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Voorwoord voorzitter 
 

Beste roeivrienden, 

 

Wie heeft het over corona als je wereldkampioen wordt? In ieder geval horen we Phaedra 

niet klagen! Wat zijn we nog steeds trots op haar unieke prestatie. Nooit eerder wist een 

Amstelvrouw zich tot wereldkampioen te kronen. Het is met recht hét hoogtepunt uit het 

verenigingsjaar 2020/2021. Dat eren we onder meer met een foto op de cover van dit 

jaarverslag van het moment dat ónze kampioen zich realiseert dat ze iets heel bijzonders 

heeft gedaan. 

 

Als we terugkijken naar afgelopen jaar is het best bijzonder dat we Phaedra na haar 

uitzonderlijke prestatie op onze vereniging hebben kunnen huldigen. Dat is veel 

commissies die mooie evenementen voor ons in petto hadden niet, of slechts deels 

gegund. Zo moest er een streep door de IJmeer Challenge, Koning Wintertocht, Nationale 

Avondtocht, heeft de zeilcommissie geen evenementen kunnen organiseren en moesten 

we de nieuwjaarsreceptie en dus ook het Amstelcabaret missen. De situatie bracht 

overigens ook veel mooie en onverwachte initiatieven tot stand. Zo brachten de 

midweekroeiers wandel- en fietstochten uit, ging het Amstelcabaret over tot een 

uitvoering op amstelroei.nl, zagen we elkaar ‘op afstand’ tijdens de digitale ALV en werd 

een feestje gevierd bij de online muziekbingo. 

 

In tegenstelling tot de verenigingssluiting in het vorige verenigingsjaar konden we nu wel 

het hele jaar blijven roeien. De lockdown die in december 2020 van start ging liet roeien 

toe, maar alleen in eenpersoons boten. In mei werd het roeien in alle boottypen weer 

toegestaan en dat hebben we geweten! Met files op de vlotten was het 

anderhalvemeteren soms een uitdaging. Ook de Midweekcommissie zag weer kansen en 

plande diverse tochten door en rond Amsterdam.  

 

Een hoogtepunt van dit verenigingsjaar is ook dat het jeugdroeien weer in de lift zit. 

Onder de bezielende leiding van Wieger van der Werf en Jacques Klok zien we het aantal 

jeugdleden groeien. Daarmee wordt invulling gegeven aan een belangrijke ambitie van 

onze club, want de jeugd heeft de toekomst. 

 

Tenslotte wil ik iedereen die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging 

enorm bedanken. In de bijlage van dit jaarverslag staan de namen vermeld van de vele 

vrijwilligers die onze vereniging laten draaien.  

 

Mijn tijd in het bestuur zit erop. Ik wens mijn opvolger veel 

succes met het maken van goede keuzes voor onze club. En 

natuurlijk blijf ik de boel in de gaten houden.  

 

Veel plezier op het water! 

 

Wim Koopman, 

Voorzitter   



 

 4 

1. Onze vereniging, woord van de secretaris 
 

Dit jaarverslag beschrijft het verenigingsjaar 2020-2021, dat loopt van 1 oktober 2020 

tot en met 30 september 2021. Een jaar, waarin we als vereniging ons wederom sterk 

hebben getoond. We hebben de Covid-perikelen met de daarbij komende 

overheidsbeperkingen met veel verantwoordelijkheidsbesef en (meestal!) zonder morren 

het hoofd geboden. We konden weer roeien en met ons allen hebben we ervoor gezorgd, 

dat we ook konden blijven roeien.  

Het voelde goed te zien dat we allemaal veerkrachtig waren en ook inventief. Na het 

roeien werden de boot en riemen goed schoongemaakt, bleven veel roeiers gezellig 

hangen op de club en werd er koffie of thee gemaakt, de prullenbak werden geleegd en 

vuilniszakken gekocht. Allemaal kleine dingetjes die toch even moeten gebeuren en wat 

ook probleemloos werd gedaan.  

Zoals je dat thuis ook zou doen! Dat geeft – in elke geval mij – maar ik merkte ook bij 

vele anderen op de club, dat de Covid ook iets goeds teweeg heeft gebracht: 

saamhorigheid en het gevoel dat we samen de vereniging zijn. 

Ik hoop, dat dat komend verenigingsjaar zich doorzet.  

 

Als bestuur constateren we (helaas!) ook een andere tendens, namelijk leden vinden het 

lastig zich beschikbaar te stellen voor taken, zoals bijvoorbeeld 

onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw en andere noodzakelijke klussen, die – net 

als ik hierboven schreef, maar dan minder individueel plezier biedend, ook gedaan 

moeten worden. Dat legt een grote belasting op de (kleine) groep vrijwilligers, die graag 

de handen uit de mouwen steekt. Het wordt voor komend seizoen een belangrijk 

bestuursspeerpunt de leden op dit punt te motiveren om zich voor de vereniging meer in 

te zetten. 

 

Het afgelopen verenigingsjaar betreurden wij het overlijden van Eric Pool (01 november 

2020); Willem Groot (26 maart 2021); en Alexander Kuyper (24 oktober 2021).  

 

Ledenoverzicht 
 

 

Bron: KNRB 
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Op moment van schrijven van dit verslag ziet ons leden bestand er als volgt uit: 

De vereniging heeft een totaal aantal leden van 616. Een kleine afname ten opzichte van 

vorig jaar (624) 

Dit ledental is als volgt over de volgende leeftijdscategorieën verdeeld: 

 

Leeftijd: 5-11 12-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 

 

Vrouwen:   2   35   34   20   35   61   98   61 

Mannen:   3   24   27   32   27   41   56   60 

  ___________________________________________________ 

 

Totalen   5   59   61   52   62   102   154   121 

 

Het is verheugend te zien, dat het aantal jeugdleden ten opzichte van verleden jaar (45) 

weer een stijgende lijn vertoont. Dit seizoen is een gezamenlijk initiatief met Willem III 

en De Hoop gestart om meer jeugdleden aan te trekken onder het motto “Roeien is Leuk” 

en met de website Ikwilroeien.Amsterdam. 

Ook in dit verenigingsjaar werden vele roeiwedstrijden, als de Heineken en de Head 

afgelast. De Onderlinge ging niet door. Botendopen werden uitgesteld.  

Gelukkig kon dan toch eindelijk op onze 147e Amstelverjaardag op 11 september 2021 

de botendoop wel plaatsvinden. Onze vloot werd met maar liefst vijf gloednieuwe boten 

verrijkt.  

 

De botendoop was onderdeel van een ingetogen verjaardagsfeestje van de vereniging. 

Door de coronamaatregelen was het nog altijd niet mogelijk om het zo gewenste 

Amstelfeest te geven en was er zelfs een toegangscontrole op vaccinatie- en testbewijzen 

aan de deur, zodat er meer mensen aanwezig konden zijn en er gelegenheid was om te 

borrelen. Dit zorgde voor ouderwets gezellige taferelen op het terras.  

Aansluitend werd  Phaedra van der Molen samen met teamgenote Lotta van Westreenen 

(Willem III) gehuldigd voor het door hen in de dubbeltwee behaalde 

wereldkampioenschap op 15 augustus 2021 in Bulgarije. Deze grandioze prestatie was 

voor het bestuur aanleiding om Phaedra te benoemen tot lid van verdienste. 

 

Het bestuur vervolgde de werkzaamheden om het verenigingsgebouw bestendig en 

duurzaam voor de toekomst te maken. Deze grootschalige renovatie nadert zijn 

afronding. In dit jaarverslag kunt u daar uitgebreid over lezen in de bijdragen van de 

commissaris Gebouw, René Visser en van Frank van Unen (als voorzitter leidinggevend 

aan de GORS en verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde subsidies). 

 

Na ruim zestien jaar heeft onze pachter Joris de Wijs onze vereniging per 1 juni verlaten. 

Na talloze feesten, bruiloften, begrafenissen, ontelbaar veel kopjes koffie voor 

verkleumde roeiers en evenzoveel versgetapte overwinningsbiertjes voor de 

wedstrijdroeiers maakt Joris plaats voor een nieuwe pachter. Hij heeft besloten na een 

moeizaam coronajaar om door te gaan met zijn klussenbedrijf JDW Design en Klus. 
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Bestuur 
Het bestuur bestond dit verenigingsjaar uit: 

+    voorzitter     - Wim Koopman; 

+    vice-voorzitter    - Cees Vente; 

+    penningmeester    - Hans Vendrig; 

+    secretaris    - Geert Jaspers 

+    commissaris gebouw   - René Visser; 

+    commissaris wedstrijd   - Nienke Engberts;  

+    commissaris vloot    - Bart Breuk (interim);  

+    commissaris algemene zaken   - Wessel Agterhof; en 

+    commissaris instructie   - Mieke Soelman. 

 

Het bestuur wordt ondersteund door de vele vrijwilligers, die in de diverse commissies 

hun onmisbare werk verrichten. Achter in dit jaarverslag staan al deze mensen genoemd. 

Ik nodig je uit deze (lange) lijst met aandacht te lezen, dat verdienen zij. De traditionele 

dankmaaltijd, de zwoegershap, is helaas door de Coronamaatregelen wederom niet door 

kunnen gaan. 

 

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 

     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 IJmeer Challenge 

   Met Commissaris Gebouw contactpersoon voor Pachter 

Comm. Gebouw Onderhoud Gebouw 

     Gebouwcommissie en vrijwilligers Technische Ondersteuning 

Contactpersoon groenvoorziening/planten/ramen/dweilen wassen 

Met Commissaris Wedstrijd contactpersoon voor Pachter 
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Comm. Instructie Instructiecommissie, Instructeurs Volwassenen  

     Afroeicommissie 

     Commissie Vaardigheidsproeven 

Comm. Alg. Zaken Communicatie (Nieuwsbrief, Website, en Web- en fotoredactie, ICT) 

Zeilcommissie (ZCA), Automatisering (e-captain), 

Midweekroeien, Toercommissie, Running Rowers, Jong Amstel 

Scheeve Pomerans, Amstel Cabaret 

 

In dit Jaarverslag zijn de verslagen te lezen van de diverse bestuursleden en commissies. 

Verder tref je in de Bijlagen een overzicht van de door de leden behaalde blikken 

(Blikkenlijst), de samenstelling van de Vloot per 30 september 2021 (Vlootoverzicht) en 

een overzicht van alle commissies en vrijwilligers. 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het 

gevoerde beleid en de genomen besluiten. De leden kunnen dan hun vragen en 

opmerkingen rechtstreeks aan het bestuur richten. Het bestuur wil graag in gesprek met 

de leden blijven. De ALV is daarvoor niet altijd het geschikte moment. Weet, dat alle 

bestuursleden altijd benaderbaar zijn op de vereniging, per mail of via de 

Amstelbrievenbus. Vaak is een informeel gesprek aan de bar al verhelderend of de 

snelste manier om een gerezen probleem tot oplossing te brengen.   

Missie 
Van belang blijft de in de vorige jaarverslagen uiteengezette missie.  

Traditiegetrouw blijf ik die hier herhalen. 

Dit brengt mij op de bestuursbrede missie van 2017. Zoals Cees Vente, die 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, materiaalomgang enz.) mag 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). 

 

Geert Jaspers, 

Secretaris  
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2. Wedstrijd- en Jeugdroeien 
 

Van een hoop trainen en geen wedstrijden naar de eerste WK-medaille voor een 

Amsteldame ooit!  

 

Niets is zo frustrerend als een wedstrijdsport beoefenen en geen wedstrijd kunnen 

starten: door de aanhoudende restricties in verband met de coronapandemie moesten we 

ook dit seizoen 2020-2021 weer een hoop afzien. Dat wil zeggen, veel trainen en veel 

afgelaste wedstrijden. Geen Novembervieren, weer een verbod op het roeien in ploegen, 

niet samen op de ergometer trainen op de club… Alle ingrediënten voor een lange, saaie 

winter.  

 

Een aantal wedstrijden kon op creatieve wijze digitaal worden gevaren alleen in de skiff 

of ‘droog’ (op de ergometer) maar de meeste wedstrijden zijn ook dit seizoen uit 

veiligheidsoverwegingen niet of in zeer beperkte vorm doorgegaan. Ook onze tradities, 

de Amstel Marathon en de jeugdwedstrijden moesten helaas ook geannuleerd worden.   

 

Toch was juist dit een heel mooi en memorabel jaar voor De Amstel. Voor onze junioren 

werd wedstrijden varen in het voorjaar langzamerhand weer meer mogelijk, hetzij met 

veel restricties, mondkapjes op en alles moest zonder publiek gebeuren. En al snel werd 

er blik gehaald: Liza Kooi en Phaedra van de Molen werden in de dubbeltwee en vier 

nationaal kampioen op de Westelijke Regatta. Een maand later, in juli, mocht Phaedra 

meedoen aan de WK onder 23 in Racice waar ze buiten de prijzen viel. Ze heeft daar wel 

goed kunnen ervaren hoe een grote internationale wedstrijd is. Die ervaring nam ze mee 

in augustus bij het WK voor junioren in Plovdiv. Daar mocht ze in de dubbeltwee voor 

Nederland uitkomen met haar roeimaatje Lotta van Westreenen (Willem III) en hun 

bevlogen coach Hans Lyklema. De race was ongelofelijk spannend, zo eentje waarbij je 

op een gegeven moment niet eens meer durft te kijken, maar het is gelukt: Phaedra is 

het eerste vrouwelijke Amstellid dat een Gouden WK-blik heeft weten te behalen en dat 

in zo’n vreemd jaar!  

 

Nog een paar halen en Phaedra en Lotte zijn wereldkampioen! 
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De Amstel is reuzetrots op Phaedra, die als klein meisje bij de Amsteljeugd leerde roeien 

en in een paar jaar is gegroeid naar de wereldtop. In München wist Phaedra dit najaar 

nogmaals blik te trekken, ze won een zilveren plak op het EK onder 19 in de skiff. Veel 

credits hier natuurlijk ook voor de Amstel coaches, Jan Frits de Haan en Wim Koopman 

en het hele team dat al onze junioren heeft begeleid. 

 

 

Liza Kooi werd Nederlands kampioen in de 4- 

 

Toen men deze zomer langzamerhand gevaccineerd was en de besmettingscijfers 

teruggelopen waren, mochten het ook voor de oudere, vaak wat minder fanatieke 

roeiers, weer wedstrijden varen. Het Heineken Roeivierkamp, normaal de vaste prik voor 

veteranen en clubroeiers in maart, heeft Nereus heeft in oktober alsnog kunnen 

organiseren. Ook hier deden junioren mee, voor sommigen van hen was dit de eerste 

echt grote wedstrijd die ze konden varen. De kleinere wedstrijden elders in het land 

konden vanaf de zomer ook weer doorgaan en met succes voor de Amstel: Hans Vendrig 

won in Almelo bij de Cottwhich Regatta in de skiff in het veteranen G veld. Ook het 

coastal wedstrijdroeien werd weer opgepakt, zo werd er onder andere aan de woeste 

kust bij Katwijk gevaren en heeft Lisa van der Putten in de dubbeltwee gestreden op het 

WK Coastal roeien in Oeiras (Portugal). 

 

Even leek het weer ‘net als vroeger’ te worden, maar de vraag is of we de komende tijd 

weer te maken gaan krijgen met restricties. Laten we blijven genieten van de behaalde 

successen en van iedere wedstrijd die we wel kunnen varen.   

 

Tenslotte: veel dank aan de Amstel voor de leuke bestuursjaren, met veel genoegen 

draag ik de functie van wedstrijdcommissaris over aan Marjolein Dohmen.  

Nienke Engberts, wedstrijdcommissaris 
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Jeugdroeien 
 
De verenigingen in Nederland hebben te maken met een grote terugloop in jeugd en 

Juniorenleden. Aangenomen wordt dat de coronapandemie hier een belangrijke rol in 

speelt. Om het tij te keren is de actie “Ik wil roeien” geïnitieerd door Jacques Klok met 

drie andere Amsterdamse roeiverenigingen nl Willem III, RIC en De Hoop. Jongeren van 

11 tot 17 jaar leren roeien gedurende een introductieperiode van een maand. De 

cursisten hebben tweemaal per week een roeiles en de kosten bedragen €50,-. Tot nu 

toe hebben hier 40 jongeren aan meegedaan. Helaas is de samenwerking met onze vorig 

jaar aangestelde jeugdcoördinator niet succesvol geweest. Zijn taken zijn met verve 

overgenomen door ons Amstellid Wieger van der Werf. Al met al verdient de organisatie 

van het jeugdroeien op De Amstel in de komende jaren bijzondere aandacht.  

 

Door de Coronapandemie hebben DINHO-wedstrijden niet plaatsgevonden.  

IJmeer Challenge 
 

In het voorjaar zijn vanwege Covid-19 alle coastal wedstrijden afgelast. Een aantal 

voorjaarswedstrijden doorgeschoven naar het najaar, waardoor de agenda erg vol is 

geraakt. Er was dusdanig veel verplaatst dat er in augustus en september wekelijks een 

wedstrijd gepland stond. Dit leidde tot een tegenvallend aantal inschrijvingen op de 

Ymeer Challenge, waardoor deze moest worden afgelast. De organisatie van de 

Challenge is ervan overtuigd dat er volgend jaar weer een succesvolle en populaire 

wedstrijd georganiseerd kan worden. 

Amstelmarathon 
 

Helaas moest de 17e Amstel Marathon ook dit jaar, voor de tweede keer, worden 

afgelast vanwege de heersende Covid-19 pandemie. 

De 17e Amstel Marathon zal nu op Zondag 10 April 2022 worden verroeid! Het zal dan de 

eerste keer zijn dat het nieuwe traject van 55 km zal worden gevaren met een langer 

stuk door de Amsterdamse grachten en een nieuw traject over de Waver naar Nes aan de 

Amstel en dan terug naar het clubhuis. 

Het traject op en neer naar het Abcoudermeer komt daarmee te vervallen.  

De Amstel Marathon is nog een van de weinige roei-evenementen die door onze 

vereniging wordt georganiseerd, wij hopen dat veel Amstel-ploegen zich zullen 

inschrijven voor de nummers: D C2*, D C4*, H C2*, H C4*, Mix C2*, Mix C4* en mix 

Wherry!  

We hebben ook een aantal vrijwilligers nodig om op een aantal kruispunten langs de 

route de ploegen vanaf de kant even te begeleiden, alle hulp is welkom, stuur een e-mail 

naar amstelmarathon@gmail.com en wij nemen contact met je op!  

mailto:amstelmarathon@gmail.com
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3. Amstelactiviteiten 
 

Biljartgroep ‘De Scheeve Pomerans’ 

  

Een “absoluut dieptepunt” is de juiste samenvatting van 

seizoen 2020/21. Op de openingsavond zijn er twee partijen 

gespeeld en een paar dagen later ging alles op het Corona-slot. 

Dankzij de versoepelingen in mei kon in de zomermaanden een 

corona clubkampioenschap gespeeld worden. En dat was het 

dan. Maar we stomen gevaccineerd en vol vertrouwen af op de 

90tigste verjaardag op vrijdag 1 oktober als we traditioneel 

met een ferme bite in de mossel alle competities laten starten.  

 

“Geen pachtgebrek of corona kan hindren, 

de keu-tic is voor ons muziek” 

Aldus een variant op het Amstelclublied. 

 

Zeilcommissie De Amstel (ZCA) 
 

Tot groot verdriet van de zeilfanaten in onze vereniging kon de zeilcommissie dit jaar 

geen evenementen organiseren. De coronamaatregelen lieten dit helaas niet toe.   
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4. Recreatieroeien 

Midweekroeien 

 

Het midweekroeien bestaat uit vier onderdelen: 

1. Het organiseren van doordeweekse tochten voor leden van De Amstel 

2. De Midweekroeimiddag op woensdag 

3. Het organiseren van doordeweekse tochten bij andere roeiclubs 

4. Het faciliteren van uitwisselingen met andere roeiclubs 

 

Het midweekroeien is een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met andere leden 

van De Amstel - menig lid leerde zo een nieuwe ploeggenoot kennen - of met leden van 

andere clubs. Daarnaast bouw je een stevige conditie op, want het zijn vaak pittige 

tochten, en is het goed voor je roeitechniek. Je vaart namelijk soms onder heel lage 

bruggetjes door (waar je moet liggen en slippen tegelijk) en het is regelmatig 

manoeuvreren in smalle vaarten en sluizen. In de sluizen moet je opletten dat je dol niet 

in de sluistouwen terecht komt, waardoor je boot kan kantelen. Maar dat is dit jaar niet 

gebeurd. 

Vóór de coronatijd nam iedereen altijd een uitgebreide lunch mee die met de anderen 

werd gedeeld, maar nu hebben we het helaas op eigen boterhammen in een zakje 

moeten houden. 

Het organiseren van tochten 
In 2021 hebben we weer vele tochten op weekdagen georganiseerd (meestal dinsdag of 

donderdag, soms woensdag of vrijdag) vanuit onze eigen vereniging. De beschrijvingen 

van deze tochten met (kunst)historische bijzonderheden en bijgevoegde kaarten zijn 

door Peter de Graaf geplastificeerd. Ze zijn op verzoek beschikbaar voor 

belangstellenden. Ze kunnen ook uitgeleend worden aan clubs die hier zelfstandig komen 

roeien. 

 

Evenals vorig jaar hadden we in de lente verschillende tochten ingepland, die vanwege 

corona niet konden doorgaan. Maar toen het eenmaal wél kon, gingen we met gezwinde 

spoed van start. 

• 15 juni Ouderkerk 

• 25 juni Westlandgrachttocht (de nieuwe route naar de Sloterplas) 

• 9 juli Nieuwe Meer (met zwemmen) 

• 21 juli Westelijke Eilanden 

• 10 augustus Wittenburgertocht (leuke nieuwe korte tocht) 

• 4 augustus De Ceuvel (met lunch aldaar) 

• 17 augustus Geintocht 

• 31 augustus Waterlandtocht 

• 14 september Zaanse Schans (vanuit Purmerend) 

• 15 oktober reprise Westlandgrachttocht (met lunch in Hotel Buiten) 

 

Al met al zijn er dus tien tochten geroeid. Vroeger deden we altijd de Plassentocht, via de 

Nieuwe Meer, maar daarvoor in de plaats heeft Carine Hoogveld nu een nieuwe route via 

de Westlandgracht ontwikkeld. De sluis in de Slotervaart bij de Heemstedestraat is dit 

jaar voor het eerst sinds twintig jaar namelijk op vrijdag, zaterdag en zondag weer open. 
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Met handbediening. Omdat dit via de Christoffel Plantijngracht zo’n mooie route is en 

iedereen er in juni laaiend enthousiast over was, hebben we in oktober als afsluiting van 

het seizoen de Westlandgrachttocht in de reprise gedaan. 

De tocht naar Vinkeveen die gepland was op 10 augustus, is afgelast vanwege het weer 

in combinatie met de afstand. In plaats daarvan is de door Carine Hoogveld nieuw 

ontwikkelde Wittenburgertocht geroeid: via de Oesjesduiker bij de Wittenburgergracht 

naar de nieuwbouw van Oostenburg. De tocht van 29 september naar de Oostelijke 

Eilanden is vanwege het slechte weer helemaal niet doorgegaan. 

De Midweekroeimiddag 
Al jaren organiseert Aafke Gorter op de woensdagmiddag om twee uur een tochtje voor 

de liefhebbers. Er is altijd weer veel belangstelling voor. Er wordt het hele jaar door 

geroeid, behalve als het heel slecht weer is. Meestal is Willem III de eerste stop, waar de 

meegebrachte thee en koekjes worden genuttigd, en dan wordt er nog een eindje 

richting Ouderkerk doorgeroeid. Een enkele maal gaat men naar de binnenstad. 

Het organiseren van tochten bij andere roeiclubs 
Alweer vanwege corona is er dit jaar maar één uitstapje geweest. We zijn op 14 

september met gehuurde boten van de roeiclub in Purmerend naar de Zaanse Schans 

geroeid. Opvallend dat al die oude molens vanaf het water nog veel meer indruk maken 

dan vanaf de weg. Onze Amstelleden Art Noordhoek en Erica Buma hebben ons net als 

vorig jaar weer hartelijk in hun vakantiehuis in Jisp ontvangen. 

Het faciliteren van uitwisseling met andere roeiclubs 
Op 15 juni is de Haagse roeiclub De Laak bij De Amstel ontvangen om met enkele van 

onze wherries naar Ouderkerk te roeien. Daar gingen de Hagenaars naar de Portugees 

Israëlitische Begraafplaats Beth Haim voor een herdenking. De route was natuurlijk heel 

simpel, maar ze hebben wel wat aanwijzingen gekregen. Hun bezoek is uitstekend 

verlopen. De Midweekroeicommissie is uitgenodigd om een keer op Prinsjesdag bij De 

Laak te komen roeien. Dat kon in dit coronajaar helaas nog niet. 

 

Het is verheugend dat de Midweekroeicommissie niet alleen de mensen aantrekt die al 

jaren meeroeien, maar ook steeds weer nieuwe instroom krijgt. Meestal vanuit de 

basisinstructie. Deze roeiers worden altijd hartelijk ontvangen in de 'oude' groep. Bij de 

tochten van volgend jaar zal de midweekroeicommissie een gelijkmatige 

krachtenverdeling van de roeiers in de boten maken. Zeker bij de langere tochten is dit 

belangrijk. 

Toercommissie 

 

Ook de toertochten van de Amstel, de populaire Koning Wintertocht en de Nationale 

Avondtocht konden niet doorgaan vanwege de pandemie. Toch is er goed nieuws te 

melden. Er zijn namelijk een aantal leden opgestaan om de nieuwe toercommissie te 

vormen. Begin 2022 zullen zij worden ingewerkt door de oude commissie en worden ze 

via de website voorgesteld aan de leden. 
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5. Instructie 
 

Ook afgelopen jaar hebben we met de beperkingen door het Covid-virus te maken gehad. 

Dit heeft zijn weerslag gehad op de instructie. 

Basisinstructie 
De groep die in september 2020 was begonnen met de basisinstructie moest al na één 

maand stoppen in groepsverband instructie volgen omdat de lockdown ingezet werd. 

Eerst is de instructie op de ergometer verdergegaan. Maar 6 enthousiaste roeiers wilden 

meer en zijn ondanks het koude water gestart met instructie in een C1. En later zijn er 

nog 3 gestart om op deze manier instructie te krijgen. 

 

Omdat het roeien in teamverband nog steeds niet mogelijk was, is in mei gestart met 

basis-instructie in een C1. Hieraan hebben 9 roeiers deelgenomen. 

Voor deze vorm van instructie geven zijn vooral in de eerste maand veel instructeurs 

nodig die helaas niet beschikbaar zijn. Daarom zal deze instructievorm in de toekomst 

niet standaard aangeboden worden. Ook is gebleken dat deze vorm van instructie niet 

voor iedereen geschikt is.  

 

Vanaf augustus mocht er weer in teamverband geroeid worden. Er is toen direct gestart 

met een nieuwe groep roeiers voor de basisinstructie. Deze groep van 8 roeiers zijn 

onlangs voor test 1 geslaagd en zullen naar verwachting in december voor test 2 

afroeien. 

 

Door de grote inzet en flexibiliteit van de instructeurs is de wachtlijst van nieuwe leden 

die willen leren roeien beperkt gebleven. 

C1- en skiff-instructie 
Doordat niet in teamverband geroeid mocht worden bleef de stormloop op de instructie in 

C1 en skiff aanhouden. Ook leden die net voor de lockdown test 2 hadden afgelegd 

meldden zich om instructie in de C1 te krijgen. 

 

Doordat de afroeicommissie iedere maand weer langs de kant de roeiers klaar stonden 

om de roeiers te beoordelen en door de grote inzet van de instructeurs hebben veel 

roeiers de kans gekregen om deel te nemen aan de C1- en skiff-instructie. 

Boordinstructie 
Na een jaar afwezigheid is in oktober weer gestart met de B2-instructie. 7 enthousiaste 

roeiers worden de fijne kneepjes van het boordroeien aangeleerd. Om meer aandacht 

aan het boordroeien te geven is in de basisinstructie ook 1 boordsessie toegevoegd. De 

beginnende roeiers kunnen dan ook kennismaken met deze tak van de roeisport. 

 

Aantal roeiers die instructie hebben gehad in seizoen 2020/2021 

 Basisinstructie C1 Skiff Boordroeien 

 test 1&2 test 3 test 3 test 4 B2 B3 

Sep - dec 2020 10 6 19 11 - - 

Mrt - jul 2021 10 3 11 - - - 

Sep - okt 2021 8 9 4 13 7 - 



 

 15 

Subtotaal 28 18 34 24 7 0 

Totaal      111 

Aantal mensen dat instructie heeft gehad of nog heeft in het jaar 2020/2021 

Instructeurs 
Door de corona-maatregelen is er in dit jaar geen instructeurscursus gegeven. Voor het 

komende jaar staat er weer een cursus op de planning, zodat de uitval van instructeurs 

weer opgevuld kan worden met nieuwe enthousiaste instructeurs. 

Op dit moment zijn 10 instructeurs voor de basis-instructie, 3 instructeurs voor C1-

instructie, 3 instructeurs voor Skiff-instructie en 1 instructeurs voor boord-instructie 

actief beschikbaar.  

 

Vaardigheidsproeven 
 

Van de vier geplande zaterdagochtenden, waren er voor twee voldoende gegadigden om 

de vaardigheidsproeven af te leggen. Op verzoek is in het najaar nog op een 

zaterdagmiddag een derde moment geweest. Dertien leden hebben in totaal de 

vaardigheidsproef afgelegd: drie in de skiff en tien in een C1. Allen zijn geslaagd. 

Communicatie over aanmelding voor de vaardigheidsproef ging via de agenda op de 

website en via aankondigingen op het prikbord in gang. 
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6. Vloot 
 

Wat een raar jaar was dit. Eerst een volledige lockdown met alleen mogelijkheid in skiffs 

te roeien, daarna weer volledig open met alle ploegen weer op het water zonder dat er 

1,5 m aangehouden hoefde te worden. Kortom een raar jaar voor de vloot om alles ook 

goed draaiende te houden met onze bootsman Jesse en vrijwilligers van de 

materiaalcommissie. 

 

Hoe kan het dan toch dat we ondanks bijna niets aangeschaft te hebben dit jaar, toch 

een botendoop te houden met 5 boten? Dit kwam vooral van de nog aangeschafte boten 

die maar niet gedoopt konden worden vanwege de coronamaatregelen. 

 

Wat hebben we dit jaar en vorig jaar aangeschaft: 

• Skiff (2e hands empacher) Austin 

• C4 Kuifeend 

• C3 IJsvogel 

• 2x Plovdiv (Voor onze wereld junior kampioene Pheadra) 

• Combi 4 Berlage 

• River Boat (gesponsord, waar we heel blij mee zijn)  

 

Kortom een prachtige uitbreiding c.q. vervanging van onze vloot. Vervanging was oa de 

Barbierbrug die gesneuveld was door een aanvaring en een River Boat ter vervanging 

van de Otter (C1). 

 

We hebben voor het nieuwe jaar alweer tien prachtig nieuwe ergometers gekocht op de 

NKIR en dat scheelt ons weer in de aanschafprijs. Ook willen we, op drie na, de oude 

ergometers verkopen aan geïnteresseerde leden. Hier volgt nog een bericht van. 

 

Nogmaals om aan te geven dat we afgelopen jaar bijna geen nieuwe boten hebben 

gekocht, vanwege de onzekere tijd met corona waarbij we danig op de financiën hebben 

gelet! We zullen komend jaar wel weer meer gaan uitgeven aan de nieuwe aanschaf. 

 

Als laatste wil ik eenieder bedanken die aan het onderhoud van onze vloot heeft 

meegeholpen, dus laten we er met z’n alle zuinig en voorzichtig mee omgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florrie de Pater doopt de 

Kuifeend  
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7. Gebouw 
 

Het verenigingsjaar 2020– 2021 stond vooral in het teken van het afronden van 

werkzaamheden in het kader van het groot onderhoud en de verduurzaming welke twee 

jaar geleden zijn gestart. Er zijn al veel dingen gedaan in het kader van verduurzaming. 

Voorbeelden: isolatie van het betonnen platte dak rond de koepel, het aanbrengen van 

een mossedumdak op de dakisolatie en het isoleren van de oude schuine daken. De 

belangrijkste en meest in het oog springende klus dit jaar was het aanleggen van een 

PV-installatie (PV staat voor Photo Voltaic, oftewel: zonnepanelen) voor het opwekken 

van eigen elektra.  

Een ander belangrijk onderwerp was het vertrek van de pachter waardoor een aantal 

onverwachte werkzaamheden in het gebouw gedaan moesten worden. Hieronder tref je 

een overzicht van het uitgevoerde onderhoud waarvan een deel gefinancierd werd uit 

gehonoreerde subsidieaanvragen. De financiële onderbouwing van al het uitgevoerde 

onderhoud kun je terugvinden in het hoofdstuk financiën.  

Verduurzamen gebouw 
Verduurzaming is met de flink stijgende energieprijzen een steeds actueler thema. Dit 

geldt ook voor clubgebouwen. De Amstel investeert daarom in aanpassingen in het 

gebouw die het energieverbruik en daarmee de energiekosten omlaag brengen. Het zijn 

investeringen die pas op de langere termijn terugverdiend zullen worden. Er zijn al veel 

zaken gedaan, maar de verduurzaming is nog zeker niet afgerond. Zo willen we de 

verouderde kunststof pui bij het terras vervangen door een beter geluid- en warmte-

isolerende pui met een vlakverdeling en detaillering die recht doet aan ons gebouw met 

monumentenstatus. Vervanging van deze pui is een van de onderdelen voor het totaal 

isoleren van wat in vakjargon „de schil” van het gebouw genoemd, oftewel de 

buitengevel en dak(en). Door deze goed te isoleren, wordt weer een stap gezet op weg 

naar een gasloos gebouw. Zie verder het hoofdstuk ‘Plannen op de langere termijn’. 

Opknappen bamboeparketvloer 
De bamboeparketvloer was hard aan een opknapbeurt toe. Vooral in de sociëteit liet de 

toplaag van de epoxylaag los. Dat zag er niet fraai uit en veel leden gaven dit ook aan. 

Het bestuur heeft daarom besloten om de vloer op te laten knappen. De epoxylagen zijn 

eraf geschuurd en de vloer is in de wax gezet. De vloer ziet er nu weer netjes uit! Om dit 

zo te houden, is het belangrijk dat de vloer goed wordt onderhouden. Met de nieuwe 

uitbater en de schoonmaker zullen hier concrete afspraken over worden gemaakt. 

Onderdeel van het onderhoud is het jaarlijks vernieuwen van het waxsysteem. Omdat dit 

de nodige overlast geeft, proberen we deze werkzaamheden in een rustige periode uit te 

laten voeren, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie. 

Werkzaamheden keuken 
Na vertrek van de uitbater heeft een groep enthousiaste vrijwilligers de keuken en kelder 

leeggehaald en schoongemaakt. In de kelder zijn de muren opnieuw geschilderd, de 

onafgewerkte betonvloer is gereinigd/ontvet, geschuurd en daarna met 

tweecomponentenbetonverf geschilderd. De vloer en wanden zijn daarmee beter schoon 

te houden dan voorheen. De nieuwe uitbater heeft hiermee een geschikte 

voorraadruimte om nieuwe stellingen te plaatsen.  
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Een gespecialiseerd bedrijf heeft in de keuken en achter de bar alle apparatuur 

nagekeken. Er bleek behoorlijk wat achterstallig onderhoud te zijn: een aantal apparaten 

werkte niet meer naar behoren en een deel daarvan moest vernieuwd worden. Alles is nu 

op orde en de nieuwe uitbater kan straks met goedwerkende, veilige en professionele 

apparatuur aan de slag gaan. Het is van belang om met de uitbater en de 

vereniging/bestuur duidelijke, concrete afspraken te maken over het gebruik en het 

onderhoud van de apparatuur.  

Klimaatbeheersing kleedkamers en sociëteit 
De kleedkamers en de ergoruimte worden verwarmd d.m.v. vloerverwarming, een 

veelgebruikte vorm van lage temperatuurverwarming. De sociëteit wordt verwarmd door 

de originele gietijzeren radiatoren, een vorm van  hoge temperatuurverwarming. Beide 

verwarmingen zaten op hetzelfde systeem en dat werkt  in praktijk niet. Kenmerkt van 

lage temperatuurverwarming is dat deze dag en nacht aan is om de betonvloer warm te 

houden. Hoge temperatuurverwarming daarentegen kan je aanzetten wanneer er 

behoeften is om de temperatuur in een ruimte te verhogen en uitzetten als dat niet meer 

het geval is. Om de problemen die daardoor ontstonden op te lossen, hebben we de twee 

verwarmingssystemen van elkaar losgekoppeld. De systemen hebben nu een eigen cv-

ketel en eigen thermostaat. We merken dat deze oplossing goed werkt. 

Klimaatbeheersing keuken, bestuurskamer en administratieruimte 
Sinds de (ver)nieuwbouw in 2010/2011 zijn er problemen met de temperatuur in de 

keuken, bestuurskamer en administratieruimte. In de zomer werd het te warm en in de 

winter waren de ruimtes te koud waardoor er ook niet goed in gewerkt kon worden. Dit 

gebrek aan een goed binnenklimaat zorgde er tevens voor dat de bestuurskamer niet 

goed verhuurd kon worden. Een eerdere oplossing om de hoge temperatuur te verlagen, 

was het aanbrengen van zonwerende folie. Dit hielp, maar nog onvoldoende. Verdere 

stappen waren nodig. Eind 2020 is daarom in de drie ruimtes een airco split-unit 

aangelegd. Deze units kunnen bij hoge temperaturen in korte tijd de ruimte een stuk 

koeler en daarmee aangenaam maken. Een veel gestelde vraag/opmerking die we 

hierover kregen, was of dit niet (te)veel elektriciteit vraagt. Ons antwoord hierop is als 

volgt: wij hebben energiezuinige split-units laten plaatsen. Deze werken efficiënt mede 

omdat ze vocht onttrekken aan de lucht. De ruimtes zijn met gebruik van deze units 3 à 

4 C koeler dan buiten en dat voelt prettig aan, ook omdat het door de lagere 

luchtvochtigheid niet benauwd is.  

Afgelopen zomer hebben we dit een aantal keren mogen ervaren. In de praktijk worden 

de airco’s vooral overdag aangezet en alleen wanneer dat nodig is. We hebben 95 

zonnepanelen op onze daken geplaatst die met gemak de airco’s van stroom kunnen 

voorzien. Ter illustratie: de stroom die twee airco’s gebruiken, wordt geleverd door drie à 

vier panelen. Dit toont aan dat we op een energiezuinige manier een comfortabele 

temperatuur in de ruimtes kunnen realiseren.  

Het probleem met de vloerverwarming – waardoor het in de winter in de ruimtes te koud 

werd – is door onze vaste loodgieter opgelost. Een aantal regelkleppen bleek stuk te zijn 

en er was nog wat ander klein onderhoud nodig. De verwarming werkt nu naar behoren, 

zo is onze ervaring. 
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PV-installatie met zonnepanelen 
Het laatste project van het GORS-team was het installeren van een PV-installatie 

waarvan de zonnepanelen op de schuine daken het meest opvallend zijn. Bouw- en 

installatietechnisch én financieel waren we er vrij snel uit met de nieuwe installateur. Als 

gevolg van een toenemend aantal branden waarbij PV-zonnepanelen een rol spelen, zijn 

verzekeraars echter steeds strengere eisen gaan stellen aan de brandveiligheid van 

zonnepanelen. Onze verzekeringsmaatschappij vond de constructie van onze oude 

schuine daken (houten dakconstructie met PIR-isolatie waarvan de brandklasse niet 

bekend is en bitumineuze dakbedekking) gecombineerd met PV-zonnepanelen te 

brandgevaarlijk en daarom niet verzekerbaar. Andere verzekeringsmaatschappijen waren 

dezelfde mening toegedaan.  

Naast het uitzoeken welke technische oplossingen mogelijk waren waar de verzekering 

wel mee akkoord zo kunnen gaan, hebben we ook gekeken naar de extra kosten die dit 

met zich mee zou brengen. Onze oplossing in de vorm van het plaatsen van extra 

brandwerend isolatiemateriaal bleek zowel technisch als financieel haalbaar te zijn. De 95 

zonnepanelen zijn nu bovenop de aangebrachte extra isolatie op het dak geplaatst. Deze 

extra isolatie is ook een stap naar een gasloos gebouw, zoals eerder al genoemd. De 

investering die we nu hebben gedaan verdienen we binnen vijf jaar terug. Hierbij de 

kanttekening dat dit vooral komt door de gunstige subsidievoorwaarden die er gelden 

voor sportgebouwen.  

 

De installatie is sinds juni in gebruik waarbij we overtollige door ons opgewekte stroom 

terugleveren aan het net. De nieuwe slimme meter, die gratis door de netbeheerder is 

geïnstalleerd, houdt dit bij. Door de gunstige salderingsregeling profiteren wij van onze 

extra opgewekte energie. Zoals het er nu uitziet, wordt deze regeling vanaf 2023 

afgebouwd. In de politiek is nog de discussie om deze regeling langer in stand te houden. 

We zullen de discussie uiteraard blijven volgen. Indien de salderingsregeling afgebouwd 

gaat worden, zullen we zowel technisch als financieel onderzoeken of het mogelijk is om 

voor de overtollige stroom een brandveilig accu-opslagsysteem te laten installeren. 

Vervangen kapotte ruit ergoruimte 
Door een onbekende oorzaak was een grote scheur ontstaan in de ruit in de ergoruimte. 

Het is geen eenvoudige klus om deze ruit, die maar liefst 350 kg weegt, te vervangen. 

Omdat de ruit te groot is om door het gebouw te transporteren, was het noodzakelijk om 

een speciale grote kraan te gebruiken die de oude ruit eruit takelde en de nieuwe op zijn 

plaats bracht. De Ruysdaelkade moest hiervoor tijdelijk afgesloten worden waarbij het 

verkeer door twee verkeersregelaars werd geregeld. De hele operatie verliep zonder 

problemen en die nieuwe ruit staat mooi in de ergoruimte. Gelukkig werden de kosten 

vergoed door onze verzekering, maar wij vragen aan alle gebruikers met klem om 

zorgvuldig met al het materiaal om te gaan en geen dingen tegen de ruiten te plaatsen. 

Aanpassing nieuwe vlotten 
We hebben de nieuwe vlotten nu ruim een jaar. We horen veel positieve reacties; veel 

leden zijn zeer content met deze vlotten. We kregen echter ook diverse meldingen 

binnen dat er teveel beweging in de vlotten zat. Dat de vlotten meer bewegen dan de 

oude komt omdat ze een stuk lichter zijn. De beweging in het horizontale vlak gaat 

daardoor sneller, vooral als er meer mensen op het vlot staan. Ook bewegen de houten 

meerpalen die in de grond zijn gedrukt, mee. Dit geeft een onstabiel gevoel. In overleg 

met de leverancier hebben we gekeken naar een oplossing. Aan de wal is bij ieder vlot nu 
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een geleider aangebracht waar het vlot aan vastzit. Hierdoor kan het vlot wel verticaal 

meebewegen met de waterstand, maar is er horizontaal weinig speling. We merken dat 

deze oplossing goed werkt. De horizontale beweging is nu een stuk minder. De 

meerpalen zijn dit jaar afgezaagd en er is een vergelijkbare constructie aan de andere 

kant aangebracht.  

Lekkages 
Op diverse plekken in de botenloods en op één plek in de werkplaats hebben we te 

maken met lekkages. Deze kunnen opeens vrij ernstig zijn maar ook een lange tijd niet 

meer optreden. Dat maakt het niet eenvoudig om de oorzaak of oorzaken van deze 

lekkages te vinden en op te lossen. Samen met de bootsman houden we het in de gaten 

en kijken we naar een oplossing(en). 

Nieuw gevelbord 
Veel leden viel het al op: er pronkt een nieuw Amstel-gevelbord op onze voorgevel! Logo 

en lettertype zijn hetzelfde als het oude bord. Het oude bord was echter verweerd en het 

bleek bijna net zo duur te zijn om een nieuw bord te laten maken dan het oude te laten 

opknappen. Het enige verschil met het oude bord is dat we het nieuwe bord in Amstel-

blauw hebben laten schilderen. Ons clubhuis is nu van buitenaf nog beter zichtbaar. 

NEN 3140-herkeuring 
Ruim vier jaar geleden hebben wij voor het eerst een NEN 3140-keuring laten uitvoeren. 

Dit is een keuring van de elektrische installatie in het gebouw. Uit de keuring die toen 

gedaan is, kwam divers achterstallig onderhoud naar voren. Dit is de afgelopen jaren de 

opgepakt en onze installatie voldoet nu weer aan de huidige wet- en regelgeving. Het 

betekent ook dat het risico op brand veroorzaakt door de installatie sterk verminderd is. 

De regelgeving vereist dat eens in de vier à vijf jaar een herkeuring volgens deze NEN-

methodiek wordt gedaan. Daarom is het afgelopen jaar een herkeuring gedaan en zoals 

verwacht kwamen er weinig grote problemen naar voren. De geconstateerde 

onderhoudspunten worden volgend jaar uitgevoerd. 

Klein onderhoud/werkzaamheden 
Naast bovengenoemde grote werkzaamheden zijn er diverse kleine klussen uitgevoerd, 

sommige met vrijwilligers en andere met externe partijen. Een paar klussen uitgelicht: 

• Klussendag afgelopen zomer: ramen gelapt en diverse andere kleine klussen. 

• Groenvoorzieningen bij de gevel loodsen: aanbrengen en onderhoud. 

• Nieuwe sloten geplaatst op de rode buitendeur bij de keuken. De oude sloten waren 

versleten en aan vervanging toe.  

• Blauwe schuifwand: aanbrengen nieuw slot ter vervanging van het oude, niet 

werkende slot. 

• Divers bestratingswerk bij het landje naast de botenloods. 

• Plaatsen spiegel in de herenkleedkamer. 

• Verzorgen van het groen in de bakken op het terras. 

• Krachthonk: plaatsen stellingskast voor opbergen van de kleine gewichten. 

• Noodverlichting: controle en keuring. Naar aanleiding hiervan is een aantal 

verouderde nood-/vluchtverlichtingsarmaturen vernieuwd. 

• Centrale hal: reparatie van gat in de blauwe wand en opnieuw verven van de wand. 

• Zonwering bij het terras: nagelopen en uitvoering kleine onderhoudsbeurt. 

• De piano in de sociëteit is opnieuw gestemd en klinkt weer als vanouds. 
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ICT 
Zoals ook in vorig jaarverslag gemeld, is er in het voorgaande jaar veel tijd gestoken in 

een grote upgrade van het ICT-netwerk op De Amstel, zowel qua bekabeling als 

netwerkapparatuur. Dit heeft afgelopen jaar zijn waarde getoond. De afgelopen tijd is er 

alleen een kleine uitbereiding gedaan op het netwerk om ook de PV-installatie op het 

netwerk aan te sluiten. Daarmee is, wat vernieuwing betreft, de aandacht verschoven 

van het kernnetwerk naar de gebruiksapparatuur die daarop is aangesloten.  

 

Een belangrijke aanpassing betreft de hoognodige vervanging van de verschillende en 

veelal zeer verouderde computers (sommige systemen draaiden al meer dan twaalf jaar). 

Gedurende de afgelopen maanden zijn de LAC-pc’s vervangen, waarmee dus met name 

de LAC, maar ook verschillende andere commissies weer de beschikking hebben over 

twee snelle, modern uitgeruste pc’s om efficiënt de taken gedaan te krijgen. Ook is 

eerder dit jaar een infoscherm in de hal aangesloten waarop de broodnodige 

mededelingen onder de aandacht van de Amstel-roeiers kunnen worden gebracht. 

Bovendien is in de bestuurskamer een groot televisiescherm opgehangen dat o.a. 

gebruikt wordt door het instructieteam om een visuele terugkoppeling te kunnen geven 

op de trainingen. 

 

De komende maanden staan nog de volgende projecten op het programma: een 

grondige upgrade van de systemen in de ergoruimte en het vervangen/vernieuwen van 

de afschrijfsystemen. 

Gebouwcommissie 
Ook dit jaar is de gebouwcommissie vanwege de coronaperikelen niet bij elkaar gekomen 

om de stand van zaken inzake het gebouw te bespreken. Via mail en WhatsApp houden 

we elkaar wel regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken van diverse 

klussen. Wij zoeken echter wel versterking! Er is een vacature om mee te helpen ons 

gebouw in goede staat te houden. Kort gezegd heeft de gebouwcommissie de taak om te 

kijken welke werkzaamheden in de toekomst uitgevoerd dienen te worden en door welke 

partijen. Heb je interesse om op deze manier je in te zetten voor ons gemeentelijk 

monument? Stuur dan een mail naar gebouw@amstelroei.nl  

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 
Het moge duidelijk zijn dat het onderhoud van ons gebouw voortdurende aandacht 

vraagt. Een actuele MJOP is hierbij onontbeerlijk. Voor onze vereniging wordt deze 

opgesteld met het professionele softwarepakket O-Prognose. De Amstel hoeft hier niet 

voor te betalen omdat de commissaris gebouw dit pakket via zijn werkgever mag 

gebruiken. De gebouwcommissie gaat begin 2022 weer aan de slag met het actualiseren 

van de MJOP. De aangepaste MJOP zal voor ieder Amstel-lid dat interesse hierin heeft, 

opvraagbaar zijn via gebouw@amstelroei.nl  

Stemlocatie De Amstel, Tweede Kamerverkiezingen 2021 
Zoals bekend, waren er dit jaar op 17 maart Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege 

coronamaatregelen als voldoende afstand, goede ventilatie, éénrichtingsverkeer et 

cetera, waren diverse, altijd gebruikte locaties niet geschikt meer als stemlokaal. En ook 

om drukte bij de stemlokalen te spreiden, wilden de Kiesraad en de gemeente 

Amsterdam extra stemlocaties. De gemeente Amsterdam ging daarom actief op zoek 

naar nieuwe stemlocaties en zag mogelijkheden bij ons clubgebouw. Het bestuur had hier 
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geen bezwaar tegen. Na een paar overleggen op onze vereniging was de conclusie dat de 

Kiesraad en de gemeente Amsterdam onze sociëteit graag wilden gebruiken als 

stemlokaal. Alles verliep goed op de verkiezingsdag en we kregen van diverse leden en 

omwonenden positieve reacties. Er hebben ruim 1000 stemgerechtigden gebruik 

gemaakt van onze locatie. Ook de Kiesraad was zeer te spreken over hoe het stemmen 

op onze locatie was verlopen.   

 

De gemeente Amsterdam heeft ons daarom benaderd met de vraag of onze locatie 

gebruikt mag worden voor de komende gemeenteraadsverkiezing die woensdag 16 maart 

2022 gehouden wordt. Het bestuur staat daar welwillend tegenover en in samenspraak 

met de nieuwe uitbater zullen we hier invulling aan geven. 

Plannen voor 2021 – 2022  
Voor het komende verenigingsjaar staan minder klussen op de planning dan de afgelopen 

jaren. Er valt echter nog genoeg te doen! Een aantal plannen en werkzaamheden 

uitgelicht: 

• Vernieuwen buitenlantaarnarmaturen en het uitlichten van de voor- en achtergevel. 

Nog in onderzoek- en offertefase. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom! 

• Het maken van een lockerkast waar de cox-boxen in opgeladen kunnen worden.  

• Entreegebied beter schoon en onkruidvrij houden.  

• Het entreegebied verder opknappen. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe het zichtbare 

leidingwerk netjes weggewerkt kan worden. 

• Het verder opknappen van de bestuurskamer zodat deze aantrekkelijker wordt voor 

verhuur.  We zoeken hiervoor minimaal veertien nieuwe (of goede tweedehands) 

vergaderstoelen. Heb je suggesties hiervoor? Neem contact op met de commissaris 

gebouw via gebouw@amstelroei.nl   

• Nieuwe brandwerende gordijnen in de sociëteit. 

• Aanpassing waterleiding zodat er ook watertappunt is bij de skiffloods. 

• Verdere uitwerking gebruik alarminstallatie in de vorm van inlogcodes per bevoegde 

gebruiker. 

• Divers schilderwerk aan de voor- en achtergevel. Het lakwerk van het 

nieuwbouwgedeelte heeft onderhoud nodig. In de entreepui is houtrot geconstateerd 

die aangepakt moet worden. Verder willen we de mast opnieuw laten lakken. Een 

professioneel bedrijf zal genoemde werkzaamheden uitvoeren.  

• Inventariseren sleutelplan gebouw en indien nodig aanpassen. 

• In overleg met de nieuwe uitbater vervangen van de blauwe schuifwand in de 

sociëteit. 

• Verder opruimen/opknappen van het landje naast het gebouw. Steigers onkruidvrij 

maken, et cetera. 

• Diverse kleine werkzaamheden aan de elektrische installatie n.a.v. de NEN 3140-

herkeuring van dit jaar (zie hierboven). 

• Het schilderen van schragen en ander klein meubilair. 
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Plannen voor de middelkorte termijn 

Krachthonk 
Van potentiële leden krijgen we allerlei feedback over onze vereniging en de 

voorzieningen die we hebben. Over het algemeen is men positief over onze vloot en het 

gebouw in het algemeen. De ergoruimte is goed voor de cardiotraining, vooral in de 

wintermaanden. Een kritiekpunt dat we vaak horen, is dat ons huidige krachthonk te 

klein is en niet alle moderne apparatuur heeft die een roeier kan gebruiken om in vorm 

te blijven. Als we het vergelijken met de andere burgerverenigingen in Amsterdam, zijn 

onze huidige krachtfaciliteiten inderdaad onvoldoende. Om die reden wordt momenteel 

onderzoek gedaan naar een uitbreiding en betere inrichting van het krachthonk Met 

betere inrichting wordt het volgende bedoeld:   

• Goede ventilatievoorziening, dit ook in verband met de coronamaatregelen. 

• Goede verlichting en ICT-voorzieningen.  

• Professionele apparatuur zoals gebruikt wordt in sportscholen en daarbij specifiek 

gericht op wat roeiers nodig hebben, zoals een legpress-machine.   

 

Het schetsontwerp is af. Met dit schetsontwerp en de technische omschrijving zijn we 

bezig met het aanvragen van diverse offertes. Als besloten wordt verder te gaan met dit 

project, dan zal ook een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden bij de 

gemeente. Wanneer we in deze fase zijn, zullen we in overleg met de coaches en 

gebruikers van de krachtruimte kijken naar de mogelijkheden voor het inrichten van de 

ruimte. Ook hier geldt dat als wij als vereniging zoveel mogelijk zelf doen, we de kosten 

kunnen drukken. Spreekt dit onderwerp jou aan en wil je meer weten? Neem dan contact 

op met de commissaris gebouw gebouw@amstelroei.nl  

Kade 
Afgelopen jaar waren de in Amsterdam op verschillende plaatsen verzakkende kades een 

actueel onderwerp. Naar aanleiding hiervan kregen wij van diverse leden vragen over de 

kade bij ons clubgebouw. Die kade is ons eigendom dus wij zijn verantwoordelijk voor 

het onderhoud. De kade is momenteel in redelijke conditie maar we zien wel dat op 

sommige plekken gaten ontstaan omdat de naden tussen een aantal betonplanken open 

komen te staan. Dit probleem is kunnen met vrijwilligers uit de vereniging makkelijk zelf 

oplossen. In de toekomst willen we echter de kade door een gespecialiseerd bedrijf laten 

controleren en ons daarbij laten adviseren over toekomstig onderhoud of, indien nodig, 

vervanging op langere termijn. 

 

Plannen voor de langere termijn 
 

Ons gebouw heeft de komende jaren nog veel aandacht nodig. Er zijn verschillende 

werkzaamheden ingepland om het gebouw duurzaam en toekomstbestendig te maken. 

Voorbeelden: verdere isolatie van de wanden en het plaatsen van energiezuinige 

beglazing in de koepel en, zoals eerder al genoemd, het plaatsen van een warmte- en 

geluidsisolerende pui in de sociëteit bij ons terras aan de zuidkant. Een ander plan in het 

kader van de klimaatbeheersing in het administratiekantoor en de bestuurskamer is om 

tegen de transparante buitengevel aan de buitenkant een groenvoorziening aan te 

brengen in de vorm van klimplanten. Deze zorgen voor schaduw waardoor binnen de 

ruimtes minder snel opwarmen. Verder willen we de gasketel die zorgt voor de 
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verwarming van deze ruimtes en de keuken, op termijn vervangen door een lucht-

warmtepompinstallatie. Voordeel van dit systeem is dat in de zomer de vloeren licht 

gekoeld kunnen worden. Gecombineerd met het airco-systeem zal dit een efficiënte 

oplossing zijn die weinig energie verbruikt. Voor de heetwatervoorziening in de keuken 

kijken we naar een apart, kleiner model lucht-warmtepomp.  

 

In de toekomst krijgen we te maken met veranderde wet- en regelgeving. Voorbeeld 

hiervan is de Energy Performance Buildings Directive (EPDB III). Verwachting is dat we 

na 2026 voor ons gebouw een Gebouw Automatiserings- en Controle Systeem (GACS) 

moeten aanleggen waarin alle verbruikte en opgewekte energie wordt bijgehouden. Ook 

alle verplichte keuringen en onderhoud van de installaties komen in deze GACS.   

 

Bij velen zal het bekend zijn dat Amsterdam in 2040 geheel gasloos wil zijn. Dit 

ambitieuze plan heeft flinke consequenties voor ons gebouw en daarom moeten de 

stappen naar een gasloos gebouw goed voorbereid worden. We kijken dus nu al wat er 

de komende jaren gedaan moet worden. Zoals eerder genoemd, is het isoleren van de 

schil van het gebouw de eerste belangrijke stap. Dit doen we om energiekosten te 

besparen, maar ook vanuit technisch oogpunt. Bij het gasloos verwarmen van een 

gebouw is het beste om over te stappen op een verwarmingssysteem met lage 

temperatuurverwarming (LTV). Een goede isolatie van het gebouw is bij dit systeem van 

groot belang om comfort te behouden en energiekosten laag te houden. Ook zal er 

gekeken worden wat voor nieuwe professionele apparatuur in de grootkeuken moet 

komen die niet op gas werkt. Dit zal ook weer aanpassingen in het elektrasysteem 

vragen. Een ander voorbeeld is dat de siergaskachel in de loungeruimte op termijn 

vervangen zal moeten worden door een infrarood sierkachel.  

 

De gebouwcommissie laat zich de komende jaren over dit onderwerp informeren door 

professionals en de gemeente Amsterdam. Mocht jij op dit vlak expertise hebben, dan wil 

de gebouwcommissie graag met je van gedachten wisselen over wat de mogelijkheden 

zijn om ons gebouw voor te bereiden op een toekomst zonder gas. Aanmelden kan via de 

mail gebouw@amstelroei.nl  
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8. Administratie + Subsidie 

Financiële & Leden Administratie Commissie (FLAC) 

 

Allereerst wil ik even stilstaan bij het overlijden van onze e-captain ondersteuner Willem 

Groot. Hoewel we al veel kunnen, is zijn input en kennis een groot gemis. 

 

Er zijn helaas minder nieuwe leden dan aantal leden dat heeft opgezegd het afgelopen 

jaar. 

 

Verder hebben we twee nieuwe computers gekregen, waar we heel blij mee zijn.  

Het werken ermee gaat supersnel! 

De oude computers hebben ruimschoots hun dienst bewezen, maar zijn niet meer van 

deze tijd. 

 

Elke twee weken zitten er twee mensen van het LAC om de ledenadministratie te doen.  

Het kan dus voorkomen dat je niet meteen een reactie krijgt op je mail. Maar weet dat 

we ons uiterste best doen om alles in goede banen te leiden.  

 

Ook de uitgifte van de tags loopt goed. Wel hopen we dit, binnen de coronaregels, weer 

live op de club te kunnen doen ipv. een envelop op het prikbord. 

 

Archiefcommissie 
 

Door de coronacrisis is de commissie een lange tijd niet bijeengeweest. Pas in augustus 

weer begonnen. Bij gewerkt werd de klapper met het Doopregister en de daarbij horende 

doopfoto’s en de lijst van leden van verdienste. Ook de pachtcontracten op volgorde 

gelegd. In de laatste ook foto’s toegevoegd van de pachters. Ook veel aandacht aan de 

Nieuwsbrieven besteed, om deze zoveel mogelijk compleet te krijgen met de “Lees meer” 

artikelen. 

 

Groot Onderhoud en Renovatie met Subsidie (GORS) 
 

Het project liep vanaf januari 2019 en is in september, net voor het eind van het 

verenigingsjaar afgerond. Ook voor andere uitgaven bleek er subsidie en dat is als 

“bijvangst” in de GORS meegenomen. 

 

Er zijn veel deelprojecten aan het gebouw uitgevoerd die vooral in het vorig jaarverslag 

uitgebreid zijn beschreven. Door allerlei oorzaken – omgevingsvergunning – specifieke 

eisen van de verzekeraar t.a.v. de isolatie van het dak onder de zonnepanelen – heeft t 

allemaal wat langer geduurd dan bij de start was verwacht. 

 

Vooral de onverstoorbare inzet van onze commissaris gebouw moet geroemd! 
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De laatste grote klussen waren het herstel van het metselwerk, isolatie van de oude 

schuine daken, airco in bestuurs/LAC kamer en keuken en natuurlijk de 94 zonnepanelen 

die in een heel groot deel van onze elektriciteit voorzien. 

 

 
Enkele grote projecten in één plaatje: nieuwe vlotten, nieuwe loodsdeuren, isolatie van dak rondom 

de koepel (Rc3,5) met mossedum afgedekt, isolatie van de schuine daken daarnaast (Rc2,5), 

airco’s en 94 zonnepanelen. 

 

Van de subsidieregelingen van de gemeente Amsterdam, subsidie 

verenigingsaccommodaties buitensport en groen dak subsidie en die van het ministerie 

van VWS, behoud en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) hebben we zo goed 

mogelijk gebruik gemaakt. De verantwoordingen zijn voor zover nodig ingediend en voor 

veel andere posten is de subsidie achteraf gedeclareerd en aan ons betaald; de 7e BOSA-

aanvraag loopt nog. 

 

De grote posten van dit verenigingsjaar: 

 Bruto subs Gem Ams BOSA netto 

Airco’s             € 10.603         1/3e 20% € 4.257 
Metselwerk    € 13.189 1/3e 20% € 6.155 
Isolatie dakvlak 2&3    € 25.706 1/3e 30% € 9.856 

94 Zonnepanelen € 36.842 1/3e 30/35% € 12.894 
 

Totaal € 86.340   totaal subsidie  € 53.178  € 33.162 
 

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer 20% BOSA subsidie gevraagd en 

verkregen voor overige uitgaven aan het gebouw, de aankoop en onderhoud van het 

roeimateriaal (een dubbeltwee en 2 skiffs) en wat andere exploitatie-uitgaven, totaal  € 

26.309.  
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Het hele project vanaf januari 2019 t/m september 2021 in cijfers: 

 

 Bruto Subsidie netto 

Gebouw groot 

onderhoud/verduurzaming 

€  308.535 €   160.258 €   148.277 

Aankoop boten *), riemen, botenwagen €  181.096 €     37.927 €   143.169 

Bootsman tbv vloot en gebouw incl 
materiaal 

€  158.622 €     31.724 €   126.898 

Overig  roeimateriaal e.d. €    40.148 €       8.030 €     32.118 

Overige exploitatiekosten, ook gebouw €    58.477 €     12.663 €    45.814 

TOTAAL €  746.878 €   250.603 €  496.276 
*) 8+, 4-, 4x+, C4x, C3x, 3 * 2x en 2 * 1x 

 

Wat opvalt is dat we uiteindelijk aan vloot en gebouw in deze periode ongeveer gelijke 

bedragen hebben uitgegeven.  

Komt er nog een GORS 2? 
Als beide regelingen worden verlengd kunnen we er vanaf 2024 nog een keer gebruik 

van maken. Uit het nieuwe MJOP volgen ongetwijfeld weer stevige uitgaven. Dus moeten 

we sparen voor een zo groot mogelijk eigen deel. 

In cijfers: met 50.000 eigen deel kun je zonder subsidie voor 50.000 incl BTW werk 

(laten) uitvoeren. 

Met dezelfde 50.000 en beide subsidies kun je voor 107.000 werk laten uitvoeren en 

zelfs voor 136.000 als het om specifieke verduurzaming gaat. 

Dus niet geleidelijk allerlei klussen uitvoeren, maar goed inventariseren, opsparen, geld 

sparen en dan weer “alles ineens” over een jaar of 5. 
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9. Communicatie 
 

Evenals het vorige verenigingsjaar is ook dit jaar coronacommunicatie leidend geweest. 

Of lijdend, want veel berichten gingen over strengere maatregelen die ervoor moesten 

zorgen dat de pandemie werd beteugeld. Gelukkig kon er al met al wel meer geroeid 

worden en was er dus ook meer nieuws te vinden op amstelroei.nl. De combinatie van 

nieuwsbrieven, bestuursmededelingen en het infoscherm in de entree van ons gebouw 

heeft ervoor gezorgd dat de boodschap iedere 

keer keurig bij de leden is beland. 

Website en Nieuwsbrief 
Dit verenigingsjaar hebben we de 

bestuursmededelingen vervangen door de 

reguliere nieuwsbrieven. De reden daarvoor is dat 

er naast nieuwe coronamaatregelen ook vaker 

nieuws te melden was. In totaal zijn er 21 

nieuwsbrieven (waaronder 6 van het 

Amstelcabaret) en 4 bestuursmededelingen 

verstuurd tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 

2021. Het dataverbruik was vorig jaar nog 

verdubbeld vanwege het aanschaffen van meer 

functionaliteiten van e-captain. Dit jaar zien we een stabilisering in het dataverkeer.  

 

Het verenigingsjaar op amstelroei.nl begon zo ongeveer met de mededeling dat de 

sociëteit moest sluiten vanwege de coronamaatregelen. Dat had mede tot gevolg dat de 

nieuwjaarsreceptie niet doorging en het Amstelcabaret zich online 

presenteerde. Dat deden ze met verve: met maar liefst 12 publicaties 

wisten ze de leden te vermaken in een variatie van liedjes, scherpe 

teksten, anekdotes en zelfs puzzels. De Amstelreporters deden 

verslag van de online ALV, de Amstel muziekbingo (ook online!). 

Sterreporter Peter de Graaf heeft een grote bijdrage aan kopij 

geleverd. Van zijn hand kwamen onder andere interviews met Joris de 

Wijs, Bart Breuk, Wieger van der Werf en Jacques Klok, én met 

wereldkampioen Phaedra van der Molen. De commissie gebouw zorgt 

ook voor de nodige mededelingen, waarvan het merendeel van de 

hand van René Visser. In memoriams waren er ook, en wel over Eric 

Pool, Willem Groot en Alexander Kuyper. Andere bijdragen kwamen 

o.a. van Liza Kooi, Dirk Altena, Rick van Eeden en Simon Koch.  

Dank voor jullie bijdragen! 

Doorontwikkelen website 
Amstelroei.nl is sinds dit verengingsjaar ook via de Cappie-app te bekijken. Niet alleen 

nieuwsberichten en de agenda, maar ook het besloten deel (beschikbaar na inloggen) is 

te raadplegen. 

Vanwege de coronaperikelen en een wisseling in het bestuur is het er dit verenigingsjaar 

helaas niet van gekomen om het afschrijfsysteem van e-captain definitief over te zetten 

en het abonnement van MyFleet te stoppen. Om dit alsnog voor elkaar te krijgen is de 

hulp van e-captain ingeschakeld. 
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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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Bijlagen 
 

Bijlage 1: GORS 

Bijlage 2: Blikkenlijst 2020/2021 

Bijlage 3: Vlootoverzicht per 30 september 2021 

Bijlage 4: Bestuur, commissies en vrijwilligers 
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Bijlage 1: Overzicht subsidieverstrekkingen GORS 

 
Overzicht ontvangen, wordt bewerkt om passend te maken 
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Bijlage 2: Blikkenlijst 2020/2021 
 

Westelijke Regatta/NK Groot voor junioren Kolom1 Kolom2 

Phaedra van der Molen M18 2x combi  

Phaedra van der Molen M18 2x combi 

Liza Kooi M18 4- combi 

Dutch International Youth Regatta Kolom2 Kolom3 

Lotte Vedel (st) M18 8+  
Liza Kooi M18 4-  
Lotte Vedel (st) J18 8+  
Coupe de la Jeunesse Kolom1 Kolom2 

Liza Kooi JW 4- goud 

World Rowing Junior Championships Kolom1 Kolom2 

Phaedra van der Molen JW2x goud 

Cottwich Almelo Regatta Kolom1 Kolom2 

Hans Vendrig HVG 1x  
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Bijlage 3: Vlootoverzicht per 30 september 2021 
 
Naam Type Gewichtskl. 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 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 
 

wedstrijd 

Fossa 1x LW 2016 
 

wedstrijd  

Gazelle 1x LW 1990   wedstrijd 

Karakter 1x LW 2004 S5 
 

Krijgertje 1x SLW 1998 S1 
 

Leeuwin 1x ZW 1996 S4 
 

Loire 1x LW 2017 
 

wedstrijd 

Luilak 1x SLW 2003 S2 
 

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 S1 
 

Ostap Bender 1x LW 1992   wedstrijd/privé 

Panter 1x MW 1982 S4 
 

Rhône 1x LW 2017 
 

wedstrijd 

Serval 1x LW 1994   wedstrijd 

Slaak 1x MW 2009 S4 
 

Sloe 1x MW 2009 S4 
 

Speedy 1x SLW 1990 S2 
 

Sperwer 1x LW 1990   wedstrijd 

Strummer 1x LW 2004   wedstrijd/privé 

Tamar 1x LW 2015 
 

wedstrijd 

Tevere 1x LW 2005 S4 
 

Theems 1x LW 2015 
 

wedstrijd 

Tigris 1x ZW 2004 S4 
 

Tijger 1x MW 2006 S5 
 

Traction Avant 1x ZW 2001 S5 
 

Vos 1x ZW 2011   wedstrijd 

Wildebeest 1x MW 2009 S5   

Xochimilco 1x ZW 1994 S5   

ZS2 Maria 1x LW 2009 S5  
 

ZS3 Maria 1x LW 2016 
 

wedstrijd/privé 

Zwaluw 1x LW 1999   wedstrijd/privé 

2 Fast 4 You 2x LW 1992 S5 
 

Asterix 2x SLW 1993 S3   

Bled 2x LW 2015 
 

wedstrijd  

Bosporus 2x LW 2008 S4   
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Cornego 2x LW 2020 S4 wedstrijd 

Duizendmeren 2x ZW 2008 S3   

Henley 2x LW 2013 S5 wedstrijd 

Jarun 2x LW 2015 S5 wedstrijd 

Kangoeroe 2x LW 1994 S4 
 

Kattegat   2x   MW 2019 
  

Pas de Deux 2x LW 2002   wedstrijd 

Skagerak 2x LW 2015 S4 
 

Suske & Wiske 2x SLW 2001 S4   

Tweestromenland 2x ZW 2005 S3   

Bosbaan 2x, 2- MW 2001   wedstrijd 

Guadalquivir 2x, 2- MW 2006   wedstrijd 

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   

Trakai 2- LW 2018 
 

wedstrijd 

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

Grote Bocht 4(x)- MW 2006   wedstrijd 

Hoge Sluis 4(x)- LW 2011   wedstrijd 

Liesbeth 4(x)- LW 2015 
 

wedstrijd 

Omval 4(x)-  MW 2019 
 

wedstrijd 

Zwarte Kat 4(x)- ZW 2002   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   wedstrijd 

Rozenoord 4(x)+ LW 2010 S5/B4 wedstrijd 

Ysbreeker 4(x)+ MW 2012 S5/B4 wedstrijd 

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 

Tramontana 8+ MW 2020 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   

Soleil C1x ZW 1975 S3   

Walrus C1x ZW 1983 S3   

Waterwolf C1x ZW 2003 S3   

Zeeleeuw C1x ZW 1983 S3   
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

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   

Wim Koopman Yole de Mer 
 

2017 
 

Coastal 

Komkikker MB     
 

  

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 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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Bijlage 4: 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. 

Bestuur 

Wim Koopman (voorzitter), Cees Vente, (vicevoorzitter), Geert Jaspers (secretaris), Hans 

Vendrig (penningmeester), Nienke Engberts (commissaris wedstrijdroeien), Bart Breuk 

(commissaris vloot a.i.), Mieke Soelman (commissaris instructie), René Visser 

(commissaris gebouw), Wessel Agterhof (commissaris algemene zaken, communicatie en 

recreatieroeien) 

Afroeicommissie CI 

Beoordelen-examineren roeivaardigheid 

Joost Adriaanz (coördinator), Reinier Nieuwenhuis, Jan van Rookhuizen 

Amstel Info Team Nieuwe Leden S 

Amstelinformatie verstrekking aan nieuwe leden 

Marieke Lyppens, Vincy de Kok, Frank Verheij, Leo Schneeman, Pieter Maas Geesteranus, 

Marieke Rinkema, Maarten Huygen, Wouter van Ginkel 

Amstelcabaret CAZ 

Organisatie en realisatie jaarlijkse cabaretvoorstelling 

Annelies Sanchez, Doris Muda, Simon Koch, Peter de Graaf, Wim Koopman, Ynte 

Koopman, Cees Vente 

Amstelleden actief buiten de vereniging VZ 

Rob Bijderwieden (kamprechter), Peter de Graaf (ARB werkgroep watergebruik 

Amsterdam en herinrichting Hobbemakade), Jacques Klok (RTC Noord Holland), Erik 

Kraak (KNRB Commissie Coastal Rowing, Commissie Veiligheid en Commissie Recreatief 

Roeien), Rob Muda, Jan Wienese (Stichting de Gouden Riem), Jaap Vlugt (bestuurslid 

ARB/CIC), Maaike Zietse (kamprechter), Margriet Zietse (Stichting PAR)  

Volgens mij zit Johan in de Juridische Commissie van de KNRB 

Doris Muda zit in de Tuchtcommissie SI van de KNRB 

Rob Muda zit in het bestuur van het Comité voor Wherrywedstrijden 

Amstelmarathon CW 

Organisatie en realisatie Amstelmarathon over 50 km door onze regio 

Simon Koch (wedstrijdleider), Rob Bijderwieden, Fons en Liesbeth Kuiper, Doris en Rob 

Muda, Annette Schneeman, Wilma Nekeman, Nienke Engberts, Cees Vente 

Archiefteam S 

Beheer & inrichting documentatie, beeldmateriaal, publicaties & prijzenkast 

Jaap van der Meulen, Paul Nouwen 
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Biljartgoep ‘De Scheeve Pomerans’ CAZ 

Organisatie & realisatie biljartcompetities 

Peter de Graaf, Fons Kuiper  

Commissie gebouw CG 

Coördinatie preventief en correctief beheer opstallen en interieur 

René Visser (coördinator), Marco Romano, Helen Wüst, Rick van Eeden 

Financiële & Leden Administratie Commissie P 

Verwerking financiële mutaties, ledenadministratie en rapportage 

Helen Wüst (coördinator), Marjolijn Roeleveld, Jochem Overbeek, Tonnie Bos-Jongerius 

(ledenadministratie), Marijke Bernelot Moens (diverse klussen), Rick van Eeden, Arno 

van Rooij (IT-ondersteuning) 

GORS P 
Groot Onderhoud en Renovatie met Subsidie 

René Visser, Hans Vendrig, Erik Kraak, Marco Romano en Frank van Unen 

Hoveniersteam CG 

Inrichting & onderhoud groenstroken rond gebouw 

Leo Schneemann, Truida Voortman 

Instructiecommissie CI 

Organisatie & coördinatie roei-instructie 

Silvia Mulder, Michel Bergh, Marianne Thomassen en Florrie de Pater 

Instructeurs Jeugd CW & CI 

Roei-instructie en training jeugd en juniorleden (t/m 18 jaar) 

Jeugdcoördinator: Wieger van der Werf 

Instructeurs en trainers: Jacques Klok, Kiene Remijn, Manu van Wing, Leo Schneeman, 

Katia Faria Rodriguez, Dirk Kooiman, Dirk Wijker, Bart Breuk, Koos Voogd, Kamiel van 

Ophem, Iza Scheen, Fien Bijleveld, Merlijn Kools, Nienke Engberts 

Instructeurs Volwassenen CI 

Roei instructie aan seniores vanaf 18 jaar 

Michel Bergh, Silvia Mulder, Her Grimbergen, Joan Baggerman, Irene Dros, Mieke 

Soelman, Lot Hammink, Emilie Noteboom, Alfred Nijkerk, Anneke van Kooten, Mieke 

Hartveld, Annet Reusken, Marjolijn Peters, Marianne Thomassen, Florence van Rossum, 

Florrie de Pater, Alma Hermans, Paul Lips, Anita Witlox, Geertrui Looze, Wouter van 

Ginkel, Luk van Driessen 

IT Automatisering & implementatie S&P CG 

Inrichting & beheer IT systemen & IT infra 

Tonnie Bos-Jongerius, Geert Jaspers, Helen Wüst, Marjolijn Roeleveld, Rick van Eeden  

Jeugd/junioren Wedstrijdcoaches CW 

Jan Frits de Gans, Wieger van der Werf, Stefan Kools, Anita Meiland, Jacques Klok, 

Liesbeth Hollander 
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Jong Amstel CAZ 

Organisatie Intensivering contacten ledengroep 18 t/m 35 jaar 

Bettine Lalieu (coördinator), Dorine Schenk, Sanne Eekman 

Juniorencommissie CW 
Nienke Engberts, Anneke van den Brink, Leo Schneemann, Jacques Klok, Kiene Remijn, 

Wieger van der Werf (jeugdcoördinator) 

Kascontrolecommissie ALV 

Controleren en rapporteren over financieel beheer i.o.v. de Ledenvergadering 

Leo Schneemann, Andries Schmeding, Wouter van Ginkel 

Materiaalcommissie CV 

Vlootbeheer & aanschaf 

Frank van Unen, Wim Koopman, Sjoerd Verhallen, Nienke Engberts 

Vloot klein-onderhoud 

Pem Godri (coördinator), Jan Schelte & Paul Nouwen 

Midweekroeien CAZ 

Organisatie & realisatie midweek dagtochten 

Aafker Gorter, Annelies Konijnenbelt, Astrid Coppens en Carine Hoogveld 

Regiowedstrijden CI 

Lot Hammink, Frank Borst, Arno van Rooij, Michel Bergh 

Schoonmaken CI 

O.a. poetsdoeken wassen 

Hanneke Heeremans, Patricia Collette, Willemtje Eiting 

Vaardigheidsproeven CI & CAZ 

Organisatie & realisatie roeivaardigheidsproeven 

Paul van Grieken 

Webredactie CAZ 

Coördinatie, inrichting en beheer Amstelroei.nl en social media 

Wessel Agterhof (coördinatie), Rick van Eeden, Peter de Graaf 

IJmeer Challenge CW 

Organisatie Amsterdamse Coastal wedstrijd voor IJburg 

Erik Kraak, Bart Breuk, Olga van Duijn, Rob Bijderwieden, Nienke Engberts 

Zeilcommissie CAZ 

Organiseren en realiseren zeilevenementen 

Fanny Rijnders (coördinator), Bianca Hollenkamp, Koos Voogd, Monique Claringbould, 

Ruth Gruber  
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Roei- en Zeilvereniging 

De Amstel 

 

 


