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Nieuwsbrief van  
Coastal Roeivereniging HARDER 

HARDslag

februari 2022 - nr. 6

In dit nummer… 
… leren we onze nieuwe voorzitter 
Leonard een beetje beter kennen… 

… maken we kennis met Sponsor-
kliks… 

… horen we van onze Evenementen-
commissie… 

… en beginnen we met een nieuwe 
rubriek: Vroeger roeiden we (ook) 
HARDER! 
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D	r	i	n	g	e	n	d		g	e	z	o	c	h	t	:		
MOTORBOOTJE	en/of	BUITENBOORDMOTOR	

	
Om	bij	het	coachen	de	bewegingen	van	iedere	roeier	
goed	te	kunnen	zien,	zoeken	we	op	korte	termijn	een	

coachbootje	dat	minimaal	12	km/u	kan	varen.	
	

Weet	jij	een	geschikt	bootje	en/of	een	geschikte	mo-
tor?	We	hebben	als	startende	vereniging	nog	niet	veel	

geld,	dus	graag	2e	of	3e	hands,	maar	wel	solide.	
Stuur	je	Op	naar	onze	secretaris,	belia@rvharder.nl		

Krijg	jij	die	beloning	voor	de	gouden	Op?	

Vanaf	de	(be)stuurplek		
Roeien is een sport die je het hele jaar kan beoefe-
nen, zolang ’t tenminste niet vriest. Opvallend is dat 
vooral onze starters de hele winter door geroeid 
hebben, onder begeleiding van een van de instruc-
teurs. Bikkels zijn het! We waren bovendien ook heel 
blij met het aanbod van Paul van Koelen, importeur 
van Liteboats, om voor een paar maanden een Lite-
boat 2x in bruikleen te krijgen. Daar hebben we van 
genoten, dat is echt heel anders roeien dan in een 
coastal 4x. Veel wendbaarder, je voelt je dichter op 
het water. 
Buiten het roeien zelf is er de afgelopen maanden 
hard gewerkt aan het verder opbouwen van de ver-
eniging. Met de gemeente en sloeproeivereniging 
De Mac zijn verschillende gesprekken gevoerd over 
de ontwikkeling van onze toekomstige locatie. Me-
dio december is bij de gemeente een principever-
zoek ingediend met een schetsontwerp en hoofdlij-
nen wat betreft materiaalgebruik. We hopen dat we 
op dit dossier in de komende weken stappen voor-
waarts kunnen zetten. 
Iets eerder in december hebben we onze eerste 
Algemene Vergadering gehouden waar we draag-
vlak van de leden kregen op de ontwikkellijn voor 
locatie en accommodatie, zoals uitgezet met de 
Werkgroep Locatie. Ook was er ruim draagvlak op 
het eerste vlootplan, op de globale aanpak van fi-
nanciering en op de planning van evenementen 
voor 2022. Want ja, er is inmiddels een Vlootcom-
missie, in het najaar is de Evenementencommissie 
opgericht en recent is ook de Commissie Fondsen-
werving gestart. De vereniging krijgt dus steeds 
verder vorm. 
Wat apart aandacht verdient is de bestuurswissel die 
per december heeft plaatsgevonden. Peter Paul 
Verbrugge heeft het voorzitterschap om persoonlij-
ke redenen moeten neerleggen, zeer tot zijn en 
onze spijt. Gelukkig hebben we in Leonard van 
Duijn een gemotiveerde en actieve opvolger ge-
vonden. Op de AV is Peter Paul ‘bedacht’ met mooie 
woorden, veel dank en een aandenken aan het gro-
te aandeel dat hij gehad heeft in de oprichting en 
eerste vormgeving van de vereniging. 

Colofon 

HARDslag is de nieuwsbrief van RV HARDER, de coastal roei-
vereniging van Harderwijk. 

De redactie bestaat uit Kathelijne 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, meld je dan aan op  admin@rvharder.nl. Afmelden 
kan op hetzelfde adres.

mailto:redactie@rvharder.nl
mailto:admin@rvharder.nl
mailto:belia@rvharder.nl
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Bijzondere	omstandigheden	vragen	om	bijzondere	oplossingen.	Daarbij	komt	het	vaak	aan	op	bijzondere	
personen,	bijvoorbeeld	om	een	impasse	te	doorbreken	of	dreigend	onheil	af	te	wenden.	Dit	wordt	geen	ver-
haal	over	de	huidige	geopoli=eke	situa=e.	Nee,	het	gaat	over	de	onverwachte	omstandigheid	waarvoor	Coas-
tal	RV	Harder	zich	onlangs	geplaatst	zag	toen	voorziDer	Peter	Paul	Verbrugge	om	privéredenen	besloot	om	
de	voorziDershamer	neer	te	leggen.	Hij	was	nog	maar	enkele	maanden	eerder	unaniem	door	alle	leden	be-
noemd	en	bleek	een	kundig	bestuurder.	Helaas	dus	van	korte	duur,	want	al	=jdens	de	eerste	ledenvergade-
ring	werd	zijn	opvolger	gepresenteerd.

De meeste leden en actieve roeiers kennen 
Leonard van Duijn al van het roeien in de Ama-
lia. Zijn enthousiasme voor coastal stak hij niet 
onder stoel of rolbank. Dat laatste was voor 
Leonard overigens een noviteit, want hij had 
zijn roeitalenten tot voor kort voornamelijk in 
een sloep geëtaleerd en dat boottype ontbeert 
een rolbank. En nu dus voorzitter van RV Har-
der. Alle reden voor een nadere kennismaking.  

Leonard (53) is getrouwd met Evelien. Samen 
bestieren ze een gezin van vijf kinderen en 
twee gastkinderen. Ze leerden elkaar kennen in 
Wageningen, waar Leonard zich verdiepte in 
rurale ontwikkelingsstudies en Evelien in tropi-
sche plantenteelt. Na de studie vonden ze sa-
men emplooi bij Tearfund Nederland en kwa-
men ze al snel in aanmerking voor een uitzen-
ding naar Afghanistan. Het liep allemaal anders. 
Uitgerekend Centraal Afghanistan, waar het 
jonge gezin Van Duijn zich zou vestigen, werd 
het brandpunt van de Amerikaanse operaties 
tegen Al Qaida. Begrijpelijk dat de plannen 
moesten worden bijgesteld. 

Leonard in zijn element
Leonard: “Daarvoor in de plaats konden we ons tijdens de Kosovocrisis opmaken voor een uitzending naar Alba-
nië. We werden door Tearfund uitgeleend aan de hulporganisatie ZOA Vluchtelingenzorg. Als gevolg van scher-
mutselingen in Kosovo kwam een vluchtelingenstroom op gang van Kosovaarse Albanezen naar Albanië. Ik werd 
aangesteld om het management van het vluchtelingenkamp te ondersteunen en om nieuwe projecten te identifi-
ceren. In Tirana konden we met gezin na vier maanden onze biezen pakken. De vluchtelingenstroom droogde 
sneller op dan verwacht. Tearfund vroeg ons vervolgens om naar het door een sluimerende oorlog geteisterde 
Nepal te gaan in het kader van een ‘community development programme’. Drie jaar verbleven wij in Pokhara en 
drie jaar in Kathmandu. Twee van onze kinderen werden daar geboren.”  

Over de ervaringen van het gezin in Nepal kan Leonard lang en breed verhalen. Te lang en te breed voor deze 
Hardslag. Vraag daarom de kersverse voorzitter maar tijdens een volgende roeitocht of op de volgende borrel 
naar de geboorte van twee van hun koters in Pokhara en Kathmandu. Of naar zijn sportieve uitstapjes op rolski’s in 
de straten van Kathmandu tijdens de door de Maoïsten uitgeroepen stakingen. Pal tegenover het koninklijk paleis 
werd hij bijna gearresteerd omdat zijn rolski’s er wel heel verdacht uitzagen. Mooie kleurrijke verhalen… 

Voorzitter onder de loep 
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In de zomer van 2005 
vertrok het gezin naar 
Engeland, waar Leonard 
zijn proefschrift schreef. 
Het werd een thesis op 
basis van de ervaringen in 
Nepal over de dynamiek 
van conflictsituaties. Na 
deze episode werd 
Trondheim, in Noorwe-
gen, de nieuwe stand-
plaats. Leonard deed daar 
onderzoek naar de risico-
percepties van hulporga-
nisaties bij besluitvor-
mingsprocessen. Uitein-
delijk vestigde het gezin 
Van Duijn, inmiddels met 
vijf kinderen, zich na een 
kort verblijf in Zeewolde 
in Harderwijk. 

Met dochter Marjette

De redactie wil na het aanhoren van al die omzwervingen wel eens weten hoe Leonard verknocht is geraakt aan het 
roeien. Leonard: “In Wageningen, tijdens mijn studie, heb ik vaak hardgelopen langs het kanaal waar de wedstrijd-
ploegen van Argo aan het trainen waren. Ik dacht toen dat die sport mij niet zou liggen. Hardlopen was meer mijn 
ding. Daar is later, in Nepal, het rolskiën bijgekomen. Tijdens wintersportvakanties met mijn ouders raakte ik al ge-
fascineerd door het met ski’s en stijgvellen beklimmen van bergen om er na een paar uur zwoegen weer vanaf te 
skiën. Pure inspanning, prachtig! Maar het waren toch de Noorse fjorden die mijn belangstelling voor een sport op 
het water hebben gewekt. Dus toen we in Harderwijk gingen wonen dacht ik, nu wordt het toch tijd om iets op dat 
mooie ruime water te gaan doen. Het werd sloeproeien bij De Mac, in 2018. Twee of drie keer in de week trainen, lid 
van de wedstrijdploeg en met een mannenteam of een ’gemengde’ boot deelnemen aan regatta's als ‘Vechten op 
de Vecht’ en natuurlijk de ‘Haal-op-Gelijk-in-Harderwijk’ tijdens de Aaltjesdagen. Machtig mooi!

En toen wees Evelien mij in de zomer van 2020 op dat 
bewuste artikel in de Harderwijkse Courant over de 
droom van Jasper om het coastal roeien in Harderwijk 
vorm te geven. Ik ben naar beide introductiebijeen-
komsten geweest en was razend enthousiast. Overi-
gens, in diezelfde periode was ik al eens langs ge-
weest bij Liteboat in Warmond waar importeur Paul van 
Koelen mij een skiff toevertrouwde voor een proef-
vaart. Het was hartje zomer, een druk vaarwater met 
veel plezierboten en het viel me meteen op hoe stabiel 
zo’n coastal roeiboot is. Uiteindelijk heb ik besloten om 
een ‘ROW Scull’ kopen. Daar heb ik vervolgens een 
houten trailertje voor in elkaar gezet zodat ik vanaf 
mijn huis met de boot naar het Wolderwijd kan lopen. 
Dus ja, mijn interesse in ‘coastal’ was al ingezet voordat 
Jasper met zijn droom kwam. Ik heb vrij snel toege-
zegd lid te worden, maar de formalisering daarvan 
duurde even. Het coastal roeien valt overigens goed te 
combineren met het sloeproeien maar als de vloot zich 
verder uitbreidt en er vaker gecoastald kan gaan wor-
den zul je me vaker in een coastal zien”. 
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Leonard, die inmiddels al heel wat tochten heeft gemaakt in de Amalia, vervolgt: “Op het water zijn is voor mij het 
belangrijkste. Tot nu toe heb ik geen voorkeur voor rol- of vaste bank. De techniek van coastal roeien begint te ko-
men. Van René heb ik aanwijzingen ontvangen en Hans en Marcel hebben instructie in de Amalia gegeven. Wat ik 
zo mooi vind aan het roeien, of het nu sloep of coastal is, is wanneer je voelt dat een boot ‘loopt’. De cadans is dan 
optimaal en stelt je in staat om als ploeg te versnellen. Tijdens een sloepregatta kan ik er van genieten als je als 
team ‘volle bak’ gaat om in de laatste kilometer of vlak voor de finish nog concurrerende sloepen te passeren”. 

En dan komt het moment dat je wordt gebeld door Peter Paul die je polst om voorzitter te worden van coastal RV 
Harder. Hoe heb je dat ervaren? “Ik was verrast. Tijdens mijn studie in Wageningen heb ik wel een bestuursfunctie 
vervuld, maar niet als voorzitter. In eerste instantie heb ik de boot afgehouden en verteld dat ik heel graag wil mee-
denken met een aantal zaken, zoals de ontwikkeling van het clubgebouw. Tijdens mijn werkzaamheden in Nepal 
heb ik ervaren dat ik goed kan observeren en attenderen: wat gebeurt er in een project? Welke kansen liggen er? 
Wordt aan alles gedacht? Wat ik in Albanië en zeker ook in Nepal heb geleerd is dat samenwerking en begrip voor 
elkaars positie en belangen essentieel zijn voor succes. Kijken of je partijen bij elkaar kan brengen, niet directief 
maar vragenderwijs en vertrouwen geven aan betrokkenen om taken op te pakken. Ik heb ook geen enkele moeite 
om te delegeren.

Vooralsnog ben ik bezig om de vereniging beter te leren kennen. Inlezen, visie omarmen en kaders van de vereni-
ging begrijpen. Complimenten uiteraard richting Jasper voor de visie, aan Peter Paul, Belia en Roeland en anderen 
voor de eerste stappen die zijn gezet. Het komt er nu op neer om de ingeslagen weg voort te zetten. Samen met 
Peter Paul en Belia heb ik inmiddels twee keer een ontmoeting met de gemeente gehad over onze plannen en de 
mogelijkheden voor een locatie en accommodatie. Daarnaast is het ook van belang om de ledenuitbouw gestalte 
te geven. Ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat voor coastal roeien geen roeiervaring is vereist. Je zou dus mo-
gen verwachten dat in Harderwijk en omgeving genoeg mensen te interesseren zijn. Ik heb een sterke motivatie om 
de kansen die Harderwijk biedt met al het water rondom ten volle te gaan benutten. Er is hier zoveel potentie. Aan 
die ontwikkeling een bijdrage te mogen leveren en een impuls te geven, dat zie ik als mijn belangrijkste taak.” 

Leonard bleek onlangs ook te hebben aangezeten bij een vergadering van de KNRB, Afdeling Coastal, in Muiden. 
“Die wereld is helemaal nieuw voor mij”, zegt Leonard, “Een bestuurslid van de World Rowing Federation (voorma-
lig FISA) was aanwezig en er werd gesproken over deelname aan de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. 
Het aardige is dat coastal roeien op verenigingsniveau kan deelnemen. Er werd een voorkeur uitgesproken voor 
‘beach sprints' en verenigingen zouden zich daar idealiter op moeten richten. Beach sprints zijn absoluut een pu-
bliekstrekker en daarmee ook voor sponsoren interessant. Tegelijkertijd is de vraag in hoeverre die focus past bij 
een startende vereniging als RV Harder. Voorlopig werken we toe naar een volwaardig lidmaatschap van de KNRB 
Coastal. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar gebeuren wanneer ook onze clubkleuren en logo 
zijn vastgesteld.” 

Ten slotte zijn we nog benieuwd of er binnen de familie Van Duijn aspirant coastal roeiers rondlopen. Leonard 
grijnst: “Ik denk het niet, ook al zijn we met z’n zevenen. Wellicht dat onze jongste dochter nog het dichtst in de 
buurt komt. Die is actief bij de waterscouts en houdt van zeilen, dus een overstap te zijner tijd is mogelijk. Mijn 
echtgenote Evelien stapt waarschijnlijk ook niet snel in een boot, ook al sport ze regelmatig thuis op de ergometer. 
Zij werkt bij een vluchtelingenorganisatie en zal binnenkort weer geregeld naar het buitenland reizen. Onze oudste 
twee kinderen genieten op het ogenblik van een tussenjaar op de Lofoten en in Trondheim. En ik vermoed dat zij 
voorlopig geen roeiambities hebben, maar wie weet kan dat nog komen”. We horen het al. Met één lid van de fami-
lie Van Duijn, notabene aan het roer van coastal RV Harder mogen we voorlopig dik tevreden zijn.
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Technisch	gesproken	
Dat	we	nog	even	geen	gezellig	clubhuis	hebben	is	nog	
tot	daar	aan	toe.	Die	gezelligheid	weten	we	prima	ook	
op	andere	plekken	te	creëren	en	met	het	wegvallen	van	
de	coronabeperkingen	zal	dat	alleen	nog	maar	beter	
worden.	Maar	het	ontbreken	van	een	solide	onderko-
men	voor	onze	vloot,	al	is	die	nog	niet	zo	omvangrijk,	is	
eigenlijk	nu	al	een	groot	gemis.	De	boten	kunnen	welis-
waar	tegen	een	stootje	en	regen	deert	ze	niet.	Maar	
waar	laat	je	bijvoorbeeld	de	riemen	en	hoe	voorkom	je	
dat	die	door	minder	eerlijke	lieden	worden	meegeno-
men?	En	dat	je	iedere	keer	kniediep	door	het	water	
moet	banjeren	om	aan	en	van	boord	te	gaan	is		ook	niet	
alOjd	plezierig.	Gelukkig	zijn	er	onder	onze	leden	men-
sen	die	verstand	van	techniek	hebben,	hun	handen	goed	
kunnen	gebruiken	en	die	ook	nog	eens	uit	de	mouwen	
willen	steken.		

Zo	heeX	Hans	Kamphuis	een	vernuXig	riemenslot	ont-
wikkeld.	De	riemen	van	de	Amalia	werden	geleverd	met	
keurige	mallen.	Die	mallen	vormden	de	basis	voor	het	
slot.	De	riemen	hebben	een	rechthoekige	kant	en	een	
ronding.	Hans	heeX	met	twee	stripjes	onder	en	boven	
een	systeem	gemaakt	zodat	de	riemen	niet	meer	kon-
den	draaien	en	vervolgens	het	geheel	afsluitbaar	ge-
maakt.	Het	systeem	is	van	roestvrijstaal	en	het	laswerk	
heeX	Hans	op	een	paar	vrije	zaterdagen	gedaan.	Het	
klinkt	simpel,	maar	je	moet	er	wel	even	opkomen.	En	
het	dan	nog	in	elkaar	ze\en	natuurlijk.	Dankjewel	Hans,	
en	je	weet	dat	er	nog	heel	wat	klussen	aan	zi\en	te	ko-
men!	Volgende	keer	zullen	we	sOlstaan	bij	het	tewater-
laOngssysteem,	een	ander	geesteskind	van	Hans	.	We	
kunnen	alvast	wel	verklappen	dat	daar	wat	meer	hoofd-
brekens	mee	waren	gemoeid…	

Evenementencommissie	

Hi, wij zijn Marcel van den Ende en Terri van Om-
men. Sinds eind vorig jaar staan wij aan het roer van 
de Evenementencommissie (E.C.) van RV Harder. 
Regelmatig houden we brainstormsessies voor leu-
ke activiteiten. En zoals het er nu naar uit ziet kan 
het ook allemaal weer vanaf nu.  

Marcel en ik hebben een evenementenkalender sa-
mengesteld voor 2022. Dit is een raamwerk waar-
binnen ruimte voor leden is om andere activiteiten 
in te brengen. Waarbij het desbetreffende lid overi-
gens zelf het voortouw kan nemen voor de invulling 
ervan en hulp kan vragen aan andere leden bij de 
uitvoering ervan.  

Dit jaar staat er sowieso een hoop op stapel. Zo zal 
er gebouwd worden aan een eigen verenigingsge-
bouw en willen we ons op de kaart zetten als jonge, 
enthousiaste vereniging die graag wil groeien. Een 
vereniging voor en door leden opgebouwd. Waar je 
als het ware thuiskomt bij gelijkgestemden. Een 
sportieve, gezellige Coastal Family. Er zullen ook 
verschillende  activiteiten zijn voor belangstellenden 
die eens willen proberen te roeien. We hopen hier-
door veel nieuwe Coastal Family leden te mogen 
verwelkomen.  

Kom jij ook? Welkom! 

Sportieve groet, 
Marcel & Terri 

Een klein voorproefje van aanstaande evenemen-

ten… 

Maandag 18 april, 2e paasdag: 

Happy Easter Tourtocht.   

Vrijdag 27 mei, (dag na Hemelvaart): 

Picknick! 

7-10 juni : 
Coastal rowing is GREAT!   
Meer volgt!!! 

Zaterdag 11 en zondag 12 juni  

Aaltjesdagen 
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Bestel	niks	zonder	Sponsorkliks

Samen	sparen	voor	RV	Harder!	
Wie koopt er nou niet online? Zeker in coronatijd! Nu kan je onze vereniging steunen met één extra klik, jouw 
sponsorklik. SponsorKliks is een sponsorconcept voor non-profits. Veel verenigingen sparen via SponsorKliks. 
Het idee is simpel: Wat je online koopt, koop je in het vervolg met 1 tussenstap: de website van sponsorkliks. 
Ook RV Harder heeft een eigen SponsorKlikspagina. 

Hoe	werkt	het?	

Op de website van RV Harder staat een banner van Sponsorkliks. Als je daarop klikt, kom je op de sponsorkliks-
pagina van RV Harder. Je kan het adres van de sponsorkliks-pagina van RV Harder ook in je favorieten opne-
men, dat scheelt je een tussenstap. Of je download de app. Op die pagina vind je de winkels die meedoen. Ga 
via een van die logo’s naar de bijbehorende webwinkel. Je komt op de gewone pagina waar je anders ook 
kwam. Als je bestelt, ontvangt RV Harder een commissie over jouw bestelling. Vaak is dat een percentage van 
het orderbedrag, soms een vast aantal euro’s. Als online shopper betaal je met deze manier van bestellen pre-
cies dezelfde prijs als wanneer je rechtstreeks naar de webwinkel zou gaan. Sponsorkliks keert 75% van de ge-
spaarde commissies uit aan de vereniging. Helemaal gratis kun je ’t dus niet noemen, maar het blijft een ca-
deautje voor de vereniging.  

Welke	winkels	doen	mee	en	wat	levert	dat	op?	

Heel veel winkels doen mee, met wisselende beloning. Kijk voor alle winkels op www.sponsorkliks.com/winkels. 
Bij iedere winkel zit een info-button waar je kan zien of bepaalde productgroepen zijn uitgesloten. Boeken zijn 
altijd uitgesloten, dit vanwege de vaste boekenprijs die in NL geldt. 

Probeer het uit! Moedig dan vrienden en familie aan om ook via Sponsorkliks mee te sparen voor ons! 

We zijn erg benieuwd hoe dit kan bijdragen aan de opbouw van onze vloot, accommodatie en publieke activi-
teiten. Laten we er een win-win van maken! 

Let op: Omdat voor boeken in Neder-
land een vaste verkoopprijs geldt, krij-
gen we daar geen commissie op.  

Wat betreft privacy: Sponsorkliks noch 
iemand bij onze vereniging weet wie er 
wat besteld heeft. Sponsorkliks regi-
streert alleen bij welke webwinkel voor 
welke vereniging en voor welk bedrag 
besteld is.

Er	zijn	honderden	winkels	die	
meedoen,	in	categorieën	als	
auto’s,	boeken,	levensmiddelen,	
maar	ook	reizen	&	vakan=e,	da=ng	
en	energieleveranciers!

Een paar voorbeelden… 
Winkelketen Commissie voor RV Harder 
bol.com  1,5-3-4% CoolBlue  1-10% Booking.com 3-4%  Albert Heijn 1-1,75% Coop  5% Otto  2-10% Media Markt 2% Greetz  10-12% CenterParcs 2% Expedia  4-5% Thuisbezorgd 4% Belvilla  5,50% Action  6%

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=1&cn=nl&ln=nl
http://www.sponsorkliks.com/winkels
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Vroeger roeiden we (ook) 

HARDER!
In	deze	nieuwe	rubriek	vertellen	leden	aan	
de	hand	van	een	oude	foto	hoe	zij	vroeger	
(ook)	HARDER	roeiden.		

Aflevering	1:	Hans	Kamphuis

“Mijn vader zei ooit: ga jij maar eerst studeren want je kunt 
je hele leven nog werken. Ik was ontzettend speels, mijn 
boekentas ging nooit van mijn fiets af, dus het ‘studeren’ 
kende een lange weg om uiteindelijk via de HEAO in 
Zwolle te eindigen in Rotterdam voor een studie bedrijfs-
kunde. In Rotterdam aanvankelijk zeilinstructie gegeven 
op de Kralingse Plassen. Ik besloot toen om niet lid te 
worden van het corps. In Zwolle had ik al veel bier ge-
dronken en dacht, al dat gezuip, dat heb ik al meegemaakt 
en bovendien, ik was al 24, een stuk ouder dan die eerste-
jaarsgasten vanwege mijn wat langere studietraject. Ik 
dacht, ik ga roeien! Samen met studiegenoten van de 
HEAO in Zwolle heb ik mij aangemeld bij Skadi en na een 
tijdje trappen op ergometers en een hele zware afvalrace - 
man, man, man, wat was ik afgemat - belandde ik in een 
wedstrijdacht van Skadi.

Ik kwam er al snel achter dat het niets 
te maken had met zeilen want je zit 
verkeerd om in de boot, je ziet niks, je 
moet alleen heel hard trappen. Ik was 
tweede boeg, technisch een moeilijke 
stek want de boot duikt bij de uitpik, 
dus heb je weinig ruimte om je han-
den weg te zetten en dan is het altijd 
een beetje frommelen. Ze zeggen 
dan ook ‘goeie boeg, goeie ploeg!’ Ik 
heb alle boottypes geroeid, skiffjes, 
viertjes, ook op slag gezeten. In die 
tijd in een acht van Skadi alle grote 
regatta’s gevaren zoals de ‘Head of 
the River’ de ‘Varsity’ en uiteraard 
wedstrijden op de Bosbaan. Boord-
roeien was toen mijn ding. Maar, nu 
op leeftijd, is scullen gezonder. Je zit 
bij boordroeien gewoon scheef in de 
boot.  

Ik heb onwijs veel lol gehad in die 
periode. Ook ploegen gecoacht, zo-
wel beginnende roeiers als bedrijfs-
achten”.

“…je zit verkeerd om in de boot, je ziet niks, je moet alleen 
heel hard trappen…”
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Wegens	toestroom	van	nieuwe	leden	

Gezocht:	coaches	en	instructeurs!	
	

Heb	je	een	paar	jaar	roeiervaring?	
Wil	je	weer	lekker	het	water	op?	

	
Kom	dan	meedoen	bij	onze	springlevende	spor=eve	jonge	club!	

	
Belia	kan	je	hier	meer	over	vertellen:	belia@rvharder.nl	

mailto:belia@rvharder.nl
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