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Nieuwsbrief van  
Coastal Roeivereniging HARDER 

HARDslag

september 2021 - nr. 5

In dit nummer… 
lees je over de ontwikkelin-
gen van onze snel groeiende 
vereniging. We maken vorde-
ringen!. 

We horen een enthousiast 
verhaal van Terri over het 
proefroeien. 

En we lezen een mooi verhaal 
over het echte werk: Belia’s 
zeedoop!. 
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Ontwikkelingen	

Vanuit het bestuur 

De vorige HARDslag was volledig gewijd aan de feestelijke bijeenkomst van de oprichting. Inmiddels zijn we 
belangrijke stappen verder.  Het overleg met de gemeente over onze locatie is in een nieuwe fase gekomen. Na 
de meer verkennende eerste fase worden nu constructieve gesprekken gevoerd, de gemeente wil ons een 
mooie plek op het Dolfinariumeiland geven. We zijn inmiddels begonnen na te denken over een ontwerp voor 
een botenhuis. We zijn heel blij dat Victor Schölvink, de architect die al veel in Harderwijk ontworpen heeft, ons 
gaat helpen om tot een mooi geheel te komen dat past bij de historische stad en de stoere sport. En we kijken 
stiekem ook al een beetje uit naar de daaropvolgende fase, de voorbereiding van de bouw.  
De boten zijn verhuisd van de Rietmeen, waar wij gastvrij ontvangen werden maar een kilometer naar het water 
moesten lopen, naar 'de overkant': de komende periode varen we uit vanaf Flevostrand. 
 
Sinds de oprichting hebben we belangstellenden laten “proeven aan roeien”, met als gevolg een aantal nieuwe 
leden, waarvan de meesten nog niet konden roeien. Daarmee groeide de behoefte aan basisinstructie. Tot voor 
kort werden nieuwe roeiers individueel in de beginselen ingewijd door René Stom, inmiddels hebben enkele 
ervaren roeiers een instructiegroep gevormd en is ook de instructie in ploegverband gestart.  
 
Nu de leden elkaar kunnen leren kennen door samen te roeien en elkaar te treffen bij borrels, is ook het moment 
gekomen om de eerste bestuursverkiezing te organiseren. Immers, tot nog toe werkten we noodgedwongen 
met een zelfbenoemd bestuur. Kandidaten voor alle drie de bestuursfuncties (voorzitter, penningmeester en 
secretaris) is gevraagd naar voren te stappen. 
Tegelijkertijd is het met het oog op continuïteit wenselijk dat een of twee van de huidige bestuursleden nog een 
tijdje betrokken blijven, in welke vorm dan ook. De statuten schrijven een zittingstermijn van drie jaar en een 
opvolgingsschema voor, waarbij ieder jaar een bestuursfunctie vacant komt. Dat is een schema waar we geleide-
lijk in zullen gaan groeien. 
Kandidaten worden van harte uitgenodigd om te reageren. Ook voor de bouwvoorbereiding en -begeleiding 
worden enthousiasten gezocht. Voor beide soorten rollen is affiniteit met de roeisport gewenst. 
 
Over borrels gesproken…  
Na de gezellige eerste ledenbijeenkomst op 4 september ontstond snel het idee om een maandelijks ontmoe-
tingsmoment in het leven te roepen. Helemaal zolang we nog geen vast honk hebben. Spontaan boden Judith 
en Michael Calmeyer Meijburg aan dat dit wel een keer bij hen thuis kon, op basis van ‘bring your own’. Zo waren 
we op 24 september, de laatste vrijdag van de maand, bij hen te gast voor een bijzonder gezellige borrel. Die 
‘laatste vrijdag van de maand’ is spontaan voorgesteld als het vaste moment voor de ledenborrel, die je al voor 
maanden vooruit in je agenda kan reserveren. Wat een goed idee! 
Jeroen Visser en Olga van den Born bieden aan dat de leden op 29 oktober, laatste vrijdag van die maand, bij 
hen thuis te gast mogen zijn. 
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Coastal	roeien:	een	goede	keuze!	
Aan het woord een gedecideerde Terri van Ommen, sinds anderhalve maand lid van Coastal RV Harder. We spreken 
haar om eens uit eerste hand te horen hoe een kersvers lid het proefroeien ervaart. We hadden geen betere keuze 
kunnen maken want Terri windt er geen doekjes om: coastal roeien betekent voor haar met volle teugen genieten van 
een enerverende watersport samen met leuke enthousiaste mensen die voor een gezonde dosis positieve energie 
zorgen. 

Het is zondagochtend 19 september, wanneer we hebben afgesproken op het jollenveld van Watersportvereniging 
Randmeer, naast het Harderstrand Noord te Biddinghuizen. Hier liggen sinds kort ons vlaggenschip ‘Amalia’ en onze 
skiff ‘Bouwers Gat’. Gelukkig is het nu maar tien meter lopen, de roeiers zitten in no time op het water. 

Om klokslag elf, conform afspraak, meert de Amalia aan. Wacht eens even, de roeiers maakten geen aanstalten om 
aan land te gaan.  Fluks een wissel en daar gaat Amalia weer. Over enthousiasme gesproken… Het ‘aan de tand voe-
len’ van Terri moet dus maar even wachten. Gelukkig is het een ouderwetse SBL-dag (Strak Blauwe Lucht) met een 
lekkere bries, dus gunstige omstandigheden 
om Amalia met Terri aan bood eens rustig 
gade te slaan. Leonard, Leonie, Saskia, San-
dra en Terri, een bont pluimage van roeiers: 
twee prille proevers, één ervaren proever, 
één sloeproeier en een ervaren lid op slag, 
het moet gezegd worden, het 
enthousiasme prevaleerde enigszins boven 
de harmonie, maar dat mocht de pret niet 
drukken. De gezichten stonden stuk voor 
stuk in de ‘smilestand’. 

Nadat de Amalia op haar plek was gelegd en 
de koffie en energiedrankjes waren genut-
tigd was het tijd voor Terri’s verhaal. Want, 
hoe komt iemand nu in aanraking met deze 
nog prille tak van sport, hoe bevallen de eer-
ste instructies en tochtjes op het water en 
past deze sport dus wel bij een nieuwkomer? 
En dan blijkt Terri een goed doorwrocht ver-
haal te hebben. 

Om gelukkig te zijn, zijn drie zaken heel be-
langrijk voor haar. Die noemt ze de drie pij-
lers. Misschien is het goed om eerst even uit 
te leggen dat Terri sinds anderhalf jaar weer 
in Harderwijk woont na een jarenlang verblijf 
op de Azoren waar ze actief was met het ge-
ven van trainingen gericht op bewustwor-
ding. Haar huis had ze al die tijd verhuurd 
dus bij terugkeer moest haar directe omge-
ving er aan geloven. Woon je lange tijd op 
een eiland met een prachtig strand in je ach-
tertuin, dan is het toch fantastisch als je huis 
in het kille Nederland herinnert aan het pa-
radijs waar je vandaan komt. Nee? Nou wel 
voor Terri want de tuin moest letterlijk op de 
schop en omgetoverd worden tot een strand-
tuin. En daarmee zijn we beland bij pijler nummer 1: een duintuin. “Met de gedachte dat als ik

‘Water is altijd een belangrijk element in mijn leven geweest’. Een stralende Terri bij 
de Amalia.
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niet naar het strand kan komt het strand maar naar mij”, glundert Terri. Dus binnenkort luiert Terri in een hangmat bo-
ven een glooiende strandtuin met parasol van stro en kabbelend stroompje.  Daar voelt toch iedereen zich geluk-
kig… 

Pijler nummer 2. Terri: “Om gelukkig te worden in Harderwijk is het belangrijk hier mensen te leren kennen. Water is 
altijd een belangrijk element in mijn leven geweest. Ik was vroeger competitiezwemster en op de Azoren vertoefde ik 
vaak in en op het water. Een teamsport op het water leek me wel wat. Met behulp van google kwam ik redelijk snel bij 
de sloeproeivereniging en bij het coastal roeien. Vrienden van me roeien en hun kinderen ook en ik hoorde altijd 
enthousiaste verhalen. In de gym zat ik vaak op de roeitrainer. Beide verenigingen aangeschreven en Belia reageerde 
razendsnel.  Haar enthousiasme heeft me direct geprikkeld en ik heb toen besloten om te gaan proefroeien. Wat me 
natuurlijk ook interesseerde is dat de vereniging nog maar net is opgericht, een 'verse' vereniging dus, zonder die 
typische ‘kliekjes’. Een vereniging met veel werk aan de winkel om tot een bloeiende vereniging te komen. Ik dacht 
dat ik daar wellicht een steentje aan bij kan dragen. De afspraak voor proefroeien kon snel worden gemaakt”.  

De laatste pijler dan, nummer 3. Terri: ”Zingeving is heel belangrijk voor mij. Zingeving is waar mijn hart ligt, in mijn 
werk, familie, vereniging, alles waar ik blij van word. Dus naast het aantrekken van familie- en vriendenbanden na een 
aantal jaren ‘buiten’, vormt een nuttige, leuke baan een mooi doel en het aansluiten bij een vereniging is dan een 
logisch vervolg. Naast het plezier van het beoefenen van de sport zijn actief bijdragen aan de vereniging, het organi-
seren van evenementen en vooral verbinden mooie elementen”. 

Bij de eerste proefroei-afspraak mocht Terri mee met 
de Amalia. Vervolgens kreeg ze van René Stom een 
paar keer privé-instructie. Terri: ”Eerst oefenen op de 
roeitrainer en vervolgens in de skiff, aanvankelijk ‘aan-
gelijnd’ maar al snel stukjes alleen het meer op onder 
toezicht van René terwijl hij in het water stond. Het was 
leuk en het ging geweldig.  Hij moest me wel een 
keertje uit een rietkraag plukken vanwege de wind. 
René doet het met zoveel plezier dat je vanzelf en-
thousiast wordt en mijn enthousiasme maakte hem 
weer blij. Na de eerste sessie besloot ik de volgende 
dag om lid te worden. Inmiddels heb ik drie keer ge-
varen in de Amalia. Roeien is fijn, ik heb nog wel een 
beetje de neiging om me te ‘overroeien’, want ik zit 
dan met ervaren roeiers in een boot en wil dan met ze 
meeroeien, maar dat gaat dan ten koste van de tech-
niek… Je moet op zoveel handelingen letten om het 
goed te doen en voordat je het weet slijt er misschien 
iets verkeerds in. Met de instructie in de boot wordt er 
goed gelet op bijvoorbeeld tijdige in- en uitpik, op je 
houding in de boot, de ontspanning die je moet heb-
ben, vaste bank, halve bank. Fijn dat er veel aandacht 
is voor de basale techniek.  Ik heb de neiging nog om 
veel uit mijn armen te halen maar het moet vanuit de 
benen komen”. Terri vervolgt:  “Ik heb met coastal 

roeien een goede keuze gemaakt voor mezelf. Het moment dat er een cadans ontstaat in de boot, dat is een fantas-
tisch gevoel. Zojuist zat ik op boeg en dat vond ik moeilijk, ik heb veel snoeken geslagen. Van zo’n clubje enthousias-
te roeiers word ik heel blij. Mix van mannen en vrouwen. Vroeger ben ik altijd solist geweest. Voor het eerst beoefen 
ik nu een teamsport, een nieuwe uitdaging dus na het individuele competitiezwemmen. Een teamsport is afstemming 
zoeken… achter de slag het juiste ritme zoeken en dan in een flow komen, dat is leuk.” 

De impressies van Terri worden gedeeld door 
de instructeur van die zondagmorgen.  Hans 
Kamphuis, ervaren zeiler en oud wedstrijd-
roeier bij A.R.S.R. Skadi te Rotterdam: ”De 
sfeer aan boord was zeer goed, iedereen is 
bijzonder gemotiveerd om te leren roeien. Na 
een aantal oefeningen ging het binnen een 
half uur al stukken beter. Door met vaste bank 
te gaan roeien vonden ze elkaar snel en kon 
dit uitgebreid worden naar halve bank. De 
hele bank leidde tot onrust. Ik heb de nodige 
flashbacks gehad gedurende deze tocht voor 
wat betreft de leercurve die ik destijds zelf 
heb doorgemaakt! Het is echt gaaf om te zien 
dat het met de nodige oefeningen snel beter 
gaat”. Zo, deze positieve bevindingen kunnen 
Leonie, Saskia, Leonard en Terri in de zak ste-
ken. 
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Terri wil tenslotte nog iets kwijt over het eerste samenzijn in het bottermuseum: “Tijdens de eerste ledenbijeenkomst 
heb ik echt als toeschouwer een en ander gadegeslagen en genoten. Het leukste vond ik de spontane uitnodiging van 
Sandra en Peter Paul om na afloop nog bij elkaar te komen bij hun thuis.  Het is geweldig om,  zolang we nog geen 
clubgebouw hebben, op een vast moment in de maand ergens bij elkaar te komen om elkaar te ontmoeten en dat 
degene die wil aanhaken dan ook aanhaakt.  Het lijkt me leuk om deze ontmoetingen samen met anderen te organise-
ren.  Het bestuur heeft me gevraagd om mee te denken over zaken die leuk zijn om te doen voor de leden en daar 
ook het voortouw in te nemen. Dat kan van alles zijn: borrels, maar ook activiteiten.  Ik heb veel georganiseerd in mijn 
leven, holistische reizen bijvoorbeeld, en ik hoop dat ik met constructieve ideeën kan bijdragen, zodat er bij de club 
een eenheid gaat groeien. Het is mooi als er straks een gemeenschapsgevoel gaat ontstaan, een vereniging waar 
mensen zich thuis voelen.  Het echte verbindende element moet nog komen natuurlijk: het clubhuis. Dan wordt het 
echt gezellig. Als ik een kleine steen kan bijdragen aan deze mooie club dan ben ik een gelukkig mens.” 

En… laten we eerlijk zijn, wij voelen ons als coastal roeivereniging Harder vereerd met het fraaie commentaar van 
Terri.  Als vereniging mogen wij ons gelukkig prijzen met een enthousiast pril lid als Terri. Van huis uit in haar element 
in en op het water, en nu dus ook in een coastal roeiboot. 

Leonie, Leonard, Sandra, Terri en Saskia.
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Zeedoop 
De eerste keer dat ik over coastal roeien hoorde, jaren geleden, was bij een lezing over een roeitocht op ‘t Wad. Als 
bioloog en zeiler ben ik verknocht aan ’t Wad, mijn interesse was dan ook meteen gewekt. “Een tocht met roeiboot 
op ’t Wad” staat nog altijd op m’n bucket list! Als Dutch Coastal Rowing me afgelopen zomer de gelegenheid biedt 
om mee te gaan op een ‘zeedoop’ voor de kust bij Goeree, zeg ik natuurlijk geen nee. Ervaring opdoen met door-
gewinterde kustroeiers lijkt me verstandig, als eerste stap om zelf met een vier zo’n tocht te gaan maken. Het wordt 
inderdaad een bijzonder leerzame ervaring. 

De week voorafgaand aan de tocht waait ’t aanhoudend hard, tot de avond tevoren nog 6Bft uit NW. Mijn teamgeno-
ten (we kennen elkaar alleen nog maar via de app) tonen zich stoer en optimistisch, “het zal wel lukken allemaal”. Ik 
weet ’t echter nog niet zo zeker. Op de ochtend van de tocht is de wind gelukkig afgenomen tot een dikke 4 Bft, met 
een golfhoogte voor de kust van een dikke meter. 

We treffen elkaar bij een helling ten zuiden van Ouddorp, de trailer met boot staat er al. We maken kennis, er blijken 
drie dopelingen mee op één echt ervaren man, gelukkig wel allemaal mensen die al langer roeien. Samen treffen we 
de laatste voorbereidingen voor de tocht. Er zijn veel kleine handelingen nodig om de boot uit de transportstand 
vaarklaar in het water te krijgen. DCR heeft duidelijk veel slimme oplossingen bedacht. Een checklist blijkt daarbij 
onontbeerlijk, anders overzie je zoiets niet, zeker niet met een onervaren bemanning. Ben je even afgeleid, dan 
wordt al snel iets vergeten.  
Een uurtje later varen we uit met de laatste ebstroom. Eenmaal op ‘t water blijkt de helmstok nog in de transport-
stand onder de stuurstoel vast te zitten. Een kleinigheidje, wel even lastig. Want door de harde wind zijn de golven 
nog hoog. Met alle instrumenten op zijn schoot heeft de stuurman moeite om het kuipje onder zich naar voren te 
kantelen om zo de helmstok vrij te maken. Bij die manoeuvre slaat zijn waterfles overboord. Ai, die was niet geze-
kerd. Gelukkig heeft hij er twee meegenomen. 

De stroom staat eerst nog wat mee, de wind en golfrichting stevig tegen. Dat geeft nare koppige, felle golven. ‘Wind 
tegen stroom’ is iets om terdege rekening mee te houden. Omstandigheden die op zich nét nog veilig zijn, kunnen 
daardoor ineens riskant uitpakken.  
Een paar kilometer uit de haven ligt een smalle zandbank waarop bij deze lage waterstand grote brekers kapot 
slaan. De geplande route leidt ons er netjes langs, op de kaart ziet dat er goed begaanbaar uit. Echter, ook boven de 
uítloper van die bank staat nu een vette branding. Er is geen andere weg, we moeten er doorheen en hoe onover-
zichtelijk ook, dat kan. Dit is de echte zeedoop! Wat een golven beuken nu over de boot! Imposant om dat tegen je 
rug te voelen knallen. Alles wat niet goed vastgemaakt is, spoelt in één keer uit de boot. De tweede waterfles van de 
stuurman kiest het ruime sop, de geplastificeerde kaarten onder het elastieken netje bij de stuur kan hij nog net 
vastgrijpen en de handschoenen van de boeg spoelen bijna uit zijn zak! Wat een geweld! Als bemanning zijn we niet 
helemaal voorbereid hoe daar ’t best doorheen te gaan. Ook mijn blauwe waterdichte HARDER-zakje, dat ik aan de 
rigger geknoopt heb, spoelt overboord. Een kwartier lang slaat dat zakje aan een lijntje in de golven tegen het 
boord, voordat ik even een hand vrij heb om ’t binnen te halen. De inhoud, mijn proviand, blijkt nog droog. Top, dat 
zakje slaagt in ieder geval royaal voor z’n zeedoop! 
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Na het keerpunt surfen we terug, met wind, 
golven en stroom op de kont. Heerlijk! De 
wind is iets afgenomen en de golven lijken 
lager. Deze nieuwe koers brengt wel iets 
nieuws met zich mee: uitpikken is soms onmo-
gelijk als de golf even sterk rijst als jij je blad 
denkt op te tillen.  
Ik ervaar die dag wat roeien op zee betekent. 
Hoe mooi je van hoge golftoppen af om je 
heen kan kijken, om boeien en andere her-
kenningspunten te zoeken, en hoe weinig je 
ziet bij een vlakke, rustiger zee. Ik merk hoe 
weinig een ervaren gladwaterroeier weet, 
wanneer die voor 't eerst op zee roeit; dit zijn 
echt andere dimensies. Hoe fantastisch het is 
om voor de wind op de golven te surfen en 
hoe ongelofelijk veel verschil het maakt of je 
stroom mee of tegen hebt. Heel logisch, maar 
dit vóélen, maakt indruk. 

Stel dat we met de Amalia zo’n tocht willen maken, waar moeten we dan bijvoorbeeld om denken? 
• Alles aan dek moet gezekerd kunnen worden: waterflessen, instrumenten, kaarten. De instrumenten moeten op een 

paneel bevestigd zijn en goed afleesbaar. Ook bij regen, ook in fel zonlicht. Dus liever een kleine plotter dan navige-
ren op een telefoon. 

• Eenmaal op het water is oriëntatie vaak lastig, zeker bij groot water. De stuur moet de route daarom tevoren verkend 
hebben, moet met de apparatuur (ook marifoon) om kunnen gaan. Hij moet zowel de boeien in de verte kunnen zien 
als de kaart kunnen lezen. Leesbril nodig? Lastig! Dit betekent dat vooraf bepaald wordt wie stuurt. (Onderweg wis-
selen is bij stevige zeegang vaak niet mogelijk.) 

• De roeiers moeten onder handbereik (en gezekerd) hebben wat onderweg nodig is (proviand, water, kleding), want 
er is geen mogelijkheid om de stuur iets uit de kist achterop te laten halen. 

• De captain moet overtuigd zijn dat het team opgewassen is tegen de tocht bij de geldende weersomstandigheden, 
daarbij rekening houdend met wat tegenslag. Een ‘theelepeltjes-roeier’ kan onbedoeld de hele ploeg in gevaar 
brengen in situaties waar 't er even echt op aankomt. 

• Voor de afvaart moet de bemanning instructie krijgen over algemene veiligheidsaspecten (noodvuurpijlen, kompas, 
hoe zaken deugdelijk te zekeren) en roeitechnische veiligheidsaspecten (hoe door branding of hoge tegenstaande 
golven te roeien en te sturen, de beste manier om uit te pikken bij hoge zee, etc.). 

’t Lijkt me prachtig om met de Amalia zo’n tocht maken, maar dan is eerst nog wel wat voorbereiding nodig. Mooi dat 
we kunnen leren van DCR, dat al zoveel tochten heeft gemaakt. Dus eerst nog maar eens met hen mee ’t Wad op. 

Route Goeree

Getest	op
	waterdic

htheid!	

👌HARDERp
roof
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Olga, Belia, Sandra, Berry en Hans klaar voor de ‘grote’ oversteek…

… en bij aankomst op het Jollenstrand. Inzet: Leo staat klaar met koek en zopie.
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De Razende Bol bij Goeree

Een genoeglijk samenzijn bij het Bottermuseum.

Colofon 

HARDslag is de nieuwsbrief 
van RV HARDER, de coastal 
roeivereniging van Harder-
wijk. 

De redactie bestaat uit Kat-
helijne Schenkel, Jeroen 
Visser, Marcel van den Ende 
en Michael C. Meijburg.  

redactie@rvharder.nl 

Aan- en afmelden 

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

 admin@rvharder.nl 

Afmelden kan op hetzelfde 
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