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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Roei- en Zeilvereniging De Amstel over het 

verenigingsjaar 2015-2016. Het verslag is omvangrijk en geschreven door zeer 

veel personen. En dat typeert De Amstel: het is een bruisende vereniging met 

veel activiteiten die georganiseerd worden door heel veel verschillende leden. 

In het afgelopen verenigingsjaar is veel gebeurd. Er zijn zeven junioren naar de 

Coupe de la Jeunesse uitgezonden, we hebben de Olympische campagne van de 

broers Muda gehad, we hebben aan nieuwe leden instructie geven, we hebben 

hard en succesvol gevaren in vele wedstrijden, het gebouw en de vloot zijn 

onderhouden, diverse commissie hebben wedstrijden en toertochten 

georganiseerd en begeleid, de financiën beginnen op orde te komen, de 

administratie is bijgehouden en vele leden hebben fanatiek gecoacht en heel veel 

vergaderd. Verder hebben we veel hardgelopen, gefeest, gezeild en gebiljart. En 

als laatste zijn er mooie nieuwe boten gedoopt en voorgeroeid. Werkelijk een 

jaar om trots op terug te kijken. 

En bij al die activiteiten zijn leden betrokken. Zij doen dat op vrijwillige basis en 

met volle inzet. Zonder deze leden en hun inzet en ook de inzet van al hun 

voorgangers de afgelopen 142 jaar zou de Amstel niet zijn wat het nu geworden 

is. Dit is werkelijk een prestatie van formaat waar we allemaal zeer trots op 

kunnen zijn. 

Graag nodigt het bestuur u uit om het jaarverslag te lezen en met ons te 

genieten van al die prachtige activiteiten op onze vereniging De Amstel. 
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Wedstrijdroeien 

Ook dit seizoen is De Amstel zeer trots op haar wedstrijdroeiers, die op veel 

verschillende niveaus zich van hun beste kant lieten zien.  

Voor niet minder dan de Olympische Spelen Na de tegenvallende resultaten 

op de WK 2015 in de dubbeltwee, met als gevolg geen directe kwalificatie voor 

de spelen, kwam de bond met een voor Vincent en Tycho Muda bijzonder 

voorstel. Vincent mocht nog roeien voor een plaats in de vier zonder, dit nummer 

had zich wel direct gekwalificeerd voor Rio, en exit voor Tycho. De reden was dat 

de bond geen vertrouwen meer had in de tweeling om op topniveau samen te 

presteren. Vincent zag men als de meest talentvolle. U kent de jongens en na 

meer dan 10 jaar succesvol samen geroeid te hebben, was dit logischerwijs voor 

hen geen optie! Ruzie met de staf van het Aegon Nationaal Roei Team (ANRT) en 

einde roeicarrière van de Muda’s! 

Einde van de Olympische aspiraties? Het bestuur van De Amstel zag dit anders. 

Zagen Tycho en Vincent dit ook zo? Na gesprekken met de mannen was de 

motivatie nog steeds groot om hun Olympische droom te verwezenlijken. Cees 

Vente en Wim Koopman zijn toen in gesprek gegaan met de KNRB over de 

alternatieve weg naar Rio buiten het ANRT om. 

De eerste hobbel die genomen moest worden was plaatsing voor het Olympisch 

Kwalificatietoernooi in Luzern! Om hier te komen moesten de Muda’s bij de 

eerste Wereldbekerwedstrijd in Varese minimaal als derde eindigen, maar 

werden op 0,16 seconde vierde. Nog een kans: tweede worden op het Europees 

Kampioenschap. Helaas na een goed gevaren voorwedstrijd en halve finale, 

zesde in de finale. Jammer maar gezien het boeivoordeel was er niet meer te 

halen. Dus geen Olympisch Kwalificatietoernooi. 

Na deze teleurstelling hebben de mannen het seizoen nog zeer verdienstelijk 

uitgeroeid in de 4-, zie blikkenlijst. En klasse verloochent zich niet. Vincent en 

Tycho roeiden op de ARB 6,26 in de 2- enkele seconden boven het wereldrecord 

voor lichte roeiers.  

Succesvolle dames junioren De dames junioren hebben het dit jaar extreem 

goed gedaan. Het behalen van 28 overwinningen, waaronder drie nationale 

kampioenschappen: de M18 4x- (Mick Jonkers, Anne Klok, Josette Derksen en 

Emily Neumann), de M18 8+ (Mick Jonkers, Anne Klok en Tommie de Rooij) en 

de M16 4x- (Iris Klok) en de eerste plaats in het meisjes 18 

verenigingsklassement waren de opmaat naar in totaal zes uitzendingen naar de 

Coupe de la Jeunesse (Iris Klok, Emily Neumann en Josette Derksen) en het 

junioren WK (Mick Jonkers, Anne Klok en Tommie de Rooij). Een record in de 

geschiedenis van De Amstel! 

Jong mannelijk talent Bij de heren junioren sprong Tristan Voskuilen eruit. Met 

zes overwinningen waaronder een nationaal kampioenschap in de 2x en een 

uitzending naar het Junioren WK in de 2x had ook hij een zeer succesvol seizoen. 

Er is dit jaar een begin gemaakt met de opbouw van een nieuwe jongens 

juniorengroep. 
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Veteranen Onze veteranen hebben dit jaar weer aan veel wedstrijden 

deelgenomen. Waaronder de Euro Masters en de FISA Masters. Daarbij zijn de 

nodige overwinningen behaald. 

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. Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van de 

jeugdcoördinator Marije Thepass. Zij was de laatste coördinator welke door de 

Gemeente Amsterdam gefinancierd werd.  

De Amstel heeft Tycho Muda als nieuwe jeugd- en juniorcoördinator aangesteld. 

Hij is in september van start gegaan als nieuwe frisse wind of beter gezegd 

“storm”. Met zijn enthousiasme en organisatorisch talent weet hij roei(st)ers en 

instructeurs te binden. Voor hem is roeien ook een doel hebben en dit spreekt 

aan. Zijn visie is een aanwinst voor de vereniging en zal zich zeker uitbetalen in 

successen bij het junior- en jeugdwedstrijdroeien. 

Roeievenementen 

Amstel marathon 

Op 2e paasdag 2017 stond de 14e Amstel marathon in de planning. De Amstel 

organiseert al jaren de openingsmarathon in een reeks van nationale marathons, 

meetellend voor het algemeen klassement.  

De wedstrijdleiding en het hoofd van de jury hebben samen helaas moeten 

besluiten de wedstrijd af te lasten in verband met een zeer ongunstige 

weersvoorspelling. De verwachting was windkracht 7 Beaufort met pieken van 9 

en gelukkig kregen de voorspellers gelijk en woei het te hard voor verantwoord 

botenwagenvervoer en het veilig varen van een wedstrijd. 

Amstel jeugdwedstrijden 

De Amstel organiseert in het voor- en najaar jeugdwedstrijden voor 10 tot 14 

jarigen in skiff, dubbeltwee en C-vier. De deelnemers komen grotendeels uit 

Amsterdam en omgeving en varen 200 meter wedstrijden in de Kom. Een grote 

groepen maakt op speelse manier kennis met wedstrijden en de regels die 

daarbij komen kijken. Wedstrijden varen geeft jeugd een prikkel tot presteren en 

een doel om naar toe te werken. Het aantal deelnemers in het najaar was heel 

groot, rond de 130! De jeugdgroep van De Amstel is enorm gegroeid en wist 

door goed te presteren de Amstel Jubileum beker gevuld met snoep te winnen. 

Amsterdam World Ergohead 

Olympisch roeister Rasmussen zet wereldrecord op Amsterdam 

Ergohead Een nieuw wereldrecord van Deense Olympische roeier Juliane 
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Elander Rasmussen en tal van persoonlijke records zijn de oogst van de 19e 

editie van het indoor roeikampioenschap Amsterdam World Ergohead dat 

gehouden werd op 24 januari 2016. Verspreid over 15 races namen junioren, 

studenten, veteranen en toproeiers uit het seniorenveld het tegen elkaar op in 

het universitair sportcentrum. Ook de pararoeiers scherpten op de Ergohead hun 

tijden aan. De junioren waren het sterks vertegenwoordigd onder de meer dan 

350 deelnemers. 

Wereldrecord 6.000 meter De Deense toproeister Juliane Elander Rasmussen 

verbeterde haar eigen tijd uit 2012. Ze vestigde met 21:580 een nieuw officieel 

wereldrecord. Ze oogstte daardoor naast luid applaus ook een premie van 1.000. 

“In Denemarken ligt er ijs en dit is voor mij de perfecte plek op mijn weg naar 

Rio. Na 5 km voelde ik dat het goed ging en zat ik onder mijn eigen recordtijd. 

Toen vervolgens Eye of the Tiger uit de boksen schalde, ging de laatste kilometer 

bijna vanzelf”, aldus een frisse Rasmussen na haar race. 

Platform voor talent Opvallende aanwezige was bondscoach en oud-roeier 

Ronald Florijn. “De Ergohead is voor mij het beste platform om talent te 

bekijken. Mijn belangstelling gaat nu vooral uit naar de jongens 17 – 18 jaar 

voor het WK in augustus. Want uiteindelijk wil je toch de beste acht 

samenstellen. En er zit hier veel talent, dus ik ben tevreden, maar er komt 

natuurlijk meer bij kijken dan alleen kracht, dus moeten ze het in de boot 

bewijzen. Bovendien is het ook mooi om te zien hoe die jonge honden eigenlijk 

te hard van start gaan. Ze zijn gretig, en dat zie ik dan weer ook graag”, aldus 

een enthousiaste bondscoach van de KNRB. 

20e editie Ergohead De volgende keer is de 20 editie van de Amsterdam World 

Ergohead en deze wordt gehouden op 22 januari 2017 in Amsterdam. R&ZV de 

Amstel is de organisator van het indoor roeikampioenschap. 

Amstel Informatie Team 

Het Amstel Info Team (AIT) heeft zich ook afgelopen seizoen iedere eerste 

zondag van de maand bezig gehouden met het enthousiasmeren en werven van 

nieuwe leden. 

Met veel bezieling vertellen zij de potentiële nieuwe leden wat onze vereniging 

typeert, wat onze historie is, hoe de instructie eruit ziet voor beginners en 

gevorderden en worden zij uiteraard rondgeleid in ons mooie verenigingsgebouw. 

En oh ja, dat roeien natuurlijk heel erg leuk is. Waarna er uiteraard gelegenheid 

is om zich als lid in te schrijven. 

Afgelopen seizoen zijn er 93 nieuwe leden ingeschreven bij onze vereniging. 

Inschrijvingen die sinds september 2016 gedeeltelijk zijn gedigitaliseerd, want 

het is inmiddels mogelijk om het inschrijfformulier als PDF te downloaden, in te 

vullen met de computer (of met de hand) en geprint en al mee te nemen naar 

het inschrijfmoment. Dat maakt het inschrijven een stuk makkelijker, sneller en 

beter te lezen voor de verdere verwerking bij o.a. de LAC. Alle nieuwe leden 
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hebben vervolgens via de handen van verschillende instructeurs, onder leiding 

van de commissaris instructie, hun weg weten te vinden in de instructie. 

Het is fantastisch om de door het team ingeschreven leden uiteindelijk op het 

water te zien en ze vooruitgang te zien maken met hun roeitechniek. De een iets 

sneller en beter dan de ander, maar iedereen lijkt het leuk te vinden. 

Voor komend seizoen gaat de commissie er weer met veel enthousiasme 

tegenaan om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Voor de huidige 

coördinator Paul van Dam is na een aantal jaren het punt bereikt dat hij het 

stokje van het aansturen van de leukste commissie over gaat dragen. Een 

opvolger is reeds uit eigen gelederen gevonden. Het infoteam zal zich blijven 

inzetten om potentiële leden te enthousiasmeren en in te schrijven op de eerste 

zondagen van de maand! 

 

Instructie 

(Volwassenen)instructie 

Algemeen Aan 151 mensen is dit jaar instructie gegeven. Een 15-tal daarvan 

heeft in meerdere boten instructie gehad. Die instructie varieert van 

basisinstructie (voor test 1 en 2) tot skiffinstructie en boordroeien. Dit aantal is 

wederom hoger dan vorig jaar en is te danken aan de inzet van veel instructeurs 

die bij mooi weer en regen klaar staan.  

Door de wijze waarop de instructie wordt gegeven, vormen zich al tijdens de 

instructieperiode groepjes van roeiers, die vaak lang in stand blijven. Dit zorgt 

ervoor dat mensen met plezier blijven roeien en zich thuis voelen in de 

vereniging. Als reden voor vertrek bij de vereniging geven steeds minder mensen 

aan dat ze hun lidmaatschap opzeggen, omdat ze geen aansluiting kunnen 

vinden. 

De instructie De instructie is erop gericht zo goed mogelijk les te geven en 

mensen niet te lang te laten wachten voordat ze in een boot naar wens instructie 

kunnen krijgen. Aan de andere kant bevorderen we zeker niet het ‘zo snel 

mogelijk verzamelen van testen’. Na de basisinstructie laten we mensen 
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minstens een half jaar roeien in wherries en C-materiaal voordat ze verder 

kunnen in een ander boottype. Bij instructie voor C1 en skiff bestaan er 

momenteel dan ook kleine wachtlijsten. Jonge mensen met ambities om 

competitie te roeien laten we soms wel zo snel mogelijk in een C1 roeien. Bij de 

basisinstructie proberen we zoveel mogelijk wachtlijsten te voorkomen. 

 Basisinstructie 
(voor test 1&2) 

C1  
test 3 

Skiff test 4 
 

Skiff test 5 B2/B3 B4 

September-
december 
2015 

 
15 

 
 
 

39 
 

 
 
 

28 

 
 
 

4 

 
 
 

19 

 
 
 

2 Maart - 
juli 2016 

30 

September-
oktober 2016 

14 

Totaal 59 39 28 4 19 2 

Grand totaal                       151 

Tabel: aantal mensen dat instructie heeft gehad of nog heeft in het jaar 2015/2016. In deze telling 

zijn ongeveer 15 mensen dubbel geteld, omdat ze meerdere soorten instructie hebben gehad, bv. 

basisinstructie en C1 instructie of skiffinstructie en boordroei-instructie. 

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. Bij jonge roeiers wordt de cybernetische methode toegepast: meteen in 

C1 en skiff. Alle beginnende roeiers worden een keer uitgenodigd om in de bak 

van Berlage te roeien en er wordt voor hen een introductieavond georganiseerd, 

waarbij ook materiaalkennis wordt geleerd. 

De instructeurs In het jaar 2015-2016 telde de vereniging 34 instructeurs voor 

volwassenen (vanaf 18 jaar), waarvan er 25 regelmatig instructie gaven. Van die 

25 gaven er 15 basisinstructie en 10 instructie in C1, skiff of boordroeien. Het 

blijft moeilijk om genoeg instructeurs voor de basisinstructie op het vlot te 

krijgen. Daarom zal er weer een wervingsactie voor nieuwe instructeurs worden 

gestart. Bij de skiffinstructie zal er mogelijk een probleem ontstaan, omdat de 

twee belangrijkste instructeurs hebben aangegeven zich terug te willen trekken. 

De instructiecommissie is één maal bijeen geweest. Eén van de leden is bijzonder 

actief en een grote steun voor de commissaris instructie. 

Cursus Basisinstructie Van oktober 2015 tot april 2016 hebben tien mensen de 

Basis Instructie Cursus van de KNRB (RI-2) gedaan. Daarvan geven er nu zeven 

basisinstructie aan volwassenen en één aan jeugd. De negende kreeg een baan 

in het buitenland en de tiende heeft de cursus niet afgemaakt. 

Opvang nieuwe leden Alle nieuwe leden worden door de commissaris instructie 

opgevangen en besproken wordt welk traject het best bij het nieuwe lid past. 

Iedereen krijgt het blauwe boekje uitgereikt, dat in nieuwe druk begin 2015 is 

verschenen. 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 
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om vrijwilligerswerk te verrichten. Ook is dit jaar weer de zomerborrel 

georganiseerd net na de zomersluiting van de sociëteit. Dit heeft geleid tot 

vorming van verschillende roeiploegen. 

Vaardigheidsproeven 

Ook dit verslagjaar stond op het bekende vroege tijdstip op zaterdag weer een 

zestal proeven op de rol, waarvan de juni versie niet doorging wegens gebrek 

aan belangstelling. De overige vijf werden bevolkt door in totaal 12 senior leden 

die met hun C1 toegang tot de skiffinstructie beoogden te verkrijgen en daarin 

allen ruim slaagden.  

Achttien senior leden deden in de skiff hetzelfde kunstje maar dan voor hun 

plezier of verbetering van hun PR waarvan 3 leden tweemaal en 1 lid zelfs 

driemaal. 

Op 28 mei legde een tiental junioren, Jongens 18, in de skiff de afstand van 18 

km af, allen ruim binnen de tijd. 

Daarmee kwam het totaal aantal afgelegde vaardigheidsproeven op 40. 

Afroeien 

Ook dit jaar hebben flink wat leden voor diverse testen afgeroeid. Meest 

bijzonder dit jaar was het afroeien op 10 juni. Toen hebben negen 

juniorwedstrijdroeiers afgeroeid voor test 5s (roeien in een skiff hoogste niveau). 

Allen geslaagd die dag, dat was een bijzondere prestatie omdat er voor test 5s 

normaal gesproken niet vaak wordt ingeschreven. Tevens is het de lastigste test 

om te halen. 

De afroeicommissie merkt dat bij het afroeien er af en toe misverstand is over 

het afroeien zelf (wat de eisen zijn) en merkt dat er een verschil van inzicht is 

over materiaalbehandeling. Met commissaris instructie gaat de afroeicommissie 

doornemen waar de misverstanden in zitten en kijken hoe vanuit de instructie de 

toekomstige afroeiers beter geïnformeerd kunnen worden over het afroeien.  

Toerroeien 

Midweekroeien 

Iedere woensdagmiddag om 14 uur worden kleine tochtjes uitgezet, afhankelijk 

van het weer en aantal roeiers in de stad of op de Amstel. Het is een prima 

manier om andere roeiers te leren kennen. 
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Afgelopen jaar werden de volgende tochten en uitwisselingen georganiseerd: 

 13 april 2016 Landje van Geijssel (vogeluitkijkpost) tussen Ouderkerk en 

Abcoude 

 20 april uitwisseling roeiclub Weesp (grachtentocht door Amsterdam) 

 20 mei Eemtocht, uitwisseling met roeiclub Baarn 

 24 juni tocht naar Ransdorper die richting Holysloot 

 20 juli Vinkeveentocht 

 27 juli naar Weesp voor Vecht tocht, uitwisseling 

 4 aug. eindelijk de Geintocht geroeid na 2x moeten afzeggen door regen 

 10 aug. plassen en sluizentocht Nieuwe meer/Sloterplas 

 18 aug. Ilperveldtocht 

 15 sept. nogmaals richting Holysloot 

Midweekroeien is een prima manier om vaardigheden op te doen (slippen, liggen, 

roeien door smalle watertjes, het woelige IJ oversteken, aanleggen en uitstappen 

op minder voor de hand liggende plekken). Verder is het een prima manier om 

kennis te maken met andere clubs en leden van onze eigen club. 
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Toercommissie 

Zijn het de Amsterdamse grachten, de kookkunsten van Joris of de gezelligheid 

van De Amstel? Joost mag het weten, maar ook dit jaar kwamen de roeiers 

vanuit het hele land naar De Amstel voor deze twee uitverkochte klassiekers: de 

Koning Wintertocht (december 2015) en de Nationale Avondtocht (september 

2016). 

 

 

 

Met iets minder dan 40 boten gingen ongeveer 180 roeiers het water op. Nieuwe 

roeiers kijken hun ogen uit en roeien zich af en toe in de knel in een sluis of bij 

een rondvaartboot. Oude bekenden van Het Spaarne, Isala en andere 

verenigingen zijn er ook weer bij en gaan als pro’s door de grachten: met als 

hoogtepunt de rijmende voordracht van Isala bij hun traditie van de geschilderde 

vogel. De vrijwilligers van De Amstel helpen weer met raad, daad en spierballen 

om de boten in en uit het water te krijgen op alle vertreklocaties en loodsen 

daarna met roeptoeters ook de minder stuurzekere roeiers veilig door de Rosse 

buurt en de soms wel smalle grachten en lange bruggen. De Koning Wintertocht 

en de Nationale Avondtocht: het blijven twee mooie evenementen die De Amstel 

mooi in het zonnetje zetten, en ook in 2017 weer doorgang zullen gaan vinden!  
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Amsterdam Light Festivaltoertocht 

Op zaterdag 2 januari 2016 is door de gezamenlijke burgerroeiverenigingen voor 

de vierde keer de Amsterdam Light Festivaltoertocht gehouden voor 

Amsterdamse roeiers. In een kleurige optocht wherries, C4’s en enkele C2’s 

konden de roeiers genieten van de lichtobjecten en de toeristen van het mooiste 

lichtobject van die avond: de optocht van die prachtig verlichte roeiboten. 

Ondanks de kou deden er toch weer zo’n 39 boten mee. Helaas moest De Amstel 

tijdens de warme hap de prijs voor de mooist verlichte boot afstaan aan De 

Hoop. 

Vloot 

Na een periode van ongeveer een jaar dat onze bootsman, Olaf de Ronde, door 

ziekte helaas helemaal niet kon werken is hij nu weer voor 75% aan de gang. We 

zijn daar blij mee want daardoor worden schades weer snel en vakkundig 

verholpen en worden grotere onderhoudsklussen ook weer opgepakt. Daar waar 

begin 2016 de Albatros voor groot onderhoud nog naar scheepswerf Wiersma 

werd gebracht, zijn we nu weer in staat zo’n klus in de eigen werkplaats te doen. 

Onvermeld mag ook niet blijven dat een aantal vrijwilligers daarbij een 

belangrijke rol speelt. 

In het afgelopen verenigingsjaar werden de volgende boten aan de vloot 

toegevoegd: 

• Liesbeth 4(x)-, wedstrijd 

• Fanaloek 1x, wedstrijd 

• Fossa 1x, wedstrijd 

• Bled 2x, wedstrijd 
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Hiernaast zijn we in afwachting van de levering van een double wherry met 

klapriggers, deze zal naar verwachting nog dit jaar worden afgeleverd. Deze boot 

kochten wij tegen inruil van de Tornado (8+).  

Voor volgend jaar staat de aankoop van een combi vier gepland die direct voor 

afschrijving beschikbaar gesteld zal worden. Daarnaast worden en C2x en een 

tweetal jeugdskiffs aangeschaft. 

In de bijlage is een compleet overzicht van de vloot in dit verenigingsjaar 

gevoegd. 

Gebouw 

In het begrotingsjaar 2015-2016 zijn de nodige inspanningen verricht om het 

gebouw en de buitenruimte in goede staat te houden. Naast het dagelijks 

onderhoud is er gewerkt aan de uitvoering van het 

meerjarenonderhoudprogramma (MJOP). Zowel vrijwilligers als bedrijven zijn 

hiervoor in actie gekomen. Hieronder volgt een opsomming van uitgevoerde 

klussen, onderhanden klussen, uitbesteed werk, alsmede van de uitgevoerde 

wettelijk vereiste inspecties. 

Inzet vrijwilligers Ook in het afgelopen jaar heeft een aantal leden van onze 

vereniging zich ingezet om gebouw en buitenruimte in orde te houden: 

• De mast op het voordek van het gebouw is voor een grondige opknapbeurt 

van zijn plek gehaald. De mast is geschuurd en gelakt, de lijnen en stagen 

zijn vernieuwd. 

• Onkruid dat zich op het dak manifesteerde is verwijderd. 

• Er is schilderwerk uitgevoerd aan hekwerk. De blauwe wand in de hal is 

geschilderd. AKZO/NOBEL/Sikkens heeft hierbij materiaal gesponsord. 

• Het gebouw inclusief de loodsen, buitenruimte aan voor- en achterzijde is in 

het voorjaar 2015 zeer grondig schoongemaakt door ca.20 vrijwilligers. 

Uitbesteed werk Voor diverse schades en onderhoudsklussen zijn bedrijven 

ingehuurd: 

• Een beschadigd glazen paneel in de ergoruimte is vervangen. 

• De bamboevloer in sociëteit en hal is door een onderhoudsbedrijf grondig 

gereinigd, geschuurd en van een onderhoudsvloeistof voorzien. Bij deze 

werkzaamheden hebben vrijwilligers voorbereidend werk verricht 

[verwijderen voetsteun aan bar, verwijderen van gordijnen etc. Zij hebben na 

de behandeling van de vloer deze spullen weer op hun plaats gebracht). 

• Enkele raampjes zijn gerepareerd. 

• Rotte plekken in houten kozijnen en deurlijsten zijn verholpen. 

• De schuifdeuren naar ergoruimte en werkplaats zijn gerepareerd. 

• De drempel van het bierluik is vernieuwd. 

• Een van de ontluchtingspijpen op het voordek is gerepareerd en 

teruggeplaatst. 

• Verstopt urinoir is ontstopt. 
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• Enkele lekkages zijn verholpen. 

• De warmwatervoorziening is gerepareerd. 

• Schildersbedrijf heeft opdracht gekregen  voor- en achterzijde van het 

gebouw te schilderen (conform planning van MJOP). De werkzaamheden zijn  

eind oktober 2016 afgerond. 

Werk in uitvoering In het kader van de in het MJOP opgenomen 

werkzaamheden die gepland staan voor 2016 en 2017 is een offerte opgevraagd 

voor aanpassing/vernieuwing van de elektrische bedrading/verlichting. 

Er wordt gewerkt aan een rapportage m.b.t. duurzaamheidmaatregelen. 

Tenslotte ligt er een akoestisch onderzoek op basis waarvan maatregelen 

getroffen kunnen worden die de akoestiek in de sociëteit kunnen verbeteren. 

Inspecties Ook in het afgelopen jaar hebben de diverse inspecties weer 

plaatsgevonden. Het betreft de inbraakbeveiliging, het AED-apparaat en de 

noodverlichting (inmiddels heeft er een reparatie aan een van de 

noodverlichtingarmaturen plaatsgevonden). 

Overige zaken 

• Het MJOP is ook dit jaar geactualiseerd. 

• De mogelijkheid van elektronische toegang tot het gebouw zal volgend 

begrotingsjaar aandacht krijgen. 

Administratie 

Leden Administratie Commissie (LAC) 

De samenstelling van de Leden Administratie Commissie (het LAC) bleef 

gedurende dit verenigingsjaar ongewijzigd. De commissie bestaat uit vijf leden, 

maar verwacht binnenkort een zesde lid te kunnen gaan inwerken. 

De gebruikelijke werkzaamheden ter ondersteuning van de secretaris en 

zijdelings de penningmeester werden weer in tweewekelijkse diensten door 

telkens twee commissieleden uitgevoerd. De instroom van nieuwe onervaren 

jeugd- en juniorleden op twee vaste tijdstippen in voor- en najaar zorgt 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 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.  

Ook dit jaar waren er weer (te laat opzeggende) leden die zeiden niet te weten 

hoe en bij wie zij het lidmaatschap moesten opzeggen. Al bij de bevestigingsbrief 

van het lidmaatschap wordt o.a. hierop de aandacht gevestigd. Ook op andere 

plaatsen (huishoudelijk reglement, mededelingenbord bestuur, de Amstelsite, de 

blauwe Amstelgids, de jaarlijkse contributienota) staat deze informatie vermeld. 



16 

Bij deze bevestigingsbrief die het LAC het nieuwe Amstellid toestuurt wordt ook 

de folder “Wegwijs bij de Amstel” ingesloten, zodat het nieuwe lid snel 

ingeburgerd kan raken.  

De prettige samenwerking met de Financiële Administratie Commissie (het FAC) 

werd het afgelopen jaar gecontinueerd. 

Voor IT-ondersteuning kan de commissie terugvallen op twee Amstelleden, 

waarvoor veel dank! 

Amstelleden kunnen hun gegevens op het besloten deel van de site aanvullen en 

corrigeren. Het LAC ontvangt hiervan een automatisch gegenereerde e-mail aan 

de hand waarvan zij de ledendatabase kan bijwerken. Het LAC vraagt iedereen 

om naar de eigen gegevens op de site te kijken en deze zo nodig te corrigeren. 

De PDF-ledenlijst op het besloten deel van de site wordt twee- à driemaal per 

jaar geactualiseerd; deze is dus niet op ieder moment up-to-date, maar de aan 

het LAC doorgegeven wijzigingen in persoonlijke gegevens worden prompt in de 

ledendatabase verwerkt. 

De Leden Administratie Commissie zal zich ook het komend verenigingsjaar weer 

inzetten om de Amstel ledendatabase up-to-date te houden. 

Ledenaantallen 

Bij de start van het verenigingsjaar had De Amstel 717 leden. Door het opzeggen 

van 110 leden en het inschrijven van 93 leden was de stand aan het einde van 

het jaar 700 leden. Voor de statistieken over de het ledenverloop in het jaar, zie 

de bijlage. 

Financiële Administratie Commissie (FAC) 

Het FAC verzorgt de financiële ledenadministratie van De Amstel. Dat wil zeggen 

het importeren van nieuwe leden uit de LAC database en het verwerken van 

wijzigingen en opzeggingen in het financiële systeem Multivers met als logisch 

doel om correcte facturen te kunnen versturen. 

In verenigingsjaar 2015–2016 hebben we een nieuw lid ingewerkt. Daarnaast 

hebben afscheid genomen van twee oud FAC-leden, die allebei vijf jaar bij het 

FAC zijn geweest, waarin zij onder andere verantwoordelijk zijn geweest voor het 

opzetten van de handleiding van Multivers. Eén van deze twee opgestapte leden, 

Erica Buma, was bovendien coördinator van het FAC. Een compliment is hier 

zeker op zijn plaats vanwege haar getoonde inzet.  

Met het vervallen van het aparte KNRB-abonnement is het takenpakket van het 

FAC iets eenvoudiger geworden. 

Er is zoals gebruikelijk iedere twee weken een FAC-dienst met twee 

commissieleden. Echter hebben we gedurende dit jaar een estafettesysteem 

ingesteld, waarbij altijd één lid van de vorige dienst aanwezig is. Daardoor werd 

de overdracht van de vorige sessie maximaal gewaarborgd. 
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Voor de jaarlijkse facturatie in oktober 2016 hebben de dienstfrequentie tijdelijk 

behoorlijk opgeschroefd om alles correct en op tijd klaar te hebben. 

Het FAC/LAC overleg is dit seizoen met lagere frequentie voortgezet.  

Tot slot dient opgemerkt te worden dat het FAC nog op zoek is naar een extra 

commissielid. 

Archiefcommissie 

Dit jaar is er o.a. gewerkt voor externe personen. De een deed een onderzoek 

naar een boot die waarschijnlijk heeft toebehoord aan onze oud-voorzitter Willem 

Hultzer, de Fortuna. De ander verzamelde afbeeldingen van medailles van E.K., 

W.K., en Olympische wedstrijden. Van W.K en E.K. hebben zij mooie voorbeelden 

gevonden. Verder richtten zij zich op het vinden van doopfoto's, helaas 

ontbreken daar nog veel van. Het uitzoeken en in de juiste tijdsvolgorde plaatsen 

van het fotobestand van De Amstel is op dit moment de grootste klus. 

Ongewenste omgangsvormen 

Afgelopen jaar is gestart met het vragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) van alle vrijwilligers die te maken hebben met minderjarigen. Het gaat 

dan (inclusief alle bestuursleden) om zo’n 37 leden. 

Op de vertrouwenspersonen van de vereniging is dit jaar geen beroep gedaan. Er 

is gestart met het veranderen van de werkwijze van de vertrouwenspersonen. Zij 

zullen voortaan vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn. De werkwijze van een 

VCP t.o.v. een vertrouwenspersoon biedt voordelen. Een VCP fungeert als eerste 

opvang voor leden (roeiers, ouders van roeiers, kaderleden, vrijwilligers, 

bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad 

en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de 

mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Een VCP loopt niet het risico om in 

een conflict meegezogen te worden, terwijl dit bij de rol als vertrouwenspersoon 

wel bestaat. 

Automatisering 

Het noodzakelijke onderhoud aan de computers, printers, netwerk, routers, 

switches en Wifi-punten is keurig uitgevoerd. 

Advies aan leden is om enig geduld te hebben bij het afschrijven van boten via 

de aanraak-afschrijfschermen op de vereniging. Het heeft geen zin om met 

geweld te gaan drukken om hopelijk sneller klaar te zijn. Beleid en geduld zijn 

hier sleutelwoorden. Ook een computer heeft soms enige bedenktijd nodig, ook 

omdat het programma My-Fleet soms wat tijd nodig heeft om te reageren. 

Apple en Android-gebruikers kunnen tegenwoordig ook een app op hun telefoon 

of tablet zetten om op die manier alvast een boot te reserveren. Zoek in de store 

op ‘reserveer boot’ en gebruik de code ‘rva’ om De Amstel te activeren in de app. 

Vergeet niet de boot te bevestigen op de vereniging op de eerder genoemde 

afschrijfschermen! 
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Communicatie 

Communicatie en website 

De belangrijkste aandachtspunten voor de verbetering van de communicatie 

binnen De Amstel zijn nog steeds: van reactief naar proactief, het brengen van 

structuur in de informatie, het regelmatig brengen en delen van nieuws met alle 

leden en het verslag doen van successen die zijn behaald tijdens wedstrijden. 

Een groep zeer toegewijde Amstelleden is aan de slag gegaan om de website te 

moderniseren.  Door de snelle veranderingen in de manier waarop men 

tegenwoordig informatie via internet tot zich neemt (namelijk steeds meer via 

mobiele devices) is het noodzakelijk geworden dat de website van de vereniging 

‘responsive’ is. Dat houdt in dat de website zich automatisch aanpast aan de 

schermgrootte van het apparaat waarop de website wordt opgevraagd, zodat de 

informatie te allen tijde toegankelijk blijft. De website responsive maken klonk zo 

eenvoudig maar bleek een enorme klus te zijn. Met bewonderenswaardige inzet 

heeft een aantal leden zich hier mee beziggehouden. Er zijn aanpassingen 

gedaan aan de rubricering, de visualisering en de compactheid van de 

berichtgeving. Inmiddels is de gemoderniseerde en nu veel flexibelere website 

gepresenteerd en operationeel. Het plaatsen van stukken op de website bleek 

echter gecompliceerder dan verwacht te zijn. Slechts een beperkt aantal 

(redactie) leden kon hier mee overweg en dat betekende een aanzienlijke last op 

hun schouders terwijl zij hadden aangegeven juist minder tijd erin te kunnen 

steken. 

Nieuwsbrief 

Een digitale versie van de Nieuwsbrief is het afgelopen jaar (te) onregelmatig 

verschenen en bleek door (leeg)loop binnen de redactie moeizaam boven water 

te houden. Een oud bestuurslid is ingesprongen om zoveel mogelijk 

nieuwsbrieven te redigeren en uit te brengen. De communicatie van de 

vereniging naar de leden toe werd in de loop van het verslagjaar dan ook in 

toenemende mate langs de lijnen van de website gedaan. Gekeken wordt in de 

komende tijd naar de aanpassing van de website en het gebruik van social media 

in de contacten met de leden en het opfrissen van de Nieuwsbrief. Doel ervan is 

de communicatie op meer interactieve wijze te laten verlopen. 

Inmiddels hebben zich 2 leden gemeld die volgend verenigingsjaar het 

redacteurschap van zowel de website als van de Nieuwsbrief op zich willen 

nemen. Bedoeling is om te gaan werken met diverse correspondenten binnen de 

vereniging die vanuit een bepaald interessegebied de website gaan voorzien van 

actueel nieuws. Op die manier hopen wij de website weer “bruisend “ te maken. 

Zeilcommissie Amstel (ZCA) 

In dit verenigingsjaar zag de bekende roerganger en oprichter van de ZCA Ted 

Deckers helaas geen ruimte in zijn volle agenda om de commissie te bemannen. 
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Na vijftien jaar zeilevenementen te hebben georganiseerd een flinke aderlating. 

Zijn vertrek, maar ook de wisselende interesse van de Amstelleden in de 

evenementen van de ZCA aanleiding om in 2016 te kiezen voor veiligheid door 

twee evenementen te organiseren die de afgelopen jaren populair bleken. 

Voor het Loungezeilen op zondag 10 juli hadden zich tegen de dertig Amstelleden 

ingeschreven. Een prachtig aantal geïnteresseerden, waaronder oud gedienden, 

maar ook een aantal nieuwe leden die grote interesse toonden in het zeilen. Met 

zomerse omstandigheden voer de gehuurde vloot Valkjes kris kras over de 

Loosdrechtse plassen. De 'breng zelf wat lekkers mee' lunch op 'ons' vertrouwde 

privé-eiland was overweldigend. Zonder uitzondering hadden alle deelnemers de 

heerlijkste hapjes bereid en werden ter plekke de recepten uitgewisseld. 

Uitbuiken kon al zeilend onder de zon. Prachtige omstandigheden die zorgden 

voor een zeer tevreden en enthousiaste groep deelnemers. 

Op zondag 4 september stond Catzeilen in Muiderzand gepland. Zoals 

gebruikelijk worden de weerberichten vanaf een week voor het evenement goed 

in de gaten gehouden. En die beloofden mooie temperaturen, maar ook een 

harde wind. De verhuurder liet daags voor dit evenement weten geen boten te 

kunnen verhuren in verband met de grote kans op schade. En zo ging dit 

evenement, waarvoor zich ook nu weer ruim 25 mensen hadden ingeschreven, 

helaas niet door. 

Het enthousiasme van de Amstelleden die zich hebben ingeschreven, maar ook 

de uitgesproken behoefte van deelnemers in zeilevenementen georganiseerd 

door de vereniging, maken dat deze winter goed wordt nagedacht voor het 

programma van 2017. Bovengenoemde evenementen zullen zeker weer op de 

agenda staan, maar mogelijk ook meer. De ZCA zal daarvoor een of twee 

commissieleden gaan werven om de organisatie, werving en PR in goede banen 

te leiden. 

Andere activiteiten 

Biljartgroep “De Scheeve Pomerans” 

De Scheeve, opgericht in 1931, werd op 1 oktober 2016 85 jaar oud. De 

uitstraling van de spelers moge soms in de buurt van die krasse leeftijd komen, 

het enthousiasme is er niet minder om. Bijzondere vermelding verdient het feit 

dat alle partijen gespeeld zijn. Totaal geen verzuim of afhakers en dat is in jaren 

niet voorgekomen. En een saai avondje is het zeker niet als je ziet dat de Libre 

competitie, het Clubkampioenschap, de BasBossersBokaal, het Driebanden 

toernooi, de schaakcompetitie en wild-klaverjassen velen van de straat houden. 

De PubQuiz op de slotavond wordt een blijvertje. Met de Amstel zomer 

vrijdagavonden kwamen het telefoonboekspel, annonceren, potspel om de kip en 

een 200-tje weer langs op het groene laken. Kortom veel variëteit. En komend 

seizoen voegen we een bandstootcompetitie toe. Hoezo een dementerende 

bejaarde van 85? Resteert onverkort onze wens tot meer, liefst jongere leden. 
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Running Rowers 

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.  

In september zijn de leden over deze activiteit geïnformeerd door 

aankondigingen op het prikbord, in de kleedkamers, op de website en de 

facebookpagina. Ook heeft de commissaris instructie de nieuwe leden van het 

laatste jaar een aankondiging gestuurd. Inschrijven kon via een lijst op het 

prikbord of per e-mail. 

De hardloop training is bedoeld voor leden van Roei- en Zeilvereniging De Amstel 

die 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 hardloop trainer in. Daarom 

wordt er aan de deelnemers een bijdrage gevraagd. In het seizoen 2015-2016 

hebben er 25 betalende leden deelgenomen. Dit is voldoende om van half 

oktober tot en met eind maart de hardloop trainer te kunnen betalen.  

Als je een keer mee wilt lopen dan kan dat op de dinsdagavond om 19:00 uur;  

je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Eén keer kun je altijd meelopen, 

zonder dat je meteen moet betalen, maar na een aantal keer, lees twee of drie 

keer, wordt toch wel verwacht dat je je minimale bijdrage betaald. Het is een 

aanrader om daarna gezellig te blijven eten in onze eigen sociëteit. 

Slotwoord 

Na het lezen van het jaarverslag vraagt u zich wellicht af: en hoe gaat dat in het 

nieuwe verenigingsjaar? Ons plan is dat we doorgaan. Op z’n minst evenaren wat 

we dit jaar hebben bereikt, maar liever nog zouden we onze prestatie willen 

overtreffen. Dat kan alleen met de ruime inzet van onze vrijwilligers! Veel dank 

aan alle leden die zich inzetten om De Amstel bruisend te maken en te houden! 
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Bijlagen 

Blikkenlijst 

Voor- 
naam 

Achter- 
naam 

Wedstrijd Datum Boot- 
type 

Veld Tel-
lend 
blik 

Niet 
tel-
lend 
blik 

Emily Neumann Tromp Boat Race okt 2015 2x  M16 1  

Iris Klok Tromp Boat Race okt 2015 2x M16 1  

Erik Kraak Tromp Boat Race okt 2015 4x VF 1  

Hans Jonkers Tromp Boat Race okt 2015 4x VF 1  

Johan De Haan  Tromp Boat Race okt 2015 4x VF 1  

Hans Vendrig Tromp Boat Race okt 2015 4x VF 1  

Vincent  Muda Hel van het Noorden nov 2015 1x SA 1  

Anne  Klok NKIR dec 2015 Ergo   1 

Anne Klok Brugge Boatrace feb 2016 8+ JW 1  

Mick Jonkers Brugge Boatrace feb 2016 8+ JW 1  

Anne Klok Brugge Boatrace feb 2016 2x JW 1  

Mick Jonkers Brugge Boatrace feb 2016 2x JW 1  

Ragna Hoogenboom Brugge Boatrace feb 2016 4x JW 1  

Josette Derksen Brugge Boatrace feb 2016 4x JW 1  

Emily Herzstein Brugge Boatrace feb 2016 4x JW 1  

Hanna Gregoire Brugge Boatrace feb 2016 4x JW 1  

Ingar Seemann Heineken 
Roeivierkamp 

maa 2016 4x+ DVB 1  

Anne Klok Heineken 
Roeivierkamp 

maa 2016 8+ M18 1  

Mick Jonkers Heineken 

Roeivierkamp 

maa 2016 8+ M18 1  

Tristan Voskuilen Heineken 
Roeivierkamp 

maa 2016 8+ J18 1  

Mick Jonkers Head of the River maa 2016 8+ M18 1  

Anne Klok Head of the River maa 2016 8+ M18 1  

Mick Jonkers Head of the River maa 2016 4x+ M18 1  

Anne Klok Head of the River maa 2016 4x+ M18 1  

Tristan Voskuilen Head of the River maa 2016 8+  J18 1  

Senne Moerman Jeugdhead apr 2016 C4x+ J12  1 

Haiko  Feltkamp Jeugdhead apr 2016 C4x+ J12  1 

Jay Burggraaf Jeugdhead apr 2016 C4x+ J12  1 

David Combee Jeugdhead apr 2016 C4x+ J12  1 

Andreas Jansen Jeugdhead apr 2016 C4x+ J18  1 

Dirk Wijker Jeugdhead apr 2016 C4x+ J18  1 

Mirco Duijkeren Jeugdhead apr 2016 C4x+ J18  1 

Jonas Oudejans Jeugdhead apr 2016 C4x+ J18  1 

Josette Derksen  Tweehead apr 2016 2x M18 1  

Ragna Hoogenboom Tweehead apr 2016 2x M18 1  

Kiene Remijn Tweehead apr 2016 2x M16 1  

Nan Prins Tweehead apr 2016 2x M16 1  
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Maerten Moerkerken 
van der 

Meulen 

Tweehead apr 2016 2x VB 1 

Sjoerd Verhallen Tweehead apr 2016 2x VB 1 

Anne Klok Skoll Cup apr 2016 1x M18 1 

Tommie de Rooij Skoll Cup apr 2016 4+ DErv 1 

Iris Klok Skoll Cup apr 2016 4+ DErv 1 

Ragna Hoogenboom Skoll Cup apr 2016 2x M18 1 

Josette Derksen Skoll Cup apr 2016 2x M18 1 

Rick Van den 
Heerik 

Damen Raceroei 
Regatta 

mei 2016 2- N 

Ruben Houkes Damen Raceroei 
regatta 

mei 2016 2- N 1 

Vincent Muda Hollandia mei 2016 4- SA 1 

Tycho Muda Hollandia mei 2016 4- SA 1 

Ruben Houkes Hollandia mei 2016 2- N 1 

Rick Van den 
Heerik 

Hollandia mei 2016 2- N 1 

Tristan Voskuilen Hollandia mei 2016 2x N 1 

Emily Neumann Hollandia mei 2016 1x M18 1 

Josette Derksen Hollandia mei 2016 1x M18 1 

Mick Jonkers Hollandia mei 2016 2x M18 1 

Anne Klok Hollandia mei 2016 2x M18 1 

Nan Prins Hollandia mei 2016 8+ M18 1 

Iris Klok Hollandia mei 2016 8+ M18 1 

Kiene Remijn Hollandia mei 2016 8+ M18 1 

Tristan Voskuilen Hollandia mei 2016 1x J18 1 

Tristan Voskuilen Hollandia mei 2016 2x J18 1 

Emily Neumann Koninklijke Holland 
Beker 

juni 2016 
(zat.) 

2x JW 1 

Emily Neumann Koninklijke Holland 
Beker 

juni 2016 
(zon.) 

2x JW 1 

Anne Klok Koninklijke Holland 

Beker 

juni 2016 4- JW 1 

Tristan Voskuilen Koninklijke Holland 
Beker 

juni 2016 8+ JM 1 

Tycho Muda Koninklijke Holland 
Beker 

juni 2016 4- M 1 

Vincent Muda Koninklijke Holland 
Beker 

juni 2016 4- M 1 

Anne Klok Koninklijke Holland 
Beker 

juni 2016 8+ JW 1 

Mick Jonkers Koninklijke Holland 
Beker 

juni 2016 8+ JW 1 

Josette Derksen Koninklijke Holland 

Beker 

juni 2016 1x JW 1 

Tycho Muda ARB juni 2016 4- SA 1 

Vincent Muda ARB juni 2016 4- SA 1 

Vincent Muda ARB juni 2016 2- SA 1 

Tycho Muda ARB juni 2016 2- SA 1 

Emily Neumann NK junioren groot juni 2016 4x M18 1 

Mick Jonkers NK junioren groot juni 2016 4x M18 1 

Anne Klok NK junioren groot juni 2016 4x M18 1 
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Josette Derksen  NK junioren groot juni 2016 4x M18 1  

Iris Klok NK junioren groot juni 2016 4x- M16 1  

Tristan  Voskuilen NK junioren groot juni 2016 2x J18 1  

Tommie de Rooij NK junioren groot juni 2016 8+ M18 1  

Mick Jonkers NK junioren groot juni 2016 8+ M18 1  

Anne Klok NK junioren groot juni 2016 8+ M18 1  

Tristan  Voskuilen Argo Sprint juli 2016 2x J18  1 

Nan Prins NSRF 
slotwedstrijden 

juli 2016 1x M16  1 

Josette Derksen  NSRF 
slotwedstrijden 

juli 2016 1x M18  1 

Iris Klok NSRF 
slotwedstrijden 

juli 2016 8+ M18 1  

Josette Derksen  NSRF 

slotwedstrijden 

juli 2016 8+ M18 1  

Emily Neumann NSRF 

slotwedstrijden 

juli 2016 8+ M18 1  

Emily Herzstein NSRF 
slotwedstrijden 

juli 2016 8+ M18 1  

Emily Neumann NSRF 
slotwedstrijden 

juli 2016 2x M18 1  

Ragna Hoogenboom NSRF 
slotwedstrijden 

juli 2016 4- M18 1  

Emily Herzstein NSRF 
slotwedstrijden 

juli 2016 4- M18 1  

Iris Klok Coupe de la 
Jeunesse 

juli 2016 4- JW  zilver 

Iris Klok Coupe de la 

Jeunesse 

juli 2016 4- JW  brons 

Iris Klok Coupe de la 
Jeunesse 

juli 2016 8+ JW  brons 

Emily Neumann Coupe de la 
Jeunesse 

juli 2016 8+ JW  brons 

Josette Derksen Coupe de la 

Jeunesse 

juli 2016 8+ JW  brons 

Ingar Seemann Euro Masters 
Regatta 

juli 2016 8+ MW  1 

Ingar Seemann Euro Masters 
Regatta 

juli 2016 2x MWA  1 

Ingar Seemann Euro Masters 
Regatta 

juli 2016 4x MWB  1 

Ingar Seemann Euro Masters 
Regatta 

juli 2016 4x MixedB  1 

Maarten Jüch Euro Masters 
Regatta 

juli 2016 4x MixedB  1 

Hans Jonkers FISA Masters 
Regatta 

sept 2016 2x MixedF  1 
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Vlootoverzicht per 30 september 2016 

Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Arno 1x LW 2005 S4   

Bobcat 1x LW 2003   wedstrijd/privé 

Caracal 1x LW 2004   wedstrijd 

Cheetah 1x LW 2004 S5  

Colorado 1x MW 2012 S5   

Cougar 1x MW 2006   wedstrijd 

Dory 1x SLW 2010 S1   

Eufraat 1x ZW 2004 S4   

Eussie 1x SLW 2002 S1   

Fanaloek 1x LW 2016  wedstrijd 

Fossa 1x LW 2016  wedstrijd  

Garnaal 1x SLW 1973 S1   

Gazelle 1x LW 1990   wedstrijd 

Gumpy 1x SLW 1978 S1   

Idefix 1x SLW 1994 S1   

Impala 1x LW 1991 S4   

Karakter 1x LW 2004   wedstrijd/privé 

Krijgertje 1x SLW 1998 S1   

Leeuwin 1x ZW 1996 S4   

Luilak 1x SLW 2003 S2   

Luipaard 1x ZW 1996 S4   

Manoel 1x MW 2009 S5   

Mississippi 1x LW 2012 S4   

Nemo 1x SLW 2010 S1   

Ocelot 1x ZW 1984 S4   

Ostap Bender 1x LW 1992   wedstrijd/privé 

Panter 1x MW 1982 S4   

Rataplan 1x SLW 1996 S1   

Schinkel 1x MW 1988 S3   

Serval 1x LW 1994   wedstrijd 

Slaak 1x MW 2009 S4   

Sloe 1x MW 2009 S4   

Sneezy 1x SLW 1964 S1   

Snoopy 1x SLW 1990 S2   

Speedy 1x SLW 1990 S2   

Sperwer 1x LW 1990   wedstrijd 

Strummer 1x LW 2004   wedstrijd/privé 

Tevere 1x LW 2005 S4   

Tigris 1x ZW 2004 S4   

Tijger 1x MW 2006 S5  

Traction Avant 1x ZW 2001 S5   

Vos 1x ZW 2011   wedstrijd 
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Wildebeest 1x MW 2009 S5   

Xochimilco 1x ZW 1994 S5   

ZS2 Maria 1x LW 2009   wedstrijd/privé 

Zwaluw 1x LW 1999   wedstrijd/privé 

Margay 1x LW 2014 S5 wedstrijd 

Fennek 1x LW 2014 S5 wedstrijd 

Theems 1x LW 2015 S5 wedstrijd 

Tamar 1x LW 2015 S5 wedstrijd 

      

2 Fast 4 You 2x LW 1992 S5  

Asterix 2x SLW 1993 S2   

Bled 2x LW 2015  wedstrijd  

Bosporus 2x LW 2008 S4   

Duizendmeren 2x ZW 2008 S3   

Kangoeroe 2x LW 1994 S5  

Pas de Deux 2x LW 2002   wedstrijd 

Suske & Wiske 2x SLW 2001 S2   

Tweestromenland 2x ZW 2005 S3   

Skagerrak 2x LW 2015 S4   

Henley 2x LW 2013 S5 wedstrijd 

Jarun 2x LW 2015 S5 wedstrijd 

Bosbaan 2x, 2- MW 2001   wedstrijd 

Guadalquivir 2x, 2- MW 2006   wedstrijd 

Jan Wienese 2x, 2- MW 1990 B4   

Piediluco 2x, 2- LW 2010 S5 / B4   

Rotsee 2x, 2- MW 2005   wedstrijd 

Sonja van der 

Meulen 

2x, 2- MW 1998 S5   

Yin-Yang 2x, 2- ZW 1996 B4   

      
Frank van Unen 4(x)- LW 1997 S5 / B4   

Grote Bocht 4(x)- MW 2006   wedstrijd 

Herman 4(x)- ZW 1991 B4   

Hoge Sluis 4(x)- LW 2011   wedstrijd 

Liesbeth 4(x)- LW 2015  wedstrijd 

Zwarte Kat 4(x)- ZW 2002   wedstrijd 

Amstel II 4(x)+ ZW 1993 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   wedstrijd 

Rob Werver 4(x)+ MW 2006 S5 / B4 wedstrijd 

Ronde hoep 4(x)+ ZW 2008   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   wedstrijd 

Joost Hollander 8+ MW 2003   wedstrijd 

K. Visscher 8+ MW 1980   wedstrijd 

K. Willem I 8+ MW 1994   wedstrijd 

Ons Genoegen 8+ MW 2006 B4 wedstrijd 

Tornado 8+ MW 1990 B3 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   

Reiger C2x ZW 1982 S3   

Galamadammen C2x+ ZW 2009 S2   

Geeuw C2x+ ZW 2012 S2   

Zwette C2x+ ZW 1999 S2   

Morra C2x+ ZW 2015 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   

      
Komkikker MB        
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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   

Bullewijk Wherry, 

W2x 

ZW 1962 S1   

Drecht Wherry, 
W2x 

ZW 1960 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 

  1950 S1   
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Commissies en vrijwilligers 

In dit overzicht staan leden van commissies en andere leden die zich structureel 

inzetten voor De Amstel (in willekeurige volgorde). Bij het samenstellen van zo’n 

overzicht bestaat het gevaar dat gewaardeerde leden worden vergeten. Toch 

wordt een poging gedaan een zo volledig mogelijk overzicht weer te geven. 

Veel dank aan alle (on)zichtbare leden die zich inzetten om De Amstel te laten 

zijn wat zij is: een fantastische roei- en zeilvereniging! 

Materiaalcommissie 

Paul Sterk, Frank van Unen, Liesbeth Hollander, Wim Koopman, Hans Vendrig 

Leden Administratie Commissie (LAC) 

Marijke Bernelot Moens, Piet Brinkman, Jochem Overbeek, Helen Wüst, Tonnie 

Bos-Jongerius 

Technische ondersteuning 

Willem Groot, Rick van Eeden 

Biljartgroep “De Scheeve Pomerans” 

Fons Kuiper, Peter de Graaf 

Afroeicommissie 

Lies Smit, Jan van Rookhuijzen, Wim Koopman, Margriet Zietse (jeugd), René 

Visser 

Amstelcabaret 

Doris Muda, Simon Koch, Annelies Sanchez, Helen Wüst, Art Noordhoek, Olga 

Duijn, Inte Koopman, Wim Koopman, Peter de Graaf 

Instructiecommissie 

Marianne Thomassen, Art Noordhoek, Marieke Rinkema, Jan van Rookhuijzen, 

Florrie de Pater 

Automatisering/ICT 

Rick van Eeden 

Gebouwcommissie 

Maartje Pittery, Marco Romano, Cees Heijboer, Martijn van Aurich, René Visser, 

Tonny Lepeltak 

Groenvoorzieningen/planten/ramen/dweilen 

Loes Bergers, Leo Schneemann, Emely Foeken, Ineke van der Valk 
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Instructeurs volwassenen 

George Lodewijks, Lucy Buddelmeijer, Marcel Pouw, Rick van Eeden, Bram de 

Blécourt, Marieke Rinkema, Anita Witlox, Liesbeth Kuiper, Leo Schneemann, 

Egbert Willems, Luk van Driessche, Steven Weyermans, Leon van Schaik, Art 

Noordhoek, Gerrit Kolthof, Helen Wüst, Paul Lips, Alexander Bakker, Marianne 

Thomassen, Marianne Wildenberg, Michel Bergh, Marcel Steggerda, Vera Verweij, 

Stephanie Veltkamp, Silvia Mulder, Her Grimbergen, Joan Baggerman, Irene 

Dros, Bert Koeman, Jeanette Manuhutu, Anne-Marie Bergman, Florence van 

Rossum, Annelies Konijnenbelt, Barbara Spadiliero, Denise Eikelenboom, Florrie 

de Pater 

Vlootonderhoudsvrijwilligers 

Pem Godri, Paul Nouwen, Gerrit Kolthof, Jan Scheltens, Ron Engels, Piet Heldring 

Vaardigheidsproeven 

Egbert Willems 

Midweekroeien 

Carine Hoogveld, Aafke Gorter 

Archiefcommissie 

Paul Nouwen, Jaap van der Meulen 

Amstel Info Team 

Marije Harmsen, Anneke Salden, Marieke Rinkema, Art Noordhoek, Frank 

Verheij, Michiel Muilwijk, Marieke Lyppens, Paul van Dam 

Zeilcommissie Amstel 

Jeanette von Lindern, Ted Deckers, Wessel Agterhof 

Running Rowers 

Erica Buma 

Toercommissie 

Mariëlle Walraven, Willem Bongaarts, Joke Smit, Calijn van Lennep 

Vertrouwenscontactpersoon 

Johan de Haan, Doris Muda 

Kascontrolecommissie 

Leo Schneemann, Andries Smeding, Anders Kok 

Financiële Administratie Commissie (FAC) 

Odette Lunter, Alkor Zelle, David Sogge, Erica Buma, Marjolein Bouwman, 

Marjolijn Roeleveld 
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Webredactie 

Anders Kok, Reinier Nieuwenhuizen, Ingar Seemann, René Visser, Her 

Grimbergen, Steven Weyermans, Rick van Eeden 

Jeugdwedstrijden 

Margriet Zietse 

Amstel Marathon 

Margriet Zietse 

Amsterdam World Ergohead 

Bart Breuk, Sjoerd Verhallen, Olga Duijn, Helen Wüst, Maarten Jüch, Casper 

Nieuwenhuys, Maerten Moerkercken van der Meulen, Stefan Kools 

Juniorenwedstrijcoaches 

Geertrui Looze, Wim Keizer, Cees Vente, Tom Schuit, Liesbeth Hollander, Anita 

Meiland, Wim Koopman, Lotte Lintmeijer, Jan Frits de Gans, Jacques Klok 

Jeugd- en junioreninstructeurs 

Marcel Pouw, Stijn van Brummelen, Anne-Marie Bergman, Joost Hollander, Aike 

Cattie, Lot Hammink, Koos Voogd, Marije Thepass, Casper Dik, Wim Koopman, 

Mano Nijkerk, Lily ter Cock, Teun Hoffman, Max Suarez, Krista Vaes, Inte 

Koopman, Stefan Kools, Saar Jonkmans, Tycho Muda, Martijn van Aurich, Martijn 

Koopman 

Amstelleden actief buiten de vereniging 

Erik Kraak (Koninklijke Nederlandsche Roeibond), Jan Wienese (Stichting de 

Gouden Riem), Rob Muda (Stichting de Gouden Riem, Comité voor 

Wherrywedstrijden, comissie marathonroeien KNRB), Peter de Graaf (overleg 

met gemeente Amsterdam over Boerenweteringgarageproject, Watervisie 2040 

en verkeersherinrichting Hobbemakade), Pem Godri (Centrale Inkoop Commissie 

van de Amsterdamsche Roeibond), Doris Muda (Amsterdamsche Roeibond),  

Margriet Zietse (Stichting PAR), Rob Bijderwieden (kamprechter), Fred Hollander 

(kamprechter), Cees Vente (RTC) 

Bestuur 

Wim Koopman (voorzitter), Cees Vente (vicevoorzitter), Maaike Zietse 

(penningmeester), Steven Weyermans (secretaris), Florrie de Pater (commissaris 

instructie), Tonny Lepeltak (commissaris gebouw), Hans Vendrig (commissaris 

vloot), Nienke Engberts (commissaris wedstrijdroeien), Reinier Nieuwenhuis 

(commissaris algemene zaken en recreatieroeien) 



Ledenoverzicht 2015/2016 

 

 

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

start 0-okt 6 243 104 34 69 5 41 1 28 3 12 70 60 2 25 12 1 1 717

eraf 6 9 1 1 4 15 4 2 1 43

erbij 1 5 5 5 4 3 15 2 2 1 43

netto 1-okt 6 238 100 38 69 10 40 1 28 3 15 55 71 2 26 13 1 1 717

START SITUATIE per 1 oktober 2015

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

okt 6 2 6 14

nov 1 1 2

dec 1 1 2

jan 0

feb 4 3 7

mrt 8 2 5 2 17

apr 6 1 2 9

mei 7 3 4 14

jun 7 1 1 9

jul 1 1 2

aug 2 2

sep 11 1 2 1 15

som 0 50 0 0 0 3 0 0 0 7 0 21 11 0 1 0 0 0 93

NIEUWE LEDEN

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

okt 5 3 1 9

nov 4 1 1 2 1 9

dec 3 3

jan 3 3

feb 4 1 5

mrt 2 4 6

apr 8 1 9

mei 5 1 1 2 9

jun 12 4 2 1 1 1 2 1 6 30

jul 3 1 4

aug 1 3 1 3 8

sep 6 1 1 3 4 43 15

som 0 56 5 0 2 3 0 1 1 5 2 7 25 0 1 1 0 1 110

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

lopend 

(netto) 6 232 95 38 67 10 40 0 27 5 13 69 57 2 26 12 1 0 700

start 6 238 100 38 69 10 40 1 28 3 15 55 71 2 26 13 1 1 717

netto plus 0 -6 -5 0 -2 0 0 -1 -1 2 -2 14 -14 0 0 -1 0 -1 -17

% 0,0% -2,5% -5,0% 0,0% -2,9% 0,0% 0,0% -100% -3,6% 66,7% -13,3% 25,5% -19,7% 0,0% 0,0% -7,7% 0,0% -2,4%

SITUATIE PER 30 SEPTEMBER 2016 (EINDE VERENIGINGSJAAR)

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

nieuw 14 2 2 0 7 17 9 14 9 2 2 15

opzeg 9 9 3 3 5 6 9 9 30 4 8 15

# netto 717 722 715 714 711 713 724 724 729 708 706 700 700

% netto 0,7% -1,0% -0,1% -0,4% 0,3% 1,5% 0,0% 0,7% -3,0% -0,3% -0,9% 0,0%

% netto 0,7% -0,3% -0,4% -0,8% -0,6% 1,0% 1,0% 1,7% -1,3% -1,5% -2,4% -2,4% % groei tov 1 okt -stand

% groei in de maand

categorie #

ERE 6

WL 11

WL10 exit door bestuur, ook royement 10

WL25 29

WL65

PWL 30

BUI

STU 9

STB 2

JEU 9

JUN 4

HON 110

SOC

DON

BOO

LP

FNC

WACHT

Bootsman

Ligplaats

Functionaris

Op Wachtlijst (niet meegeteld)

Junior (14-18) roeisport sport bevalt niet, niet mijn ding

Honorair

Sociëteitslid

Donateur

Bijzonder Student lid (<28jr) overlijden overlijden

Jeugd (<14) proeflid binnen 3 maanden exit

Buitenlid ligplaats redenen ligplaats / verkoop boot

Student lid (<28 jr) medisch ziekte, blessure, advies te stoppen, zwangerschap

Werkend lid 65 jr financiën te duur

Partner werkend lid GEEN zonder opgaaf, dus nabellen

Werkend lid 25 jr lid druk-tijd druk, nieuwe baan, reden school, geen tijd, kom te weinig

LEGENDA

toelichting code opzeg toelichting

Ere lid aansluiting geen groep, zwarte gat na instructie

Werkend lid afstand woont te ver weg, verhuizing waardoor roeien niet meer binnen bereik

Werkend lid 10 jr lid bestuur (royem)
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