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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2017-2018. Opnieuw een prima jaar voor de 
Amstel. 
 
Er zijn ook dit jaar weer veel overwinningen behaald en zijn er diverse leden 
uitgezonden naar de Coupe de la Jeunesse, de junioren wereldkampioenschap-
pen en de FISU kampioenschappen. 
 
Een bijzondere vermelding verdient de uitzending van Iris Klok naar de Jeugd 
Olympische spelen en Ruben Houkes die in China het studenten WK roeide. 
 
We hebben dit jaar op feestelijke wijze de gouden medaille van Jan Wienese 
herdacht waarvoor veel oud olympiërs onze vereniging bezocht hebben.  
 
Een punt van aandacht is het onderhoud van ons monumentale pand. Uit het 
recent aangepaste meerjaren onderhoudsplan blijkt dat we substancieel meer 
geld nodig hebben om het gebouw op adecuate wijze te onderhouden. 
 
Het functioneren van de vereniging zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van 
een grote groep vrijwilligers. Ik hoop dat we richting ons 145-jarig jubileum 
wederom een beroep mogen doen op deze onmisbare groep leden en dat de 
groep vrijwilligers de aanvulling krijgt die zij verdient. 
 
Wim Koopman 
Voorzitter  
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1. Woord van de secretaris 
 
Dit jaarverslag beschrijft het verenigingsjaar 2017-2018,  dat loopt van 1 
oktober 2017 tot en met 30 september 2018. 
Het was een bewogen jaar, waar veel, maar helaas niet alles, werd gerealiseerd. 
Opmerkelijk blijft, dat er een kleine, vaste groep leden enthousiast de handen uit 
de mouwen blijft steken (de mensen van het lac (de ledenadministratie), het fac 
(de financiële administratie), de roeiinstructeurs en coaches van jeugd-junioren 
en volwassenen, de organisatoren van de Ergohead, van de toertochten, van de 
Amstelmarathon en van de jeugdwedstrijden, de mensen van het 
midweekroeien, van de materiaalcommissie en de ondersteuners van de 
bootsman. Het stemt blij, dat de mensen van Jong Amstel actief hun steentje 
bijdragen, dat de nieuwkomers van de website-redactie met groot enthousiasme 
het technisch bouwen en inhoudelijk vullen ter hand nemen. Allemaal onmisbare 
mensen, waarop het bestuur dankbaar en trots is. Toch is er reden tot zorg. Het 
bevragen van steeds dezelfde mensen maakt kwetsbaar. Het organiseren van de 
noodzakelijke zaken wordt moeilijker. Het bestuur gaat zich daarom komend 
verenigingsjaar bezinnen over de vraag hoe meer leden te kunnen betrekken bij 
de vereniging en hoe de bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk te 
verhogen. 

Bestuur 
Op 24 november 2017 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van De 
Amstel plaats. Krachtens het rooster van aftreden traden de bestuursleden met 
de functies van vice-voorzitter, secretaris, commissaris vloot en commissaris 
instructie  af, maar allen – en dat is in de geschiedenis van de vereniging niet 
vaak voorgekomen – stelden zich herkiesbaar. Zij  werden door de algemene 
ledenvergadering herbenoemd. 
Wegens drukke werkzaamheden heeft Denise Eikelenboom in dit verenigingsjaar 
besloten terug te treden. Hans Vendrig (commissaris vloot) is daarop 
waarnemend-penningmeester geworden. Cees Vente (vice-voorzitter) is 
waarnemend-commissaris vloot geworden. Beiden zijn in de daartoe belegde 
Bijzondere algemene ledenvergadering van 24 juni 2018 formeel in functie 
benoemd.  

bestuur tot ALV bestuur na ALV bestuur na BALV 
Voorzitter   Wim Koopman Wim Koopman Wim Koopman 
Vice-Voorzitter  Cees Vente  Cees Vente  Cees Vente 
Penningmeester  Denise Eikelenboom Denise Eikelenboom Hans Vendrig 
Secretaris   Geert Jaspers  Geert Jaspers  Geert Jaspers 
Commissaris Vloot   Hans Vendrig  Hans Vendrig   Cees Vente 
Commissaris Wedstrijd Nienke Engberts Nienke Engberts Nienke Engberts 
Commissaris Instructie Florrie de Pater Florrie de Pater Florrie de Pater 
Commissaris Gebouw  René Visser  René Visser  René Visser 
Commissaris Alg. Zaken  Wessel Agterhof Wessel Agterhof Wessel Agterhof 
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Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand en zoveel keer extra 
als nodig. Tijdens de bestuursvergadering bespreekt het bestuur o.a. de lopende 
zaken per bestuurslid. Zij zijn voor de leden aanspreekpunt op deze 
onderwerpen, onder meer: 
 
Voorzitter Vertegenwoordigt De Amstel extern en onderhoudt de contacten 

met o.a. KNRB, ARB, roeiverenigingen en -organisaties 
Vice-Voorzitter  Jeugd- en junioren breedteroeien, contactpersoon voor 

jeugdcoördinator 
     Ligplaatsbeheer 
Penningmeester  Financiën 
     Financiële Administratie Commissie (FAC) 
     Kascommissie 
Secretaris    Algemene Verenigingszaken 
     Leden Administratie Commissie (LAC), Opzeggingen en Schikkingen 
     Amstel Informatie Team 
     Archiefcommissie 
     Automatisering (e-captain) 
     Vertrouwenscontactpersonen 
Comm. Vloot    Vloot, afschrijfsysteem My Fleet 
     Materiaalcommissie 
     Contactpersoon voor Bootsman en vlootonderhoudvrijwilligers  
Comm. Wedstrijd Alles betreffende wedstrijden: jeugd, junioren, veteranen 
     Juniorenwedstrijdcoaches 
     Contactpersoon voor Amstel Marathon en Amsterdam Ergohead 
Comm. Gebouw Onderhoud Gebouw 
     Gebouwcommissie en vrijwilligers Technische Ondersteuning 

Contactpersoon groenvoorziening/planten/ramen/dweilen wassen 
Met Commissaris Instructie contactpersoon voor Pachter 

Comm. Instructie Instructiecommissie, Skiffteam en instructeurs Volwassenen  
     Afroeicommissie 
     Commissie Vaardigheidsproeven 
     Met Commissaris Gebouw contactpersoon voor Pachter 
Comm. Alg. Zaken Communicatie (Nieuwsbrief, Website, en Web- en fotoredactie, ICT) 

Zeilcommissie (ZCA) 
Midweekroeien, Toercommissie, Running Rowers, Jong Amstel 
Scheeve Pomerans, Amstel Cabaret 

 
In dit Jaarverslag kunt u de verslagen lezen van de diverse bestuursleden en 
commissies. Verder treft u in de Bijlagen een overzicht van de door de leden 
behaalde blikken (Blikkenlijst), de samenstelling van de Vloot per 30 september 
2018 (Vlootoverzicht),  een overzicht van alle commissies en vrijwilligers en het 
Ledenoverzicht 2017/2018. 
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Leden 
In het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden:  

• Herman van der Linden (erelid) 
• Manolo Sanchez 
• Charles Vecht 
• Carla TerWee (oud-Amstellid) 
• Ruud Kraayenhof (oud-Amstellid) 

Er is op gepaste wijze eer bewezen aan het overlijden van de heren Van der 
Linden en Sanchez  middels protocollaire vlaggroet en vlagvoering. Namens de 
vereniging is een afvaardiging van het bestuur aanwezig geweest bij de uitvaart 
van voornoemden. 
 
Ten opzichte van het verenigingsjaar 2017 valt op, dat het aantal seniorleden 
nagenoeg gelijk is gebleven, maar dat het aantal jeugd/juniorenleden is gedaald. 
Een deel van de junioren- daling is te verklaren uit het feit, dat deze gaan 
studeren en tijdsdruk of gaan roeien bij een studentenvereniging als reden van 
opzeggen gaven. Het bestuur onderkent, dat voor de breedtejeugd/junioren een 
ruimer kader gewenst is. Het blijft moeilijk hier invulling aan te geven. Het 
bestuur wil zich inspannen in het nieuwe verenigingsjaar hiervoor een oplossing 
te vinden. 
 
Het aantal nieuwkomers, dat we dit jaar hebben verwelkomd bedroeg 42. Het 
totaal aantal opzeggers was dit jaar 95. Hiervoor waren verschillende reden 
(lichamelijke klachten, moeilijk in sociale/werkzame leven in te plannen, binnen 
proeftijd bleek roeien niet de gewenste sport, verhuizing) om De Amstel te 
verlaten. Anders dan verleden jaar is het aantal opzeggingen, waarbij werd 
vermeld dat geen aansluiting werd gekregen met andere leden/de club, gedaald 
van 6 naar 3. De opvang van nieuwe leden, wat dit jaar een aandachtspunt voor 
het bestuur was, verloopt beter , mag voorzichtig worden geconcludeerd. Het 
bestuur blijft hieraan werken. We zien een trend in ledenvertrek van jaarlijks 
tussen de 80-100. Dat is ongewenst en een belasting voor de organisatie: 
ledenwerving, instructie, kwaliteit van roeien komen daarmee onder druk te 
staan. Het bestuur zal in het voorjaar van 2019 bijeenkomen om dit punt van 
stagnerend ledental te bespreken en oplossingen te vinden voor een stabieler 
ledenaantal. 

Missie 
Dit brengt mij op de bestuursbrede missie van 2017, die ik hier graag integraal 
wil herhalen. Zoals Cees Vente op de Algemene Leden Vergadering van 25 
november 2016 reeds verwoordde, hecht het bestuur er aan om de leden op te 
roepen zich onderling, maar ook op het water tegenover derden, voorkomend en 
positief op te stellen. Het corrigeren van medeleden (op roeitechniek, 
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materiaalomgang enz.) kan vriendelijk(er), het wijzen op overtreding van de 
vaarregels kan beleefder. Hiermee streeft het bestuur naar meer welvoeglijkheid, 
saamhorigheid en clubgevoel, waardoor de binding met De Amstel  wordt 
versterkt en iedereen plezier blijft houden aan roeien (bij De Amstel). 

e-captain 
Dit is de naam van het nieuwe software-pakket, dat in de naaste toekomst een 
aantal belangrijke zaken voor de vereniging vanuit één database zal gaan 
ondersteunen: ledenadminstratie, financiële administratie, afschrijven van boten 
en website. Achter de schermen werkt een groep mensen hard om dit voor 
elkaar te krijgen. Inmiddels nadert dit zijn einde. U merkt dit al aan het 
ontvangen van de nieuwsbrief , die vanuit dit systeem tot u komt. U zult dit 
merken als u de factuur van de jaarcontributie 2018/2019 ontvangt. In dit 
jaarverslag leest u daarover meer in het stuk van Willem Groot (hij wordt mr. e-
captain genoemd), die de drijvende kracht is van de implementatie van dit 
systeem. 

AVG 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft ook De Amstel weer op 
scherp gezet hoe de vereniging en alle betrokken  vrijwilligers met de 
(persoons)gegevens van de leden omgaan. Dat ging altijd al zorgvuldig. Nu 
wordt de stofkam door de organisatie gehaald om er zeker van te zijn, dat De 
Amstel AVG-proof is. De secretaris is op cursus gegaan en is ingevoerd in het 
AVG-stappenplan, dat de organisatie aan de hand neemt om alle privacy-facetten 
te beschrijven en her te beschouwen: welke gegevens vragen wij, zijn die nodig 
en zo ja voor welk doel, welke vrijwilligers hebben toegang en is die toegang 
voldoende bewaakt en beveiligd, zodat voorkomen wordt, dat persoonsgegevens 
ter kennis komen aan onbevoegden. Dit is een blijvend bewustwordingsproces, 
waar de verenigingsorganisatie alert op moet blijven.  
 
Geert Jaspers 
Secretaris  
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2. Wedstrijd- en Jeugdroeien 
 

Wedstrijdroeien 
 

 
Team NL met Iris Klok tijdens de teampresentatie van de Jeugd Olympische Spelen 

Amstel jeugd goes international 
Dit jaar hebben een hoop jonge Amstelroeiers op hoog niveau gepresteerd. 
Allereerst heeft coach Anita Meiland roeisters Iris Klok en Jessy Vermeer (RIC) 
dit jaar begeleid in hun strijd voor deelname aan de Youth Olympic Games 2018 
(de Jeugd Olympische Spelen) in Buenos Aires, Argentinië. Dit was een doel dat 
ze al vorig jaar met bondscoach Jeroen Spaans voor ogen kregen. En ze hebben 
het gered, een hele prestatie! In hun tweezonder werden zij uiteindelijk 3e in de 
B-finales.  
 
De jongere roeisters Kiene Remijn, Nan 
Prins en Roos Luteijn roeien op hun beurt de 
Coupe de la Jeunesse in Cork, Ierland in de 
vierzonder en roeier Abel Westland roeide 
diezelfde Coupe in de acht. 
 
 
 

Teamfoto Coupe 2018  
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Studentroeier Ruben Houkes beleefde een zeer succesvol seizoen bij De Amstel 
en behaalde uiteindelijk de derde plek in Shanghai bij het studenten WK in de 
vierzonder, het FISU WK. Kortom, veel internationale uitzendingen maar u ziet 
ook aan de blikkenlijst dat er op nationaal niveau, mede dankzij de eindeloze 
inzet en kennis van de coaches, veel gepresteerd is door onze junioren. 
 

 
Ruben Houkes op het podium in Shanhai! 

Weersverrassingen en vertrouwde veteranen 
Ook dit jaar organiseerde De Amstel weer de Ergohead, een evenement dat 
inmiddels loopt als een geoliede machine en dat hopelijk in 2019 weer in aantal 
deelnemers mag groeien. Toen in maart vervolgens het echte roeiseizoen begon, 
waren de weersomstandigheden nogal opmerkelijk. Het begon al met een bijna 
lenteachtig Heineken Roeivierkamp en vervolgens werd voor het eerst in tijden 
een Head of the River Amstel niet gevaren vanwege wind en kou.  
 
Ook in dit seizoen met een haast eindeloze zomer wisten ook onze trouwe 
veteranen weer een aantal mooie blikken binnen te slepen, vooral Elze Hermans, 
Anneloes Russell- Van der Zee en Ingar Seemann waren weer regelmatig de 
sterksten in hun veteranenveld. De laatste twee bikkels gingen in München 
talloze keren over de baan tijdens de Euro Masters 2018 om hun vetaranentitels 
op Europees niveau te verdedigen.  
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Het tweede seizoen coastalroeien 
Het coastalroeien ontwikkelt razendsnel, steeds meer ploegen hebben interesse 
voor deze vorm van roeien, ook studenten. De Amstel organiseerde bij IJburg dit 
jaar haar eerste IJmeer Challenge, tevens de afsluiter van het coastalseizoen. 
Met onwaarschijnlijk mooi oktoberweer en een zeer prettige samenwerking met 
de zeilvereniging was het een wedstrijd die zeker volgend jaar terugkomt. En als 
extra mooie afsluiter mocht De Amstel de klassementsprijs voor de heren in 
ontvangst nemen. 

Gouden Olympisch jubileum 
In oktober 2018 was het dit 50 jaar terug dat Jan 
Wienese goud won op de Olympische Spelen in zijn 
Solitair II. Geen Nederlandse skiffeur had dat ooit 
gepresteerd of deed hem dat hierna nog na. Om 
deze bijzondere mijlpaal nog eens te vieren werd de 
winnende boot in de sociëteit ophangen en tijdens 
een gezellige borrel herinneringen opgehaald. En nu 
maar hopen dat dit de nieuwe generatie inspireert 
om die volgende gouden skiffplak te behalen voor De 
Amstel!  

Gouden Jan Wienese en zilveren 
Jochen Meissner begroeten elkaar 
op de receptie 

Regiowedstrijden 
Ook dit jaar hebben de vijf burgerroeiverenigingen van Amsterdam en Ouderkerk 
weer regiowedstrijden georganiseerd. Vooral het dames C4 veld was goed gevuld 
met op de laatste wedstrijd op de Bosbaan negen ploegen. Het weer zat mee en 
alle wedstrijden waren zonovergoten. Met een flinke portie enthousiasme en 
flinke taarten voor de winnaars werden alle vijf wedstrijden een groot succes. 
Van De Amstel deden de laatste paar wedstrijden drie ploegen mee, twee 
damesploegen en een zeer internationale herenploeg (vier nationaliteiten), 
waarvan enkele leden nog maar een 
paar maanden roeiden. En ze wonnen! 
De damesploeg ‘Go with the Flo’ won in 
de C4 categorie de overall prijs voor de 
hele reeks wedstrijden met een 
bloedspannende laatste wedstrijd op de 
Bosbaan. Voor beginnende of al ervaren 
roeiers, die nog geen echte wedstrijden 
hebben gedaan, is dit een uitstekende 
manier om wat wedstrijdervaring op te 
doen. We zetten deze activiteit de 
komende jaren voort. 

De winnende Amsteldames! 
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Jeugd en junioren 
De Amstel heeft een bloeiende jeugd- en juniorenafdeling, een van de grootste in 
Nederland. Zeker bij de jeugdinstructie kan dit dankzij de inzet van trouwe 
instructeurs. Toch baart het aantal instructeurs zorgen, zeker bij de junioren.  
 
Voor deze doelgroep, recreatieroeiers van 14 – 18 jaar , dienen goede en 
gekwalificeerde instructeurs gevonden te worden in het komende 
verenigingsjaar. Tycho Muda is al enkele jaren de jeugd- en juniorcoördinator 
van De Amstel. Zijn enthousiasme en feeling voor de doelgroep weet hij iedereen 
tevreden te houden en de edele roeisport bij te brengen in al zijn facetten. 

Amstel Jeugdwedstrijden 
De Amstel organiseert in voor- en najaar jeugdwedstrijden voor 10 tot 14 jarigen 
in skiff, dubbeltwee en C-vier. De deelnemers racen 200 meter  in de Kom en 
maken zo op een ontspannen manier kennis met zelf wedstrijdjes varen. Het 
aantal deelnemers van de Amstel is  altijd groot. Het aantal deelnemers van 
andere verenigingen loopt de laatste 2 jaar terug. Bij navraag ligt dit vooral aan 
een volle agenda van ouders en jeugd. Organisatorisch is een kortere wedstrijd 
zeker in het voorjaar een voordeel omdat het aantal passerende motorboten elke 
jaar toe neemt en piekt in de middag. 

Amsterdam World Ergohead 
 

 
 
Zondag 28 januari 2018 vond in het Friendship Sports Centre in Amsterdam 
Noord de 21ste editie van de Amsterdam World Ergohead plaats. Met een nieuwe 
opstelling van de roeimachines was de sfeer sportief en voor publiek leuk om 
heel dichtbij de roeiers aan te kunnen moedigen. Bij de veteranen (met een hele 
grote deelname van Amstel) werden maar liefst twee records geroeid. Snelste 
Amstel veteraan was Thomas Boogaard met maar liefst 5537 meter (6e in 
HV50+) en  Anders Kok met een 3e plaats in LHV40+. Bij de Junioren competitie 
18 jaar, was er winst voor Dirk Wijker! Janneke Honig was met een 4e plaats 
(Comp M16), de snelste van de Amstel competitie meiden. 
De wedstrijd junioren hebben hard gestreden en kwamen dichtbij de winst: Abel 
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Westland na een mooie strijd 4e in J18 veld waar letterlijk de vonken er vanaf 
vlogen.  Iris Klok (M 18) met  een spannende race naar een 4e plek, achter 
winnaar Lisa Bruijnicx (Gouda). Bij M16 en J16 was de strijd erg spannend. 
Sarah Vreeken werd 4e vlak voor Arlette Roos, met maar 10 meter verschil 5e 
plaats.  

Roeien voor het goede doel 
De deelnemers van de Amsterdam World Ergohead hebben met hun deelname 
het unieke Friendship Sports Centre gesponsord, waar kinderen en volwassen 
met een beperking dagelijks kunnen sporten.  
In de para roeivelden werd het goede doel meteen tastbaar, met uiterste 
concentratie en fanatisme werd er door de para-roeiers gestreden om zoveel 
mogelijk meters te maken.  
  
Met 40 van in totaal 230 deelnemers, was de R&ZV de Amstel goed 
vertegenwoordigd, dank voor jullie deelname en tot ziens op 22e editie op 20 
januari 2019! 
 

  
Linde Oosterhuis (AMS), winnares in DLTA-ID (aangepast roeien met coach Eelco Koevoets) 

Amstel Marathon 
Op zondag 15 april  2018 werd de 15e Amstel Marathon verroeid bij een 
temperatuur van ca. 15 graden en droog weer. Er schreven zich 16 ploegen in 
waarvan twee Amstel ploegen. Het hoofdnummer, HC2x+ werd gewonnen door 
RIC in een tijd van 4.26.49 en het nummer HC4x+ door de Doorslag in een tijd 
van 5.24.14. Aan deze 2 ploegen werden symbolisch de Zilververen Amstelriem 
en de Arie Adams beker uitgereikt.  
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Bij de volgende Amstel Marathon op 14 april 2019 zal er ook een zilveren 
Amstelriem worden uitgereikt aan de beste damesploeg voor het hoofdnummer 
DC2x+ in de hoop dat wij meer deelnemers zullen aantrekken. Het aantal 
deelnemende ploegen is steeds relatief laag, het zou mooi zijn indien zich in de 
toekomst ook meer Amstel ploegen zouden inschrijven. 
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3. Amstelactiviteiten 

JongAmstel 

JongAmstel heeft zich dit jaar ook weer gericht op het (nog) leuker maken van 
de vereniging voor bestaande en potentiele leden in de leeftijdscategorie 20-35 
jaar.  

Er zijn dit jaar een aantal JongAmstel borrels, uitjes en feestjes georganiseerd: 

• 8x borrel 
• 3x afterparty 
• 1x tegen elkaar geraced bij een roeiwedstrijd 
• 1x escape room 
• 1x pubquiz 
• 1x discobowlen 
• 1x salsaworkshop 

Op de Amstelwebsite is een JongAmstel pagina ingericht. Meerdere nieuwe leden 
geven aan dat ze op zoek waren naar een roeivereniging waar leeftijdsgenoten 
lid waren, en dat de JongAmstel pagina daarbij antwoord gaf op hun vragen. Het 
werpt dus nu al zijn vruchten af! Ook bij de nieuw te bouwen website voor de 
Amstel is JongAmstel betrokken.  

In het seizoen 2018-2019 nodigen we potentiele leden in de leeftijdscategorie 
20-35 jaar uit op de borrels van JongAmstel en geven we rondleidingen om een 
goed beeld te krijgen van de vereniging.  

Eveneens vanaf het nieuwe seizoen: we sturen 
nieuwe leden in de leeftijdscategorie 20-35 jaar 
vanaf dit jaar niet alleen een mail over de 
instructie van de vereniging maar ook een 
introductiemail over JongAmstel en haar 
activiteiten. Verder helpt JongAmstel nieuwe leden 
indien gewenst bij het vormen van een boot met 
leeftijdsgenoten.  

Zeilcommissie Amstel (ZCA) 
 
De Zeilcommissie is uitgebreid en dat heeft geleid 
tot een paar nieuwe evenementen op de kalender. 
Dit jaar zijn voor het eerst een zeilweekend in 
Friesland en een stranddag op IJburg 
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georganiseerd. Daarnaast ook bekende trekkers als het Loungezeilen op 
Loosdrecht en het Catamaranzeilen bij Muiderzand. 
 
De weergoden waren dit jaar goed gemutst, want alle evenementen konden 
doorgang vinden. Dat is in het verleden wel eens anders geweest vanwege te 
veel wind of juist een gebrek daaraan.  
 
Voor de eerste keer in haar geschiedenis organiseerde de ZCA een Stranddag. 
De dag vond op 16 september 2018 plaats bij Surfcenter IJburg op IJburg. 
Diverse deelnemers kregen windsurfles. Anderen hadden geen les nodig en 
gingen zelfstandig het water op. Een deelnemer waagde zich op het supboard. 
Ook onze coastal boat was ingezet en was erg populair onder de deelnemers. 
Tijdens de lunch was er een presentatie over alle inn's en out's van het coastal 
roeien. Na afloop van de zeer geslaagde dag was er een gezellige borrel bij 
Strandtent Blijburg. 
 
Ook leverde de ZCA haar bijdrage tijdens de Voorjaarsmarkt. 

Biljartgroep ‘De Scheeve Pomerans’ 
 
De Scheeve heeft met zo'n dertig actief spelende biljarters vier verschillende 
competities gespeeld: Libre, ClubKampioenSchap Bandstoten en 3Banden. 
Omdat de vrijdagavond vol zit wordt er ook gespeeld op de tweede dinsdagavond 
van iedere maand. Alle winnaars kunnen nagenieten met hun kunstzinnige 3D 
prijzen thuis op de schouw of op het randje achter de plee. Naast de kunsten op 
het groene laken krijgen ook schaken en klaverjassen de volle aandacht. De met 
onredelijke en soms simpele vragen gelardeerde Pubquiz op de slotavond blijft 
een toppertje. Kortom een veelzijdig clubje, die Scheeve. Maar........ 
 
De vergrijzing eist haar tol. Soms door 
het ontvallen van een lid, soms door 
afnemende mobiliteit, soms door 
langdurige ziekte, soms door 
maatschappelijke verplichtingen. Die 
kwetsbaarheid, passend bij een leeftijd 
van een 88 jarige, is onze grootste 
zorg. Het blijkt erg moeilijk om jongere 
nieuwe leden te interesseren. Gelukkig 
beweren geleerden dat ons 
verscheiden statistisch blijft 
opschuiven waarbij nog in deze eeuw 
de eerste 140 jarige verwacht wordt. 
Kijk, dan is er natuurlijk niets aan de hand en zitten we ons slechts een midlife 
crisis aan te praten. En gelukkig is het altijd mooi biljartweer. 
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Rowing Runners 

Ook dit jaar zijn de Running Rowers actief geweest. De insteek was hetzelfde als 
voorgaande jaren. Dus in de maanden oktober tot en met maart hebben de 
Running Rowers weer wekelijks op de dinsdagavond om 19.00 uur hardgelopen 
onder leiding van een professionele coach.  

De training is bedoeld voor leden van Roei- en Zeilvereniging De Amstel die in de 
wintermaanden aan hun conditie willen werken. Zowel beginnende lopers als 
geoefende lopers kunnen meedoen. Zo kan je ook in de wintermaanden 
wekelijks een gezellige sportieve avond beleven en leer je ook leden uit andere 
ploegen kennen.  

Doorgaans wordt er gelopen in het Beatrixpark. Op de vereniging zijn gele 
fluorescerende hesjes ter beschikking die ervoor zorgen dat we goed zichtbaar 
zijn. Het is al jaren een goed gebruik na de training aan een lange tafel met 
elkaar te eten en de dinsdag clubavond wat leven in te blazen.  

De Running Rowers is een initiatief dat uitgaat van de leden zelf en buiten het 
bestuur om georganiseerd wordt. We huren zelf een hardlooptrainer in. Daarom 
wordt er aan de deelnemers een bijdrage gevraagd. Wat wel is veranderd is de 
opkomst. Een aantal trouwe lopers heeft toch besloten om op de dinsdagavond 
ergometertrainingen te doen. Dit heeft impact op de hoeveelheid deelnemers. 
Dat is nu teruggelopen naar maximaal 15 deelnemers. Het zou goed zijn om te 
onderzoeken waarom de belangstelling voor de trainingen zo is teruggelopen. Er 
is geen nieuwe aanwas vanuit de nieuwe leden. Ideeën daarover zijn van harte 
welkom. 
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4. Recreatieroeien 
 

Toercommissie 
 
In 2017 trad de nieuwe toercommissie aan. Bram Munnik, Arnd Brüninghaus en 
Annette Schneemann kregen de eervolle verzoek om de komende jaren voor de 
Amstel de toertochten te verzorgen. De toertochten zijn met name in trek bij 
roeiclubs buiten Amsterdam, zowel uit heel Nederland, maar ook uit Dublin en 
Belgie, en worden geroeid in het weekend. Uiteraard roeien Amstelleden ook 
vaak mee. 
 
Vaste toertochten van de toercommissie zijn de Nationale Avondtocht (NAT) en 
de Koning Wintertocht (KWT). De Nationale Avondtocht (NAT) ook wel 
lichtjestocht, wordt geroeid begin september op een zaterdag namiddag. De NAT 
wordt traditiegetrouw afgesloten met een Indisch buffet verzorgd oor Joris de 
Wijs. De Koning Wintertocht die op zondagochtend begin december wordt 
geroeid, wordt afgesloten met snert! 

Biertocht 
De toercommissie organiseerde voorjaar 2017 de biertocht, een tocht  alleen 
voor Amstelleden.  
Op zondagmiddag roeide een groot deel van de c-vloot een rondje door de stad 
met als wedstrijd element een sprintje tussen twee bruggen op de Schinkelkade. 
Bij het  Schinkelstrand werden de deelnemers verrast door de toercommissie op 
een glas speciaal bier voordat  zij het laatste stuk naar de Amstel roeiden.  
Op de club wachtte meer bier en bitterballen en mooie bier pakketten voor de 
winnaars van de sprint. Deze biertocht was een goede generale voor de NAT in 
september. 

NAT & KWT 
De Amsterdamse grachten hebben een grote aantrekkingskracht op roeiers van 
buiten Amsterdam. De Nationale Avondtocht 2017 (NAT) was een gezellig boel 
met roeiers uit alle hoeken van Nederland. Veel teams doen ieder jaar mee en 
maken er een soort varende picknick van met goed gevulde koeltassen. Van de 
toercommissie kregen ze een goody-bag mee, zodat het ze aan niets ontbrak.  
 
Alle boten kwamen weer (bijna) ongeschonden voor donker aan het vlot, wat 
best bijzonder is gezien de drukte op het water. De Koning Wintertocht 2017 
(KWT) werd een echte ‘snerttoer’! De toercommissie had na de NAT de smaak te 
pakken en met een recordaantal deelnemers beloofde het een geweldig 
evenement te worden. De hotdogs, warme choco en verse oliebollen voor langs 
route  stonden al klaar toen het KNMI zaterdagavond voorafgaand aan de KWT 
‘code rood’ gaf voor zondag. De app’s en emailboxen van de toercommissie 
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ontploften! Na kort overleg besloot de toercommissie dat het onverantwoord was 
om de gasten zondag naar Amsterdam te laten komen. Binnen een halfuur 
werden alle deelnemers per app en email geïnformeerd over het besluit om de 
toer af te blazen, hetgeen veel waardering en opluchting oogstte bij de 
deelnemers. 

 
Het team vrijwilligers van de Nationale Avondtocht 

 
De 200 verse oliebollen, 40 liter chocomelk, 150 hotdogs werden genereus 
geschonken aan bejaardenhuizen in Amsterdam en aan de dak- en thuislozen 
van de stad. En Joris at nog lang erwtensoep. Heel jammer dat deze tocht niet 
kon doorgaan, maar het was inderdaad die zondag echt winterweer! 
 
In september 2018 organiseerde wij voor de tweede keer de NAT. Ongelofelijk 
hoe enthousiast en dankbaar de deelnemers zijn dat we ze de kans geven om 
door Amsterdam te roeien. Het bestuur kreeg een wederom een mooie 
Amsterdam gerelateerde tekening van het bestuur van het Spaarne, die daarmee 
inmiddels een mooie traditie heeft gecreëerd.  Het eten was heerlijk en alle 
roeiers waren ons zeer dankbaar. Bij de organisatie van tochten maken we 
dankbaar gebruik van enthousiaste vrijwilligers van de Amstel.  De volgende 
uitdaging wacht ons zondag 9 december. Ook deze KWT zijn de  ambities  groot 
en aan het aantal deelnemers zal het niet liggen. Wij hebben er zin in! 
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Midweekroeien 
 
Het midweekroeien omvat 4 onderdelen: 

• Het organiseren van tochten 
• Het organiseren van uitwisselingen met andere roeiclubs 
• Het organiseren van tochten bij andere roeiclubs 
• Het midweekroeien: iedere dinsdag worden er in en om Amsterdam korte 

tochten gemaakt. 

 
Even uitrusten in het zonnetje 

Het organiseren van tochten 
Afgelopen jaar hebben we weer een groot aantal tochten georganiseerd. 
Deze tochten, die we beschreven hebben met (kunst-) historische 
bijzonderheden en bijgevoegde kaarten, heeft Peter de Graaf geplastificeerd en 
zijn beschikbaar voor belangstellenden (bel 06-41501926). Deze geplastificeerde 
tochten worden ook bij uitwisselingen aan roeiers van andere roeiclubs 
uitgeleend. 
 
In 2018 organiseerden we de volgende tochten: 

• Ouderkerk  (19 km) 
• Landje van Geijsel, vogeluitkijkpost tussen Ouderkerk en Abcoude (26 km) 
• De Ceuvel, een innovatieve broedplaats in Amsterdam Noord (21 km) 
• De Wallen in Amsterdam (15 km) 
• De Drie Diemen, drie meertjes bij Diemen (20 km) 
• Westelijke Eilanden (20 km) 
• Plassentocht, tocht met 3 sluizen naar Nieuwe Meer en Sloterplas (24 km) 
• Broek in Waterland (34 km) 
• Ilperveldtocht (34 km) 
• Vinkeveen (40 km) 
• Westeinderplassen (38 km) 
• De Waver (35 km) 
• Oostelijk Havengebied (20 km) 
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Twee geplande tochten gingen vanwege weersomstandigheden niet door. 

Uitwisselingen met andere clubs 
We organiseerden de volgende uitwisselingen met clubs, die ons roeiwater 
kwamen verkennen. In sommige gevallen leverden we de sturen en de tochten, 
in sommige gevallen maakten die clubs gebruik van de beschreven en 
geplastificeerde tochten. 

• Barendrecht (Grachtentocht) 
• Weesp (De Ceuvel) 
• Hemus uit Amersfoort (Plassentocht) 
• De uitwisseling met Michiel de Ruyter uit Uitgeest kwam helaas tweemaal 

wegens weersomstandigheden te vervallen. 
• De Laak uit Den Haag (Oostelijk Havengebied) 
• De Leythe uit Leiden (een combinatie van de Grachten- en de Wallentocht) 

Roeitochten vanuit andere roeiclubs: 
• Alkmaar (Schermermeertocht) 
• Nieuwkoop (Nieuwkoopse Plassen) 
• Weesp (langs Pampus, picknicken bij eiland Hooft) 
• Alphen (Rondje Braassemerplas) 
• Uithoorn (Vinkeveen). 

 
Bruggen vormen geen hindernis bij het midweekroeien 

Het dinsdagmiddag roeien 
Iedere dinsdagmiddag organiseert Aafke Gorter een tocht in en om Amsterdam. 
Verzamelen om 14:00 uur op het vlot en naar gelang de weersomstandigheden 
en eventuele wensen van de roeiers wordt er dan een tochtje gemaakt. 
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Het midweekroeien  
• Het midweekroeien is een prima gelegenheid om kennis te maken met 

andere leden van de club (menig lid maakte zo kennis met een nieuwe 
ploeggenoot) of met leden van andere clubs 

• Daarnaast bouw je een stevige conditie op (het zijn vaak pittige tochten) 
• Het is goed voor je roeitechniek (je vaart onder héle lage bruggetjes door, 

waar je moet liggen en slippen).  
• Dit jaar hadden twee boten problemen met de sluistouwen. De dolpennen 

kwamen in de sluistouwen terecht. Komend jaar zullen we bij de tochten 
hier extra aandacht aan besteden. 

Aafke Gorter blijft betrokken bij het 
midweekroeien, maar ze wil zich 
minder met de organisatie van de 
tochten bemoeien. Het 
dinsdagmiddag roeien (voorheen 
woensdagmiddagroeien) blijft ze 
gewoon doen, zoals ze dat al jaren 
doet. 
 
Omdat het midweekroeien al met al 
toch erg veel werk is, hebben we 
versterking gezocht en gevonden in 
de volgende personen: Joan 
Baggerman en Astrid Coppens. 
 
Daarnaast dankt de commissie Jan 
Scheltens voor de vele hand- en 
spandiensten en Peter de Graaf voor 
het plastificeren van de roeitochten.  
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5. Instructie 
 
De instructie varieert van basisinstructie voor beginnende roeiers (test 1 en 2) 
tot skiffinstructie en boordroeien. Aan 137 mensen is dit jaar instructie gegeven. 
Een 20-tal daarvan heeft in meerdere boten instructie gehad. Het aantal van 137 
is lager dan vorig jaar. Dat heeft te maken met veel minder instroom voor de 
basisinstructie. 

De instructie 
In het voorjaar van 2018 is er een pilot gestart om de basisinstructie anders in te 
richten. Een aantal instructeurs wilde een vast groepje hebben om les te geven. 
In de pilot is de basisinstructie verdeeld in twee fases: de eerste fase is met alle 
leerlingen samen zonder vaste instructeurs, in de tweede fase vormen de 
leerlingen teams en krijgen twee vaste instructeurs. In beide fasen wordt ook 
aandacht besteed aan het sturen. Naast de vaste instructeurs zijn er twee 
ervaren stuurinstructeurs die gevraagd kunnen worden om stuurinstructie te 
geven.  
 
De pilot is geevalueerd. De beoordeling was over het algemeen positief, maar er 
waren wat kritische opmerkingen.  Daarom is op verzoek van de instructeurs de 
pilot verlengd. De basisinstructie vanaf september tot november wordt ook op 
deze manier ingericht.  
 
Het skiffteam heeft twee seizoenen cursussen gegeven, twee per seizoen, die erg 
werden gewaardeerd. Er is voor de lessen een programma uitgewerkt, waarbij 
ook veel van de ergometers gebruik wordt gemaakt om de techniek van het 
roeien beter onder de knie te krijgen. Hoewel het skiffteam prima heeft 
gefunctioneerd, is het team onlangs gestopt door verschil van inzicht met het 
bestuur. Voor dit seizoen zal een oplossing worden gezocht hoe de skiffopleiding 
te vervolgen. 
 
Na de basisinstructie laten we mensen minstens een half jaar roeien in wherries 
en C-materiaal voordat ze verder kunnen in een ander boottype. Voor jonge 
mensen met ambitie maken we een uitzondering; die kunnen vaak veel sneller 
door in de C1 en skiff, indien plek. Bij de basisinstructie bestaan geen 
wachtlijsten, voor de C1 en skiff is er een wachtlijst. 
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 Basisinstructie 
(voor test 1&2) 

C1  
test 3 

Skiff  
test 4 
 

Skiff  
test 5 

B2 B3 B4 

September - december 
2017 

12 

42 21 2 15 13 1 

Maart - juli 2018 18 
September - oktober 
2018 

13 

Totaal 43 
Grand totaal       137 

Tabel 1: aantal mensen dat instructie heeft gehad of nog heeft in het jaar 2017/2018. In deze telling zijn 
ongeveer 20 mensen dubbel geteld, omdat ze meerdere soorten instructie hebben gehad, bv. basisinstructie en 
C1 instructie of skiffinstructie en boordroeiinstructie. 

 
Mensen die de basisinstructie volgen, kunnen in de zomer drie maal per week 
roeien, in de winter twee maal. De instructie wordt in wherries, C4 en C2 
gegeven. Voor de instructie aan jonge roeiers wordt de samenwerking gezocht 
met Jong Amstel. Alle jonge roeiers worden meteen op de lijst van Jong Amstel 
gezet en voor borrels uitgenodigd. Alle beginnende roeiers roeien een keer in de 
bak van Berlage. Ook wordt voor hen een introductie-avond georganiseerd, 
waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de vaarregels, het materiaal en 
de techniek van het roeien. 

De instructeurs 
In het jaar 2017-2018 telde de vereniging 33 actieve instructeurs voor 
volwassenen (vanaf 18 jaar). Daarnaast zijn er zo’n 4 mensen, waar in 
noodgevallen een beroep op kan worden gedaan. Van die 33 gaven er 21 
basisinstructie en 12 instructie in C1, skiff of boordroeien. De instructiecommissie 
bestaat nu uit twee mensen; dit verenigingsjaar zal de commissie worden 
uitgebreid naar tenminste drie mensen.   

Cursus Basisinstructie 
In het afgelopen verenigingsjaar is er geen cursus voor instructeurs gegeven. In 
oktober 2018 zijn drie mensen gestart met een instructeurscursus door J. 
Brinkman, een oud Amstellid.  

Opvang nieuwe leden 
Aan alle nieuwe leden wordt het blauwe boekje uitgereikt. Ledenbinding aan de 
vereniging en teamvorming worden bevorderd door nieuwe leden te stimuleren 
mee te doen aan activiteiten, die de vereniging of andere verenigingen 
organiseren.  Zo worden nieuwe leden uitgenodigd om mee te doen met de 
toertochten, de zeilevenementen en vragen we ze af en toe om vrijwilligerswerk 
te verrichten. Ook is dit jaar weer de zomerborrel georganiseerd net na de 
zomersluiting van de societeit. Dit heeft geleid tot vorming van verschillende 
roeiploegen. 
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Vaardigheidsproeven 
Dit jaar stond op een viertal zaterdagen op het vroege tijdstip van zes uur in de 
ochtend de vaardigheidproef gepland. Een daarvan ging niet door wegens gebrek 
aan belangstelling. Met één belangstellende is een maatwerkmoment 
afgesproken. De vaardigheidsproeven zijn in de nieuwbrief van De Amstel 
bekend gemaakt en inschrijving kon middels een formulier op het prikbord of per 
e-mail aan de coördinator. Na vele jaren van trouwe inzet heeft Egbert Willems 
de coördinatie dit jaar overgedragen aan Paul van Grieken. 
 
In totaal hebben negen leden in een C1 de vaardigheidsproef afgelegd en allen 
zijn daar (soms ruim binnen tijd) voor geslaagd. Twee leden hebben de 
vaardigheidsproef in een officieus (niet KNRB-erkend) nummer afgelegd: C2+.  
Opvallend is dat afgelopen jaar geen skiffeurs belangstelling hadden voor het 
afleggen van de vaardigheidsproef en dat de proef vooral wordt gezien als test 
van bekwaamheid om aan skiffinstructie te mogen beginnen. Een ander 
opvallend feit is dat de leeftijd van alle deelnemers 50 jaar of ouder was.  

Afroeien 
De Amstel kan terugkijken op een goed jaar waar het gaat om nieuwe instroom. 
Zeventig leden slaagden voor hun test, waarvan tien het skiffeurswalhalla 
konden betreden.  
 
Zonder examen uiteraard konden wij een Spaans nationaal kampioen en een 
Franse Olympische zilveren medaillewinnaar verwelkomen als leden. 
De afroeicommissie zal voor de inzichtelijkheid bij de roeiexamens gaan werken 
met competentielijsten, waarop aangetekend kan worden wat beheerst wordt en 
wat nog verbetering behoeft.  
 
In het verenigingsjaar 2018-2019 komt extra aandacht voor tips en regels op het 
water voor stuurlieden, toertochtdeelnemers en coastalroeiers. Zeker onmisbaar 
voor hen die S2 willen gaan doen. Dit alles in nauwe samenwerking met de 
instructiecommissaris. 
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6. Vloot 
 
Onze commissaris vloot Hans Vendrig is op driekwart van het verenigingsjaar 
gestopt. Reden hiertoe was dat hij het penningmeesterschap heeft overgenomen. 
Op bijzondere wijze is Cees Vente, tevens Vice-Voorziter, benaderd om deze taak 
a.i. over te nemen tot het einde van het verenigingsjaar. 
 
Jesse Bouma onze ‘nieuwe’ bootsman heeft het afgelopen jaar op zeer 
deskundige wijze onze vloot onderhouden en gerepareerd.  
 
Op de lijst van aan te schaffen boten stond naast de nieuw aan te schaffen 2- 
(Trakai) ook een C1 en een wherry. Helaas zijn de twee laatste boten nog niet 
geleverd wegens leveringsproblemen bij de bouwer Wiersma.  
 

 
De Trakai is zojuist gedoopt door René Visser 

 
Voor volgend jaar dient in overleg tussen de nieuwe commissaris Vloot en de 
materiaalcommissie het meerjaren-bootsplan te worden vastgesteld.  
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7. Gebouw 
 
Ook in het verenigingsjaar 2017– 2018 zijn er veel zaken uitgevoerd in en rond 
het gebouw. Het jaar begon wat het gebouw betreft slecht. De 
warmwatervoorziening voor de douches viel in december onverwachts uit. Ons 
toenmalige vaste installatiebedrijf kon het probleem niet oplossen. Dit kwam 
onder andere doordat we geen standaard huisinstallatie hebben. Onze installatie 
vereist een meer dan gemiddelde kennis en kunde om defecten te kunnen 
oplossen. Daar kwam bij dat het installatiebedrijf afspraken vaak niet nakwam. 
Het zoeken en vinden van een nieuw, kwalitatief goed installatiebedrijf moest 
zorgvuldig gebeuren. Door de hoogconjunctuur in de bouw en onze specifieke 
situatie bleek het lastig te zijn 
om een passend bedrijf voor 
onze vereniging te vinden. Het 
hele proces kostte daardoor 
meer tijd. Na een selectie 
hebben we uiteindelijk de firma 
Révé de opdracht verstrekt om 
de problemen te verhelpen. Er is 
een nieuwe 64 kW cv-ketel 
geïnstalleerd welke Vaillant 
tegen fabrieksprijs aan ons heeft 
geleverd. Tevens is er een nieuw 
groot boilervat geïnstalleerd.  

Een nieuwe ketel na een periode van koud douchen 

 
Naast deze grote ingrepen aan de warmwatervoorziening zijn er diverse kleine 
installatiezaken uitgevoerd zoals het plaatsen van nieuwe 
warmtetransportpompen en het vervangen van diverse leidingen en koppelingen. 
Ook zijn de problemen t.a.v. de verwarming van de werkplaats opgelost. Tot nu 
toe zijn onze ervaringen met de firma Révé positief en willen wij de 
samenwerking met dit bedrijf voortzetten. 
 
Aandachtspunt blijft het preventief goed laten onderhouden van de installaties en 
hier voldoende budget voor reserveren. Ook in het afgelopen verenigingsjaar 
2017 – 2018 hebben we ondervonden dat de prijzen van materialen en lonen 
flink stijgen, meer dan de inflatie. 
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Een andere grote en ingrijpende klus was het aanbrengen van beschermende 
kunstharslagen over de bamboeparketvloer in de sociëteit en entreehal. Deze 
vloer ligt er sinds de verbouwing in 2011 en het is al die jaren, ondanks diverse 
inspanningen, niet gelukt om de vloer goed te houden. Het blijkt dat dit type 
vloer minder geschikt is voor intensief gebruik en dat vuil moeilijk te verwijderen 
is. Tijdens de zomersluiting heeft de firma Gerbers onder zeer warme 
weersomstandigheden goed werk geleverd Dankzij de aangebrachte nieuwe 
kustharslagen is de vloer nu goed 
beschermd tegen beschadigingen en 
vervuiling en makkelijker schoon te 
houden is. Ook dit keer heeft Sikkens 
de benodigde materialen als sponsor 
aan ons geleverd en technisch advies 
gegeven. De vloer ziet er goed uit en 
bij voldoende aandacht/juiste manier 
van schoonmaken zullen wij jarenlang 
profijt hebben van deze investering. 
 
Naast de bovengenoemde grote klussen zijn er diverse kleine klussen uitgevoerd, 
sommige met vrijwilligers en andere met externe partijen. Een paar klussen 
uitgelicht: 

• De schoonmaak/klusdag met diverse leden 
• Het schoonmaken en bestraten van de grond onder de hellingbaan 
• Het vervangen van het veiligheidsnet bij het zuidterras 
• Het schoonmaken/poetsen van de prijzen en deze plaatsen in de 

prijzenkast 
• Dit jaar is de prijzenkast met dank aan de vrijwilligers Erica Buma en 

Marco Romano gereed gekomen en staat nu gevuld met prijzen te pronken 
in de sociëteit 

• Het laten plaatsen van een kwalitatief goede inloopmat bij de hoofdentree 
en de keuken 

• Het uit- en inruimen van de sociëteit, hal en loungeruimte in het kader van 
het aanbrengen van beschermende kunstharslagen op de bamboevloer  

• Het opnieuw ophangen van de zware gordijnen in de sociëteit na reiniging 
door een stomerij  

• Diverse kluisjes weer bruikbaar maken (paar keer paar maand!). 
Toelichting: er nog steeds leden zijn die i.p.v. van een 1 euromuntstuk 
ander geld erin werpen waardoor het slot verstopt raakt  

• Het ophangen van diverse nieuwe (led)armaturen waaronder in het lac-
kantoor 

• Het vernieuwen van de bewegingsmelder in de douches bij de 
herenkleedkamer 

• Het vernieuwen van de buitenwandcontactdoos bij het haventje 
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• Diverse loodgieterswerkzaamheden i.v.m. verstoppingen o.a. bij de 
urinoirs 

• Nieuwe sloten op de entreedeur 
• Opruimen stookhok 
• Ophangen Solitair II van Jan Wienese in de koepel (de skiff  waarmee hij 

goud won op de Olympische Spelen in Mexico in 1968) 

ICT 
Aan het Amstel-computernetwerk en de bijbehorende randapparatuur 
(computers, televisies, netwerkapparatuur, et cetera) is het afgelopen jaar 
vooral onderhoud gepleegd en zijn de nodige upgrades uitgevoerd. 
Het nieuw geïnstalleerde wifi-toegangspunt in de sociëteit voldoet prima. De logs 
laten echter zien dat het daadwerkelijke gebruik ervan het afgelopen jaar is 
afgenomen. Dit komt doordat steeds meer leden hun databundel op hun mobiele 
telefoon gebruiken en geen wifi-punt meer nodig hebben. 
 
Het vaste netwerk heeft het gebruikelijke onderhoud ondergaan. Op een aantal 
punten in het netwerk zijn nieuwe switches aangebracht en enkele pc’s zijn 
opgewaardeerd met meer geheugen en snellere harde schijven. Omdat het LAC 
en het FAC op dit moment nog gebruik maken van specifieke software en 
documenten op de pc’s, kunnen die systemen pas opgewaardeerd en van nieuwe 
software worden voorzien als het LAC en het FAC over zijn op het nieuwe 
beheersysteem dat vanuit de cloud wordt benaderd. Die overgang vindt naar 
verwachting begin volgend kalenderjaar plaats. 
 
In de bestuurskamer is een vaste projector geïnstalleerd die gebruikt kan worden 
voor presentaties. 
 
In december schakelt Ziggo het analoge televisiesignaal in een groot deel van 
Amsterdam, waaronder Oud-Zuid, uit. De televisie die in de sociëteit hangt, is 
niet in staat om zelfstandig digitale signalen te verwerken. Om vanaf december 
toch televisie te kunnen kijken, is inmiddels een settopbox geïnstalleerd 
waarmee digitaal televisie gekeken kan worden. 
 
Punt van aandacht voor het komende jaar is de ergometerruimte. De 
geluidsinstallatie die daar hangt begint na het intensief gebruik van de afgelopen 
jaren de nodige problemen te vertonen en moet wellicht vervangen worden. Het 
beeldscherm van de ergoruimte-pc is inmiddels vervangen aangezien de oude 
het had begeven. 
 
Daarnaast moeten de afschrijfcomputers vervangen worden. Deze systemen 
hebben na negen jaar continue dienst hun langste tijd wel gehad. Met de 
overstap van het LAC en FAC op het nieuwe beheersysteem zal er ook een nieuw 
botenafschrijfsysteem in gebruik worden genomen. De software op de pc’s 
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moeten daarvoor opnieuw ingericht worden. Dat zal naar verwachting gelijktijdig 
met de installatie van de nieuwe pc’s plaatsvinden. 

Gebouwcommissie 
Dit jaar heeft Cees Heyboer de gebouwcommissie verlaten omdat hij geen lid 
meer is van De Amstel. Wij bedanken Cees nogmaals voor zijn inzet voor de 
vereniging afgelopen jaren. Met het vertrek van Cees is er een vacature 
vrijgekomen in de gebouwcommissie. De gebouwcommissie heeft als taak om te 
kijken welke werkzaamheden in de toekomst uitgevoerd dienen te worden en 
door welke partijen. 

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 
Al een paar jaar werken wij met een MJOP die ieder jaar bijgewerkt wordt. Ook 
dit jaar is de MJOP in samenwerking met de gebouwcommissie aangepast. De 
MJOP is dit jaar overgezet in een professioneel softwarepakket genaamd O-
Prognose dat gratis beschikbaar is gesteld door de het bedrijf BBA uit 
Heemskerk. Dankzij O-Prognose is er beter zicht op de werkzaamheden voor de 
komende jaren en daarna. Ook kunnen de werkzaamheden die gepland staan 
met dit pakket beter gemonitord en, indien nodig, aangepast worden. Naast de 
gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden voor het gebouw zijn er ook extra 
investeringen ingevoerd in de MJOP zoals het plaatsen van pv-zonnepanelen op 
het dak en temperatuur-beheersingsmaatregelen in de bestuurskamer, het lac-
kantoor, het kantoor van de pachter en de keuken waar op zomerse dagen de 
temperatuur te hoog is. In de MJOP wordt ervan uitgegaan dat de 
werkzaamheden door externe partijen worden uitgevoerd. Mochten er zaken zijn 
die door vrijwilligers gedaan worden, dan is dit een financiële meevaller voor de 
vereniging. Ook is in de MJOP geen rekening gehouden met mogelijke subsidies. 
Indien we voor diverse werkzaamheden subsidie en of sponsoring kunnen 
krijgen, is dat ook een financiële meevaller voor de vereniging. 

Plannen voor 2018 – 2019  
Zoals hierboven gemeld is in de MJOP uitgebreid terug te vinden wat we de 
komende jaren moeten en daarnaast willen doen aan het gebouw. De MJOP is als 
bijlage in te zien bij dit jaarverslag. 
Al een aantal jaren spaart de vereniging voor groot onderhoud en verduurzaming 
van het gebouw. Wij hebben grote ambities als het gaat om het wegwerken van 
het achterstallig onderhoud en het   verduurzamen van het gebouw voor de 
toekomst. Samen met de penningmeester wordt gekeken hoe we deze zaken 
zodanig kunnen bundelen dat we in aanmerking kunnen komen voor subsidies, 
zoals 1/3 - 1/3 - subsidieregeling van de gemeente Amsterdam.  
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Een aantal geplande werkzaamheden uitgelicht: 
• Het reinigen van het metselwerk inclusief de monumentale schoorsteen 
• Het opnieuw voegen van het metselwerk inclusief de schoorsteen 
• Het installeren van een gebouwtoegangssysteem op de hoofdentree in 

combinatie vernieuwing van de deuren 
• Vernieuwen van de drie vlotten 
• Entreegebied binnen opknappen door o.a. de plafond te vernieuwen 
• Vernieuwen van de dakbedekking van het platte dak rond de koepel 
• Het plaatsen van pv-zonnepanelen op de schuine daken van ons gebouw 
• Diverse reparaties aan elektrotechnische voorzieningen n.a.v. de NEN 

3140 keuring 
• Armaturen in de loodsen vernieuwen voor energiezuinigere led-verlichting 
• Vernieuwen buiten lantaarnarmaturen. 

Plannen na verenigingsjaar 2018-2019 
Zoals hierboven al genoemd, willen we in de periode na verenigingsjaar 2018- 
2019 het oververhittingsprobleem van de bestuurskamer, het lac-kantoor, het 
kantoor van de pachter en de keuken aanpakken. Daarnaast willen we de 
kunststof achterpui van de sociëteit vervangen door een energiezuinigere en 
geluidwerende pui die ook beter past in de monumentale architectuur van het 
gebouw. Verder zijn er diverse andere werkzaamheden ingepland om ons 
gebouw duurzaam en toekomstbestendig te maken. Voor de nog verdere 
toekomst wordt er gekeken welke werkzaamheden nodig zijn om ons gebouw 
uiteindelijk gasloos te maken. De gebouwcommissie laat  
zich hierover informeren door professionals en de gemeente Amsterdam. 
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8. Administratie 
 

Leden Administratie Commissie (LAC) 
De gebruikelijke werkzaamheden van de Leden Administratie Commissie (het 
LAC) ter ondersteuning van de secretaris en zijdelings de penningmeester 
werden weer in tweewekelijke diensten door telkens twee commissieleden 
uitgevoerd. De instroom van nieuwe onervaren jeugd- en juniorleden op twee 
vaste tijdstippen in voor- en najaar zorgt altijd voor twee pieken in de 
werkzaamheden van de commissie. De instroom in het najaar valt samen met de 
werkzaamheden ten behoeve van de sluiting van het lopende- en het begin van 
het nieuwe verenigingsjaar. De werkzaamheden worden dan met extra LAC-
diensten opgevangen. Ook rond 30 juni, de sluitingsdatum waarop opzeggingen 
bij de secretaris binnen moeten zijn, is het drukker dan anders en wordt er een 
extra dienst ingelast om alle opzeggingen binnen een redelijke termijn te 
verwerken.  
 
Het was verheugend te constateren dat het aantal te late opzeggers dit jaar 
minder groot was dan in andere jaren. De leden lijken beter bekend te zijn met 
de sluitingsdatum van 30 juni, die dan ook op veel plaatsen onder de aandacht 
wordt gebracht o.a. op het mededelingenbord bestuur, op de Amstel-site en in 
het huishoudelijk reglement.   
 
De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de overgang naar e-
captain, het nieuwe administratiesysteem konden worden afgerond. Met ingang 
van verenigingsjaar 2018/2019 zal de ledenadministratie in e-captain worden 
bijgehouden. Hiermee wordt het mogelijk om ook van huis uit de 
commissiewerkzaamheden te verrichten. Omdat e-captain gebruiksvriendelijker 
is dan het oude systeem wordt verwacht dat de Amstelledenadministratie minder 
tijd in beslag zal nemen. Het LAC is één Amstellid veel dank verschuldigd voor 
zijn hulp en steun bij de invoering ervan. Zonder zijn grote inzet en kennis zou 
dit proces niet zo voorspoedig zijn verlopen. 
 
Eén commissielid heeft zijn werkzaamheden per 30 september 2018 neergelegd. 
Wij danken hem voor zijn inzet.  
 
De samenwerking met de Financiële Administratie Commissie (het FAC) verliep 
ook het afgelopen jaar weer soepel en plezierig. 
 
Voor IT-ondersteuning kan de commissie terugvallen op twee Amstelleden, 
waarvoor veel dank! 
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De PDF-ledenlijst op het besloten deel van de site en de papieren lijsten bij de 
afschrijfschermen in de loods worden enkele keren per jaar geactualiseerd en 
zijn dus niet ieder moment up-to-date. De aan het LAC doorgegeven wijzigingen 
in persoonlijke gegevens worden echter prompt in de ledendatabase verwerkt. 
 
Het LAC zal zich ook het komend verenigingsjaar weer inzetten om de Amstel 
ledendatabase up-to-date te houden. 

Financiële Administratie Commissie (FAC) 
Het FAC verzorgt de financiële kant van de ledenadministratie van De Amstel. 
De nieuwe leden die door het LAC zijn ingevoerd worden overgepompt naar een  
financieel pakket, Multivers van Unit4, waarbij vervolgens aan ieder nieuw lid 
het juiste abonnement en een machtiging wordt gekoppeld. Waarna de  
penningmeester de incasso’s kan uit voeren. 
 
De werkzaamheden waren dit jaar aan veel veranderingen onderhevig door ten 
eerste de overgang naar e-captain en het uitzoekwerk wat daar voor moest 
worden uitgevoerd. Maar ook door de veranderingen in het bestuur en de 
daardoor gewijzigde communicatie lijnen.  De jaarlijkse facturatie is dit jaar nog 
mede voorbereid door het FAC, maar nu in e-captain en zal worden uitgevoerd 
door de penningmeester, per email en niet meer door het FAC, per post. 
 
Dit is het laatste verenigingsjaar van het FAC geweest, het FAC wordt komend 
verenigingsjaar onderdeel van het LAC. Mede daarom is het FAC dit jaar 
uitgedund naar 1 lid, David Sogge en Alkor Zelle hebben dit jaar afscheid 
genomen van het FAC team en alleen Marjolijn Roeleveld is overgebleven. Bij 
deze dank aan alle oude en trouwe FAC leden voor het uitvoeren van de FAC 
taken door de jaren heen. 

E-captain 
Ruim anderhalf jaar geleden kwam van het Bestuur de opdracht om het leden 
beheer pakket e-captain eens serieus te gaan bekijken en eigenlijk te bekijken 
wat er allemaal moest gebeuren om e-captain te gaan inzetten voor De Amstel. 
Op de KNRB dag bij Aegon eerder dat jaar waren een aantal bestuursleden bij 
hun stand langsgegaan en een zeer positieve indruk gekregen. Het modulaire 
pakket werkt met 1 database met alle lidgegevens, terwijl wij nog met aparte 
systemen werkten voor de ledenadministratie (een losse Access database), de 
financiën (Multivers), het afschrijfsysteem (Myfleet) en was er geen koppeling 
met de website voor het inloggen naar het besloten gedeelte. Veel moet 
handmatig en dubbel ingevoerd worden. Een crime voor het LAC en FAC als ook 
voor de commissies en de redactie.  Er lag een grote kostenreductie en een sterk 
vereenvoudigd ledenbeheer klaar voor het grijpen. Bovendien bleek half roeiend 
Nederland e-captain al te gebruiken. 
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Beter goed gej...? 
Met de dames van het LAC zijn verenigingsbezoeken afgelegd bij de 
roeiverenigingen ´t Spaarne en Weesp omdat zij al ervaring met e-captain 
hadden en het is beter goed gejat dan slecht verzonnen, nietwaar.  Van de 
mensen die de invoer van e-captain begeleid hadden hebben we toen vele 
nuttige tips gekregen en van hun ervaring geleerd. De meest belangrijke tip was 
om gewoon aan de gang te gaan. Elke vereniging heeft immers een andere 
(administratie) opzet en eigen kenmerken. Die kan je dan aanpakken als ze aan 
de beurt zijn. Wel was een volgorde van de diverse modules afgesproken om 
alles overzichtelijk te houden. Begonnen werd met de module ledenbeheer, met 
als vervolg de financien, boten afschrijving en koppeling met de website. 

Aan het werk 
We spreken begin 2018 toen we met de module ledenbeheer serieus aan de 
gang gingen en in e-captain per taak van het LAC probeerden en testen hoe de 
gang van zaken het beste uit te voeren. Het lastige daarbij is dat tijdens de 
verbouwing de verkoop door moet gaan. En daarbij zo weinig mogelijk dubbel 
werk doen. Langzaam kwam ook de financiele module erbij, en voegde het FAC 
en de Penningmeester op snelheid bij het LAC in. Ook zij hadden hun uitdagingen 
met de vele lidsoorten met elk hun tarieven. En niet te vergeten de koppeling 
met jeugd leden en een aparte betaler. Zoals de Penningmeester meldde in zijn 
nieuwsbrief hebben we veel aandacht aan de facturatie gegeven.De 
botenafschrijving module werd even op een wat lagere priorteit gezet. Wel zit 
daarbij de zeer gewenste stoplicht functie zodat we vanaf de start van die 
module op de site via een stoplicht eventuele roeiverboden snel kunnen zien. Ari 
goes digitaal! 

Nu en Straks 
Langzamerhand werden stilaan diverse functies door e-captain overgenomen. De 
koppeling met de administratie van de KNRB was de eerste, later volgde al snel 
mailingen en de Nieuwsbrief. De Amstel probeert binnenkort om zoveel mogelijk 
de communicatie met de leden via email te laten verlopen, waarmee we een 
flinke besparing in de porto en papierkosten kunnen boeken.  Ook aanmelden en 
inschrijvingen gaan straks via een formulier op de site en automatisch door naar 
e-captain, van waaruit dan een bevestigingsmail zal worden verzonden. 
Daarnaast is de redactie hard aan t werk om de site van De Amstel nieuw op te 
zetten zodat deze met e-captain samenwerkt. Denk daarbij aan nieuws artikelen 
die vervolgens via de Nieuwsbrief aan alle leden worden verzonden.  
  
Er zijn allerlei mooie faciliteiten binnen e-captain beschikbaar voor een betere 
communicatie met de leden en via/naar en op de nieuwe website. Binnenkort 
wordt ook MyCaptain gelanceerd, waarbij elk lid kan inloggen op een eigen 
pagina om de eigen gegevens in te zien en aan te passen. De login voor 
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MyCaptain zal dezelfde zijn voor de nieuwe afschrijf mogelijkheid, zodat dat een 
stukje eenvoudiger wordt. 

Archiefcommissie 
Evenals vorige jaren bezig geweest met verzamelen en inplakken van doopfoto’s. 
Dit is voorlopig afgerond. Daarnaast wedstrijdfoto’s uitgezocht per vijf jaren; 
inplakken gaat nu beginnen. Doordat de prijzenkasten in gebruik zijn is er veel 
ruimte beschikbaar voor een nieuwe indeling van het archief. Behalve 
jubileumboeken van andere verenigingen zullen niet-Amstel gerelateerde items 
worden verwijderd. Getracht zal worden een indeling te maken zodat een door 
een lid gevraagd onderwerp snel gevonden kan worden.  
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9. Communicatie 
 
Afgelopen jaar is er voor het eerst een Voorjaarsweekend gehouden met op de 
zaterdag een Informatiemarkt en op zondag de Amstelmarathon. De leden 
moesten nog even wennen, want vooral in de ochtend werden de kraampjes van 
o.a. de Amstelmarathon, het Midweekroeien, het Infoteam en de Zeilcommissie 
goed bezocht. De Scheeve Pomerans en de Ergoheadcommissie maakten de 
ochtend extra levendig door demonstraties en wedstrijdjes te organiseren. Uit de 
enquête die naderhand aan de ‘standhouders’ is gestuurd bleek voldoende 
verbetering voor de informatiemarkt te halen, maar allen waren het er over eens 
dat in het nieuwe jaar weer een markt georganiseerd mag worden. 
 

 
Tijdens de voorjaarsmarkt was er veel interesse voor het midweekroeien 
 
In 2019 zal er daarom weer een Voorjaarsweekend georganiseerd worden. De 
organisatie overweegt om de Onderlinge op de zaterdag te organiseren met op 
zondag de Amstelmarathon. De Informatiemarkt zal dan tevens op zaterdag 
worden georganiseerd. 
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Website en Nieuwsbrief 
Het huidige amstelroei.nl wordt begin 2019 vervangen vanwege de overstap naar 
e-captain. Dat is een aantal maanden later dan gepland vanwege de ingrijpende 
veranderingen. 
 
Het grote voordeel van de overstap naar e-captain is dat er nog maar één 
systeem is waar de ledenadministratie wordt bijgehouden. Een verlichting voor 
de administratieve werkzaamheden van LAC, omdat leden bijvoorbeeld zelf NAW 
gegevens op de nieuwe website kunnen wijzigen. Voor de webredactie biedt e-
captain tal van voordelen ten opzichte van het huidige amstelroei.nl waardoor 
het publiceren van nieuwsberichten minder arbeidsintensief wordt. 
De nieuwsbrief wordt al sinds juni 2018 via e-captain verstuurd.  

Nieuwe redactie 
Het ontwikkelen van een nieuwe website kost veel tijd en aandacht. Afgelopen 
jaar hebben tien redactieleden gezorgd voor input voor de website en de 
nieuwsbrief door columns te schrijven, interviews af te nemen, foto’s te maken 
en verslagen te leveren. Ook hebben een aantal leden zich gebogen over de 
vormgeving en indeling van de nieuwe website en de nieuwsbrief. Deze groep 
actieve leden vormt de redactie van de Amstel en zal in het nieuwe 
verenigingsjaar regelmatig bij elkaar komen voor een redactievergadering. Doel 
is om meer nieuws over de vereniging te brengen.  

Ongewenste omgangsvormen  
Gelukkig hebben zich ook in het afgelopen jaar op De Amstel geen incidenten 
voorgedaan, waarbij de vertrouwenscontactpersonen om hulp is gevraagd. Dat is 
natuurlijk prettig om te melden, maar het is geen garantie dat er nooit iets 
onprettigs zal gebeuren. Beide vertrouwenscontactpersonen benadrukken dat zij 
altijd bereid zijn een om luisterend oor te bieden en te helpen, als dat kan. Ieder 
contact met hen is volstrekt vertrouwelijk. Zij zijn zowel telefonisch als per e-
mail te bereiken. Deze informatie is te vinden op amstelroei.nl. 
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Bijlage 1: Blikkenlijst 2017/2018 
 
Tromp Boat Races 

  

Elze Hermans DV E/F 4x+ 
 

Kiene Remijn, Iris Klok M 16 2x 
 

Novembervieren  
  

Elze Hermans  DVE4x 
 

Lucca Lie Prins (stuur) HVE8+ 
 

Iris Klok M18 4x 
 

Christiaan Tuijl  G 4x+ 
 

Amstel Ergohead 
  

Jaap Vlugt HV60+ 
 

Heineken Roeivierkamp 
  

Tycho Muda, Vincent Muda HVB 8+ 
 

Anneloes Russell-van der Zee, Elze 
Hermans 

DVE4x+ 
 

Lisa van der Putten, Mariska Koenders, 
Wietske Hoogstad, Nienke Engberts, 
Michael Kopijn (stuur) 

DVB4x+ 
 

Tweehead 
  

Ingar Seemann DVB2x 
 

Elze Hermans DVE 2x 
 

Skoll Cup 
  

Arlette Roos, Nan Prins M18 2x 
 

Arlette Roos, Anne Goorhuis, Lauren den 
Hertog, Sarah Vreeken, Lucca Lie Prins 
(stuur) 

M16 4x+ 
 

Syb Andringa, Merlijn Kools J16 4x+ 
 

Sarah Vreeken  heat M16 1x 
 

Lucca Lie Prins, Phaedra van der Molen heat M16 2x 
 

Hollandia 
  

Ruben Houkes LHB 1x 
 

Sarah Vreeken, Lauren de Hertog, 
Phaedra van der Molen, Lucca Lie Prins, 
Anne Goorhuis (stuur) 

M16 4x+ 
 

Lucca Lie Prins, Phaedra van der Molen M16 2x 
 

Regatta Munchen 
  

Iris Klok JW2- 
 

Iris Klok JW2- 
 

Gent Mei Regatta 
  

Roos Luteijn Nan Prins Kiene Remijn JW 4x 
 

Roos Luteijn Nan Prins Kiene Remijn JW 18 4x 
 

Damen Race Roei Regatta 
  

Ruben Houkes LHG 2- 
 

Abel Westland J18 1x 
 

Ruben Houkes LHE8+ 
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Westelijke Regatta 
  

Abel Westland J18 2x 
 

ZRB 
  

Anne Goorhuis, Arlette Roos, Sarah 
Vreeken, Lauren de Hertog 

M16 4x- 
 

Phaedra van der Molen M16 1x heat 
Argo sprint 

  

Phaedra van der Molen M16 2x heat 
ARB  

  

Iris Klok M18 4- 
 

Ruben Houkes LHE 8+ 
 

Iris Klok  M18 8+ 
 

Koninklijke Holland Beker 
  

Iris Klok JW 4- 
 

Iris Klok B23W 4- 
 

NSRF Slotwedstrijden 
  

Iris Klok DG 4- 
 

Arlette Roos M16  
 

Navin Keizer LHB 1x 
 

Abel Westland J18 8+ 
 

Ruben Houkes LHE 8+ 
 

Lauren den Hertog, Sarah Vreeken, 
Arlette Roos, Anne Goorhuis 

M16 4x- 
 

Navin Keizer LHB 2x  
 

Euro Masters 2018 
  

Anneloes Russell-van der Zee MW2x 
 

Maarten Jüch MMC2x 
 

Ingar Seemann, Anneloes Russell-van der 
Zee 

MWC4x- 
 

Ingar Seemann MWB2x 
 

Ingar Seemann MWA2x 
 

Ingar Seemann MWB4x+ 
 

Ingar Seemann, Maarten Jüch MM/W4x 
 

Coastal Muiden 
  

Erik Kraak heren coastal 
 

Johan de Haan heren coastal 
 

Cees Vente  heren coastal 
 

Hans Vendrig heren coastal 
 

Nienke Engberts (stuur) heren coastal 
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Bijlage 2: Vlootoverzicht per 30 september 2018 
 
Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 
Arno 1x LW 2005 S4   
Bobcat 1x LW 2003 S5 wedstrijd/privé 
Caracal 1x LW 2004 S5 wedstrijd 
Cheetah 1x LW 2004 S5 

 

Colorado 1x MW 2012 S5   
Cougar 1x MW 2006 S5  

 

Dory 1x SLW 2010 S4   
Eufraat 1x ZW 2004 S4   
Eussie 1x SLW 2002 S4   
Fennek 1x LW 2014 S5 wedstrijd 
Fanaloek 1x LW 2016 S5 wedstrijd 
Fossa 1x LW 2016 S5 wedstrijd  
Garnaal 1x SLW 1973 S4   
Gazelle 1x LW 1990 S5 wedstrijd 
Gumpy 1x SLW 1978 S4   
Impala 1x LW 1991 S4   
Karakter 1x LW 2004 S5  wedstrijd 
Krijgertje 1x SLW 1998 S4   
Leeuwin 1x ZW 1996 S4   
Loire 1x LW 2017 S5 wedstrijd 
Luilak 1x SLW 2003 S4   
Luipaard 1x ZW 1996 S4   
Manoel 1x MW 2009 S5   
Margay 1x LW 2014 S5 wedstrijd 
Mississippi 1x LW 2012 S4 

 

Nemo 1x SLW 2010 S4   
Ocelot 1x ZW 1984 S4   
Ostap Bender 1x LW 1992 S5 wedstrijd/privé 
Panter 1x MW 1982 S4   
Rataplan 1x SLW 1996 S4   
Rhône 1x LW 2017 S5 wedstrijd 
Serval 1x LW 1994 S5 wedstrijd 
Slaak 1x MW 2009 S4   
Sloe 1x MW 2009 S4   
Speedy 1x SLW 1990 S4   
Sperwer 1x LW 1990 S5 wedstrijd 
Strummer 1x LW 2004 S5 wedstrijd/privé 
Tamar 1x LW 2015 S5 wedstrijd 
Tevere 1x LW 2005 S4   
Theems 1x LW 2015 S5 wedstrijd 
Tigris 1x ZW 2004 S4   
Tijger 1x MW 2006 S5 

 

Traction Avant 1x ZW 2001 S5   
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 
Vos 1x ZW 2011 S5 wedstrijd 
Wildebeest 1x MW 2009 S5   
Xochimilco 1x ZW 1994 S5   
ZS2 Maria 1x LW 2009 S5  wedstrijd 
ZS3 Maria 1x LW 2016 S5 wedstrijd/privé 
Zwaluw 1x LW 1999 S5 wedstrijd/privé 
2 Fast 4 You 2x LW 1992 S5 

 

Asterix 2x SLW 1993 S3   
Bled 2x LW 2015 S5 wedstrijd  
Bosporus 2x LW 2008 S4   
Duizendmeren 2x ZW 2008 S3   
Henley 2x LW 2013 S5 wedstrijd 
Jarun 2x LW 2015 S5 wedstrijd 
Kangoeroe 2x LW 1994 S4 

 

Pas de Deux 2x LW 2002 S5 wedstrijd 
Skagerak 2x LW 2015 S4 

 

Suske & Wiske 2x SLW 2001 S4   
Tweestromenland 2x ZW 2005 S3   
Bosbaan 2x, 2- MW 2001 S5 wedstrijd 
Guadalquivir 2x, 2- MW 2006 S5/B4 wedstrijd 
Jan Wienese 2x, 2- MW 1990 B4   
Piediluco 2x, 2- LW 2010 S5/B4   
Rotsee 2x, 2- MW 2005 S5 wedstrijd 
Sonja van der 
Meulen 

2x, 2- MW 1998 S5   

Yin-Yang 2x, 2- ZW 1996 B4   
Trakai 2- LW 2018 B4 wedstrijd 
Frank van Unen 4(x)- LW 1997 S5/B4   
Grote Bocht 4(x)- MW 2006 S5 wedstrijd 
Herman 4(x)- ZW 1991 B4   
Hoge Sluis 4(x)- LW 2011 S5 wedstrijd 
Liesbeth 4(x)- LW 2015 S5 wedstrijd 
Zwarte Kat 4(x)- ZW 2002 S5/B4 wedstrijd 
Amstel II 4(x)+ ZW 1993 S3   
Barbiersbrug 4(x)+ MW 2017 S4 

 

De Naald 4(x)+ MW 2000 B3   
De Nes 4(x)+ MW 2004 S5/B4 wedstrijd 
Evert Kruyswijk 4(x)+ MW 1995 S4   
Kruitmolen 4(x)+ MW 2003 S4/B3  

 

Rob Werver 4(x)+ MW 2006 S5/B4 wedstrijd 
Ronde hoep 4(x)+ ZW 2008 S5/B4 wedstrijd 
Rozenoord 4(x)+ LW 2010 S5/B4 wedstrijd 
Ysbreeker 4(x)+ MW 2012 S5/B4 wedstrijd 
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 
Bora 8+ MW 1988 B3   
Jaap Razenberg 8+ MW 2014 B4 wedstrijd 
Joost Hollander 8+ MW 2003 B4 wedstrijd 
Koen Visscher 8+ MW 1980 B3 wedstrijd 
Koning Willem I 8+ MW 1994 B4 wedstrijd 
Ons Genoegen 8+ MW 2006 B4 wedstrijd 
Aalscholver C1x ZW 1994 S3   
C-Meermin C1x ZW 2000 S3   
C-Rob C1x ZW 1987 S3   
Dolfijn C1x ZW 1990 S3   
Hollandse Nieuwe C1x ZW 2001 S3   
Maatje C1x ZW 1998 S3   
Meerkoet C1x ZW 1994 S3   
Otter C1x ZW 1975 S3   
Soleil C1x ZW 1975 S3   
Walrus C1x ZW 1983 S3   
Waterwolf C1x ZW 2003 S3   
Zeeleeuw C1x ZW 1983 S3   
Luts C2+ ZW 2004 S2   
Lepelaar C2x ZW 1992 S3   
Ral C2x ZW 2012 S3   
Woudaap C2x ZW 2017 S3   
Galamadammen C2x+ ZW 2009 S2   
Geeuw C2x+ ZW 2012 S2   
Morra C2x+ ZW 2015 S2   
Zwette C2x+ ZW 1999 S2   
Ibis C3x+ ZW 2015 S2   
Peter de Graaf C4+ ZW 1998 B2   
Albatros C4x+ ZW 2003 S2   
Jan van Gent C4x+ ZW 2008 S2   
Pelikaan C4x+ ZW 2006 S2   
Smient C4x+ ZW 2012 S2   
Tureluur C4x+ ZW 2001 S2   
Zwaan C4x+ ZW 1998 S2   
Wim Koopman Yole de Mer ZW 2017 S4 

 

Komkikker Motorboot     
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 
Joh. Elisabeth Wherry, W1x ZW 1952 S1   
Vecht Wherry, W1x ZW 1996 S1   
Boerenwetering Wherry, W2x ZW 1998 S1   
Botshol Wherry, W2x ZW 1964 S1   
Drecht Wherry, W2x ZW 1960 S1   
Gaasp Wherry, W2x ZW 2017 S1 

 

Kom Wherry, W2x ZW 1998 S1   
Waver (westrijdwherrie) Wherry, W2x ZW 1958 S1   
Winkel Wherry, W2x ZW 1962 S1   
Celeritas Wherry, Wg ZW 1955 B1   
Dolfijn Wherry, Wg ZW 1950 S1   
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Bijlage 3: Bestuur, commissies en vrijwilligers 
 
In dit overzicht staan leden van het bestuur, commissies en andere leden die 
zich structureel inzetten voor De Amstel (na Bestuur op alfabetische volgorde). 
Naast deze leden zetten zich vele anderen, incidenteel en op reguliere basis, in 
voor De Amstel. Velen van hen zijn zichtbaar, maar velen zijn ook onzichtbaar. 
Al deze leden zijn onmisbaar om onze vereniging soepel te laten functioneren. 
Dank aan alle leden die zich inzetten om onze vereniging te laten draaien. 
 
Het kan zijn dat er namen van actieve vrijwilligers om onbekende reden niet op 
deze lijst staan. Geef dat aub door aan de commissaris Algemene zaken 
(algemenezaken@amstelroei.nl), dan wordt dat zsm aangepast. 

Bestuur 
Wim Koopman (voorzitter), Cees Vente, (vicevoorzitter en commissaris Vloot), 
Geert Jaspers (secretaris), Hans Vendrig (penningmeester), Nienke Engberts 
(commissaris wedstrijdroeien), Florrie de Pater (commissaris instructie), René 
Visser (commissaris gebouw), Wessel Agterhof (commissaris algemene zaken, 
communicatie en recreatieroeien) 
Afroeicommissie 
Jan van Rookhuizen, Joost Adriaansz, Reinier Nieuwenhuis 
Amstel Info Team  
Marieke Lyppens, Art Noordhoek, Paul van Dam, Frank Verheij, Anneke Salden, 
Marieke Rinkema, Vincy de Kok, Kitty Bijenhof 
Amstelcabaret 
Peter de Graaf, Wim Koopman, Cees Vente, Simon Koch, Inte Koopman, Doris 
Muda, Annelies Sanchez 
Amstelmarathon 
Rob Muda, Simon Koch, Rob Bijderwieden 

Archiefteam 
Paul Nouwen, Jaap van der Meulen 
Automatisering/implementatie e-Captain 
Willem Groot, Rick van Eeden 

Biljartgoep ‘De Scheeve Pomerans’ 
Peter de Graaf, Fons Kuiper 

Coaches wedstrijdroeien junioren 
Frederic Dohmen, Wim Koopman, Anita Meiland, Jacques Klok, Wieger van der 
Werf, Stefan Kools, Jan Frits de Gans 

Commissie Gebouw 
Marco Romano, Helen Wüst, René Visser, vacature 
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Commissie Schoonmaak 
Florrie de Pater, Turit Nilsen, Mieke Soelman 

Ergohead 
Stefan Kools (voorzitter), Sjoerd Verhallen, Maarten Jüch, Casper Nieuwenhuys, 
Maerten Moerkercken van der Meulen, Helen Wüst 
Financiële Administratie Commissie 
Marjolijn Roeleveld, David Sogge, Alkor Zelle 

Hovenier & tuincommissie 
Leo Schneemann, Loes Bergers 

Instructiecommissie 
Jan Rookhuizen, Marjanne Thomassen, Florrie de Pater, Ard Noordhoek 

Jeugdinstructeurs 
Lily ter Cock, Max Suarez Miller, Samuel Both, Ivo Greevink, Casper Dik, Aike 
Cattie, Lot Hamminck, Koos Voogd, Margaret Ladd, Stella Flesseman, Mirco van 
Bruykelen, Dirk Wijker, Andrea Meyer 

Jeugdwedstrijden 
Margriet Zietse 
JongAmstel 
Sarah Vredeveld (coördinator), Bettine Lalieu, Roos Wever, Joanne Preuter, 
Diederik Don, Inger Waling, Stephan Stolk 

Kascontrolecommissie 
Anders Kok, Andries Schmeding, Leo Schneemann 

Leden Administratie Commissie 
Marijke Bernelot Moens, Piet Brinkman, Jochem Overbeek, Helen Wüst, Tonnie 
Bos-Jongerius (coördinator) 

Materiaalcommissie 
Frank van Unen, Paul Sterk, Wim Koopman 

Midweekroeien 
Aafke Gorter, Carine Hoogveld 
Runners Rowers 
Dick van Nes, Sjoerd Bakker 

Team onderhoudvrijwilligers 
Pem Godrie, Paul Nauwen, Alexander Kuyper, Jan Scheltens, Leo Schneemann, 
Gerrit Kolthof 

Toercommissie 
Annette Schneemann, Arnd Bruninghaus, Bram Munnik 

Vaardigheidsproeven 
Egbert Willems, Paul van Grieken 
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Vertrouwenscontactpersonen 
Doris Muda, Johan de Haan 

Volwassen instructeurs 
Anita Witlox, Liesbeth Kuiper, Leo Schneemann, Egbert Willems, Luk van 
Driessche, Erica Buma, Steven Weyermans, Art Noordhoek, Gerrit Kolthof, Paul 
Lips, Marianne Thomassen, Marianne Wildenberg, Michel Bergh, Marcel 
Steggerda, Vera Verweij, Stephanie Veltkamp, Silvia Mulder, Her Grimbergen, 
Joan Baggerman, Irene Dros, Bert Koeman, Jeanette Manuhutu, Florence van 
Rossum, Annelies Konijnenbelt, Barbara Spadilleri, Albert van Woerden, Florrie 
de Pater, Arnd Bruninghaus, Jolanda Janssen, Louwrens van Koningsveld, Maaike 
Boersma, Aike Cattie, Mieke Soelman 

Webredactie 
Anders Kok, Bettine Lalieu, Her Grimbergen, Peter de Graaf, Rick van Eeden, 
Sarah Vrederveld, Stepanie Veldkamp, Simon Koch, Wessel Agterhof 

IJmeer Challenge commissie 
Bart Breuk, Erik Kraak, Cees Vente, Olga Duijn, Nienke Engberts 

Zeilcommissie 
Annemieke Bosma, Bianca Hollenkamp, Fanny Rijnder, Jeannette von Lindern, 
Koos Voogd, Monique Claringboul, Ruth Grube, Wessel Agterhof 
 
 
 
Amstelleden actief buiten de vereniging 
Rob Muda, voorzitter KNRB Commissie Marathonroeien en vicevoorzitter Comité 
voor Wherrywedstrijden 
Peter de Graaf, commissie waterbeheer ARB 
Erik Kraak, bestuur KNRB (tot voorjaar 2018), commissielid KNRB Coastal Roeien 
NL 
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Bijlage 4: Ledenoverzicht 2017/2018 
 

START SITUATIE per 1 oktober 2017 

 ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC   som 
einde 30-9 6 234 95 38 66 10 40 0 27 5 13 69 57 2 25 12 1 0   700 

eraf                                       0 
erbij                                       0 

netto 1-10 6 182 93 35 73 36 26 1 28 16 18 27 83 2 29 16 0 0   671 

                     
NIEUWE LEDEN 

 ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC WACHT som 

okt   5               1   12 6   3         27 

nov   2                                   2 

dec                                       0 

jan   1                   1               2 

feb   2                     2   1         5 

mrt                       1 2             3 

apr   11                   3               14 

mei   3                   1               4 

jun   8               1         1         10 

jul   4                                   4 

aug                                       0 

sep                       1             29 1 

som 0 36 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19 10 0 5 0 0 0   72 
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OPZEGGERS 
 ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC   som 

okt *)   6                     3             9 
nov   2     1 1           1               5 
dec   2     1             2               5 
jan   3                                   3 
feb             1         1 5             7 
mrt   2     1             1 2             6 
apr   1 1     1       1     2             6 
mei 1 8 2       1   1 1   1 4             19 
jun   9 1   1 1 1   1     3 5             22 
jul   3       1                           4 
aug   1                 1 1               3 
sep   3                     6             9 
som 1 40 4 0 4 4 3 0 2 2 1 10 27 0 0 0 0 0   98 

                     
HUIDIGE SITUATIE 

 ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC   som 

lopend 
(netto) 5 178 89 35 69 32 23 1 26 16 17 36 66 2 34 16 0 0   645 

start 6 182 93 35 73 36 26 1 28 16 18 27 83 2 29 16 0 0   671 

netto plus -1 -4 -4 0 -4 -4 -3 0 -2 0 -1 9 -17 0 5 0 0 0   -26 

% 16,7% 2,2% -4,3% 0,0% -5,5% -11,1% -11,5% 0,0% 7,1% 0,0% 5,6% 33,3% 20,5% 0,0% 17,2% 0,0%      3,9% 

                     
 start okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep        

nieuw   27 2 0 2 5 3 14 4 10 4 0 1        
opzeg   9 5 5 3 7 6 6 19 22 4 3 9        
# netto 671 689 686 681 680 678 675 683 668 656 656 653 645        
% netto   2,6% -0,4% -0,7% -0,1% -0,3% -0,4% 1,2% 2,2% 1,8% 0,0% -0,5% -1,2% % groei in de maand   
% netto   2,7% 2,2% 1,5% 1,3% 1,0% 0,6% 1,8% 0,4% 2,2% 2,2% -2,7% -3,9% % groei tov 1 okt -stand   
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LEGENDA 
categorie toelichting   code opzeg toelichting # 
ERE Ere lid   aansluiting geen groep, zwarte gat na instructie 3 
WL Werkend lid   afstand woont te ver weg, verhuizing waardoor roeien buiten bereik 12 
WL10 Werkend lid 10 jr lid   bestuur (royem) exit door bestuur, ook royement 2 
WL25 Werkend lid 25 jr lid   druk-tijd druk, nieuwe baan, reden school, geen tijd, kom te weinig 12 
WL65 Werkend lid 65 jr   financiën te duur   
PWL Partner werkend lid   GEEN zonder opgaaf, dus nabellen 45 
BUI Buitenlid   ligplaats redenen ligplaats / verkoop boot   
STU Student lid (<28 jr)   medisch ziekte, blessure, advies te stoppen, zwangerschap 8 
STB Bijzonder Student lid (<28jr)   overlijden overlijden 3 
JEU Jeugd (<14)   proeflid binnen 3 maanden exit 10 
JUN Junior (14-18)   roeisport sport bevalt niet, niet mijn ding 3 
HON Honorair                 98 

SOC Sociëteitslid 
 
 

                 
DON Donateur                  
BOO Bootsman                  
LP Ligplaats                  
FNC Functionaris                  
WACHT Op Wachtlijst (niet meegeteld)             

 

    
                      
                      
eraf categorie wijziging                   
erbij categorie wijziging                   
                      
*) incl late schikkingen                   
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Roei- en Zeilvereniging 

De Amstel 
 

 


