, liever drie. 

Amalia is bijna 11 meter lang en 1,80 meter breed. 
Een steiger of een vlot mag korter zijn dan 11 meter.	

Wie een goed idee heeft... maakt iedereen blij!   

belia@rvharder.nl 	

Dringend	gezocht:	vlot	of	ligplaats	
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