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Voorwoord voorzitter 
 

Beste roeivrienden, 

 

Het mag weer. Sinds maart van dit jaar mogen we weer roeien zonder beperkingen en 

gezellig gebruik maken van de sociëteit. Zoals bij veel sportverenigingen na de 

Coronatijd is het verenigingsleven weer op gang gekomen. Dat zal een ieder die de 

vereniging regelmatig heeft bezocht zijn opgevallen, maar het komt helemaal tot uiting 

als je dit jaarverslag naast dat van vorig jaar legt. Dit jaarverslag barst uit zijn voegen 

van de verslagen van verschillende activiteiten die dit verengingsjaar zijn georganiseerd. 

 

Na het vertrek van pachter Joris de Wijs tijdens de Coronatijd is het vorige bestuur druk 

bezig geweest om een nieuwe pachter te selecteren. Uit deze selectieperiode is Mehdi 

Slaby als de beste kandidaat gekozen. Het is even wennen geweest voor Mehdi en de 

leden, om de wensen op elkaar af te stemmen en de huidige economische onzekerheid 

helpt helaas niet om een vliegende start te maken. Vanuit het bestuur zijn we daarom 

met een intensief traject bezig om deze samenwerking tot een succes te maken. Wij zijn 

ervan overtuigd dat dit gaat lukken. 

 

Lang tijd om terug te kijken hebben we niet, want in 2024 bereikt onze vereniging de 

respectabele leeftijd van 150 jaar. Een jubileum dat we graag groots gaan vieren. We 

vieren dan de toekomst met aandacht voor ons rijke verleden met enorm veel 

roeisuccessen, roeitradities en de vele sociale activiteiten. Blikkend op een gezonde 

toekomst ver voorbij het aanstaande jubileum vraagt ons om het langzaam dalend 

ledenaantal weer in de lift te krijgen. We vinden het belangrijk om het licht vergrijzende 

ledenbestand flink te laten verjongen.  Het streven van het bestuur is om de komende 

jaren van de huidige 600 naar een toekomstbestendige 800 leden te groeien. Daarbij is 

het allereerst belangrijk om uitstroom van leden te beperken en daarna de vereniging 

aantrekkelijker te maken voor jongere leden. 

 

Uit onze eerste analyses blijkt dat naast onze continue investeringen in onze vloot ook 

het uitbreiden van onze faciliteiten met een professioneel ingerichte krachtruimte voor 

een boost kan zorgen. Een andere investering die zich terug kan verdienen is een 

upgrade van de sociëteit die zorgt voor meer gezelligheid en verbinding. We zetten ook 

in op het verder ontwikkelen van het jeugdroeien onder leiding van onze nieuwe 

jeugdcoördinator Evert Vogel, het ontwikkelen van het wedstrijdroeien voor junioren, 

senioren én  veteranen door het aantrekken van een professionele clubcoach en we gaan 

onderzoeken of we met het coastalroeien nieuwe leden kunnen aantrekken. 

 

Het is een greep uit de plannen waar het bestuur zich de komende jaren over zal buigen 

en waar onze leden regelmatig bij betrokken zullen worden. Want gezond oud worden 

kan het bestuur niet in zijn eentje klaren, dat doen we met ons allen. 

 

Op naar het 150 jarig bestaan en met een blik op een gezond voortbestaan! 

 

Cees Vente 

Voorzitter Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
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1. Onze vereniging 
 

Door Fiejan Bouhuijs 

 

Het verenigingsjaar begon eigenlijk pas echt in februari, tegelijk met het einde van de 

Coronalockdown. Er werd voor die tijd geroeid in kleine boten, maar nu konden we weer 

voluit gaan. In die periode werd ook het contract met Mehdi Slaby, getekend. De keuken 

moest nog professioneel gereinigd worden en hij had nog nauwelijks spullen om uit te 

serveren. 

 

Ondanks deze handicap wist hij de huldiging van Frank van Unen op 17 februari in een 

feestelijk tintje te geven. Ons erelid kreeg donderdag 17 februari uit handen van 

burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Dijk & Waard (voorheen 

Heerhugowaard) versierselen opgespeld, passend bij de benoeming tot Lid in de Orde 

van Oranje Nassau. “Meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk bij De Amstel, de KNRB-

cursuscommissie, De Hoornse Bibliotheek, de Kunststichting Boterhal in Hoorn en nog 

een paar organisaties kreeg in aanwezigheid van de kern van zijn familie en enkele 

roeiers een meer dan terechte blijk van maatschappelijke waardering. “Frank heeft 

vanuit zijn professionele achtergrond met de focus op bedrijfskundige en financiële 

aspecten kans gezien stevige bedragen aan subsidies te verwerven, dan wel optimale 

financieringsconstructies weten te ontwerpen en implementeren. Nauwgezet, 

doortastend, stimulerend en accuraat zijn trefwoorden van de voorstellers. Met de 

afronding van het groot onderhoudsproject GORS voor De Amstel was een opmerkelijke 

mijlpaal bereikt. Hoogste tijd voor het blijk van waardering.”, aldus de burgemeester. 

 

Het verenigingsleven kwam langzamer dan gehoopt op gang. De wedstrijdroeiers 

begonnen aan hun seizoen. De overige roeiers leken eerst even te moeten wennen aan 

hun oude ritme. Mede veroorzaakt doordat de keuken en de bar nogal wat 

opstartproblemen hadden vanwege apparatuur die na de lange lockdown haperde. 

Toch begon het gewone drukke leven weer in mei, na een voorjaarsfeest met een aantal 

uiteenlopende roeiactiviteiten. 

 

Dit jaar zijn gelukkig weinig leden overleden. Ons lid van verdienste Nel Janus-Bijlsma, 

die actief is geweest op meerdere terreinen en de markante Alexander Kuyper zijn ons 

dit verengingsjaar ontvallen. Helaas ontvingen we in januari het bericht, dat in december 

onze oud-voorzitter Reinier de Nooyer was overleden. Reinier was al een aantal jaren 

geen lid meer van de vereniging. Hij was een bijzonder mens en een bijzondere 

voorzitter. Hij was vooral een creatief inspirator, met andere, verfrissende ideeën en 

voerde de eerste verkennende gesprekken met de gemeente Amsterdam voor de 

vernieuwbouw die we in de periode 2006-2012 gepleegd hebben. Zonder zijn inspiratie 

was die verbouwing waarschijnlijk veel minder makkelijk van de grond gekomen. 

 

De verhuur van de sociëteit voor feesten kwam geleidelijk weer op gang. Daarnaast kan 

de bestuurskamer nu ook voor kleinere bijenkomsten verhuurd worden. Mehdi beheert 

de agenda hiervoor. 
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Van 1 maart tot 1 oktober is de bestuurskamer overdag verhuurd geweest aan het 

architectenbureau van Marco Romano, die moest wachten op de oplevering van zijn 

nieuwe kantoor. 

 

Het bestuur vergaderde tot en met eind januari via Zoom. Ook de algemene 

ledenvergadering is nog via Zoom gehouden. Voorzitter Wim Koopman trad af en werd 

opgevolgd door Cees Vente, de vicevoorzitter werd de opvolger van Wim Koopman. Het 

vicevoorzitterschap werd overgenomen door Anneke van den Brink. De penningmeester 

bleef Hans Vendrig, commissaris gebouw bleef René Visser, commissaris wedstrijd 

Nienke Egberts werd opgevolgd door Marjolein Dohmen. Secretaris Geert Jaspers werd 

opgevolgd door Fiejan Bouhuijs. Bart Breuk was tussentijds toegetreden als commissaris 

vloot, terwijl Wessel Agterhof in functie bleef als commissaris algemene zaken, 

recreatieroeien en communicatie. Wim Koopman werd na afloop van de ALV voor zijn 

jarenlange diensten voor de vereniging op vele terreinen benoemd als erelid. 

 

Een hoofdactiviteit van beleid was dit jaar de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR) die nu ook op verenigingen van toepassing is. Daarnaast waren 

een aantal veranderingen sinds 2014 niet bij de notaris gepasseerd, die wel door de ALV 

besloten waren. Het heeft geresulteerd in nogal wat aanpassingen van onze statuten en 

het huishoudelijk reglement. Daarnaast is een concept-bestuursreglement opgesteld. 

Deze drie conceptstukken worden op de vergadering op 25 november 2022 aan de leden 

ter besluitvormig voorgelegd.  

 

Het verenigingsjaar bestreek een kortere periode van roeiactiviteiten en andere 

feestelijkheden. Vanwege de coronaperiode vonden er wel veel werkzaamheden aan het 

gebouw plaats aan het begin van het jaar. Het gehele jaar overziend kunnen we 

constateren dat we als vereniging toch goed door deze onzekere tijd doorgekomen zijn. 

Bestuurssamenstelling 
 

Het bestuur bestond dit verenigingsjaar uit: 

• Voorzitter     Cees Vente  

• vice-voorzitter    Anneke van den Brink 

• penningmeester    Hans Vendrig 

• secretaris     Fiejan Bouhuijs 

• commissaris gebouw   René Visser 

• commissaris wedstrijd   Marjolein Dohmen 

• commissaris vloot    Bart Breuk 

• commissaris algemene zaken  Wessel Agterhof 

• 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.  

 

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.   



 

 6 

2. Wedstrijd- en Jeugdroeien 
 

Door Marjolein Dohmen 

 

Ondanks de invloed van de coronamaatregelen werd het seizoen 2021-2022 door menig 

wedstrijdroeier van De Amstel vol enthousiasme en fanatisme afgesloten. Waar we in het 

najaar van 2021 nog te kampen hadden met forse coronamaatregelen – niet sporten na 

17:00 uur, afgelaste wedstrijden –  lag in maart de Amstel gelukkig weer vol 

wedstrijdboten tijdens de Voorjaarswedstrijden. Een ietwat gek en onvoorspelbaar jaar 

wat dat betreft, waarin ik eind januari Nienke Engberts officieel opvolgde als 

wedstrijdcommissaris. Corona heeft haar sporen nagelaten, maar de wedstrijdafdeling 

bouwt zich gestaag weer op. Dat heeft tijd nodig, maar het afgelopen wedstrijdseizoen 

was een mooi begin.  

 

De wedstrijdroeiers hebben zich zodra het weer kon volop laten zien. Men is creatief 

geweest in het trainen en wist kracht en conditie op peil te houden, want de resultaten 

liegen er niet om. Zo werd meermaals blik getrokken voor De Amstel. Kijk maar eens 

naar de Blikkenlijst achterin dit jaarverslag. Een greep uit de successen van dit seizoen: 

In april werd Phaedra van der Molen Nederlands Kampioene in het lichte dames SB 

skiffveld en Hannah Jonk veroverde een bronzen medaille op ditzelfde NK in de M16 skiff. 

Phaedra verscheen tevens op de World Cup 2 in Poznan, World Cup 3 in Luzern en het 

onder 23 WK in Varese. Liza kwam ook in Varese uit, in het onder 19 WK. Phaedra was te 

horen op Radio 1 over haar ervaring met het lichte roeien en studeert momenteel met 

een roeibeurs aan Princeton. In het Junioren Instroomklassement, een klassement dat 

door de KNRB in het leven is geroepen voor eerstejaars juniorenploegen, won De Amstel 

het M18 2x en M16 2x veld. En dat alles onder leiding van coaches Jan Frits de Geus, 

Wim Koopman, Kiene Remijn en Judith Verberne.  

 

 
Phaedra met coach Jan Frits op het U23 WK in Varese (foto van roeien.nl) 

 

Onze ervaren masterroeisters Anneloes Russel-Van der Zee en Elze Hermans trokken 

meermaals blik en wisten in september op de World Rowing Masters Regatta in Libourne 

in totaal 3 medailles mee naar huis te nemen. Ook in het coastal roeien gingen wij dit 

jaar niet met lege handen naar huis. De mixed ploeg won het klassement tijdens de 
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afsluiter van het seizoen: onze eigen IJmeer Challenge. Lisa wist zich tevens te 

kwalificeren voor het WK Coastal in Saundersfoot, Wales.  

IJmeer Challenge 
 

De ontwikkeling van het coastalroeien staat ook niet stil. Sinds 2019 werken De Amstel, 

De Hoop en Watersportvereniging IJburg samen als het Amsterdam Coastal Rowing 

Centre (ACRC), dat op IJburg het coastalroeien wil introduceren aan hun leden. Op het 

strand van IJburg staan 7 containers met inmiddels in totaal 10 boten (vieren, tweeën en 

skiffs). Deze locatie is in elk geval tot 2026 vastgelegd. Kijk voor meer info op de website 

van het ACRC.  

 

De IJmeer Challenge werd op 25 september 2022 verroeid, georganiseerd door onze 

eigen vereniging in samenwerking met Watersportvereniging IJburg en vond plaats op 

het strand van IJburg. Met windkracht twee lag de uitdaging deze editie vooral in het 

scherp sturen in de bochten. Olga Duijn stuurde een Laak/Laga ploeg naar de 

overwinning in het herenveld. Omdat de IJmeer Challenge de laatste coastalwedstrijd 

van het seizoen is, werden de uitslagen van de klassementen bekend gemaakt. De 

Amstel won beste mixploeg van het klassement 2022! 

 

 
Amstelploeg tijdens de IJmeer Challenge (fotograaf René Visser) 
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Amstelmarathon 
 

Op 10 april 2022 vond de 17e editie van de Amstelmarathon plaats, nadat deze 

marathon door corona twee jaar geen doorgang heeft kunnen vinden. De 17e editie was 

er niet zomaar een: een nieuwe route werd uitgezet. Het nieuwe traject van 55 km werd 

voor het eerst gevaren. Een traject met een langer stuk door de Amsterdamse grachten 

en met een nieuw stuk over de Waver naar Nes aan de Amstel, ca 19 km door de stad en 

ca 36 km door de natuur. Het is een wedstrijd voor C2*, C4* en Wherry. Pampus ging er 

met de winst vandoor op deze zonnige dag. Rob en Simon hebben samen met andere 

enthousiaste vrijwilligers deze dag tot een groot succes gemaakt. Ook voor de komende 

editie zijn vrijwilligers nodig. Lijkt het je leuk mee te helpen op de vereniging of langs de 

kant tijdens de Amstelmarathon? Stuur dan een mail naar amstelmarathon@gmail.com    

  

 
Een Amstelploeg passeert het Rijksmuseum tijdens de Amstelmarathon  
(fotograaf onbekend) 

Blik op de toekomst 
Er gaan veel dingen goed met het wedstrijdroeien op De Amstel, maar het is belangrijk 

om te blijven ontwikkelen. Het doel voor de komende jaren is daarom de 

wedstrijdafdeling verder uitbreiden en verbeteren.  

Wedstrijdjunioren 
Corona heeft een gat geslagen in de afdeling van wedstrijdjunioren. Waar de groep 

meiden zich al ietwat in aantallen heeft weten te herpakken (momenteel 11), moet de 

jongensgroep opnieuw opgebouwd worden. De vereniging blijft zich inzetten om de groep 

wedstrijdjunioren, en tevens wedstrijdcoaches, uit te breiden. Dit vereist nauwkeurige en 

kwalitatieve begeleiding en coördinatie. Het doel voor de komende jaren is dan ook de 

mailto:amstelmarathon@gmail.com
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wedstrijdafdeling te professionaliseren, zodat de wedstrijdjunioren zich bij ons op lange 

termijn optimaal kunnen ontwikkelen. Een veilig sportklimaat, waarin structurele 

aandacht is voor fysieke en mentale ontwikkeling, verbetering van roeitechniek en 

(eerste kennismaking met) krachttraining zijn belangrijk voor het wedstrijdroeien op 

niveau.  

 

Rode draad in het geheel is plezier in het roeien, een sterk groepsgevoel en goede 

begeleiding. Daarnaast is het belangrijk dat de roeiers zich thuis voelen in de groep en 

op de vereniging, waar tijdens trainingskampen, wedstrijdweekenden en activiteiten op 

de vereniging in geïnvesteerd wordt. De wedstrijdjunioren zijn zo’n 15 tot 19 jaar oud en 

combineren wedstrijdroeien met school. Wedstrijd- en trainingsweekenden vereisen 

uitgebreide planning en begeleiding, en zijn van groot belang voor de ontwikkeling van 

de junioren. Met trainingsschema’s, persoonlijke aandacht voor fysieke- en mentale 

gezondheid en teamgevoel moet toegewerkt worden naar een solide wedstrijdafdeling die 

toekomstbestendig is.  

Wedstrijdmasters 
Naast de junioren spelen masterwedstrijdroeiers ook een belangrijke rol in het 

vertegenwoordigen van onze vereniging. Zij hebben zich na een lastige periode weten te 

herpakken. Op enkele verschuivingen na zijn de masterploegen vrijwel intact gebleven, 

de groep werd zelfs uitgebreid met enthousiaste nieuwelingen in het wedstrijdroeien en 

oud studentenroeiers. Hier mogen we trots op zijn na twee lastige jaren met weinig 

trainingsmogelijkheden en vele afgelaste wedstrijden. De gemiddelde masterroeier op De 

Amstel is zeer ervaren en draait vaak al langer mee dan de wedstrijdjunioren oud zijn. 

Ondanks die ervaring is het van belang dat ook masters de gelegenheid krijgen zich door 

te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van roeitechniek en -kracht.  

 

Het doel voor de komende periode is om de masters mogelijkheden te bieden zich te 

ontwikkelen en/of verbeteren op verschillende vlakken. Clinics en info-avonden die zich 

richten op verschillende facetten van de roeisport in z’n algemeenheid, of juist specifiek 

per ploeg, kunnen de masters een impuls beiden.  

 

Daarnaast blijft het belangrijk het groepsgevoel te versterken. De 

masterwedstrijdploegen kennen elkaar vaak al jaren, maar het sluipt erin dat je elkaar 

enkel wekelijks gedag zegt in het voorbijgaan in de gangen of in de loods. Omdat je als 

wedstrijdploeg nog wel eens op de eigen ontwikkeling gefocust bent is het juist zo 

belangrijk het samenkomen te bevorderen. Om het verenigingsgevoel te versterken komt 

er daarom niet enkel een wedstrijddiner in het voorjaar, maar vanaf het najaar van 2022 

ook een nieuw wedstrijddiner: het Novembervierendiner.  

Mocht je ideeën hebben voor activiteiten, sprekers voor info-avonden of iets anders voor 

de wedstrijdmasters, schroom niet contact met mij op te nemen via 

wedstrijd@amstelroei.nl. 

Tot slot 
Net als de wedstrijdroeiers kijk ik ontzettend uit naar de wedstrijden dit seizoen. Ik roep 

alle leden op de Amstelploegen aan te komen moedigen. Volg het nieuws op de website, 

hier vind je gedurende het seizoen informatie over aankomende wedstrijden, uitslagen 

en activiteiten. Tot snel ziens op de vereniging! 

mailto:wedstrijd@amstelroei.nl
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3. Recreatieroeien 

Midweekroeien 
 

Door Astrid Coppens, Aafke Gorter, Carine Hoogveld, Annelies Konijnenbelt en Jan 

Scheltens 

 

De Commissie Midweekroeien heeft van maart tot oktober 2022 meer tochten dan ooit 

georganiseerd. Dankzij het mooie weer konden ze allemaal doorgaan. Alleen de geplande 

tocht naar Weesp is aangepast omdat het water in de riviertjes deze zomer te laag stond. 

Roeiend was Weesp onbereikbaar. 

 

Meestal roeien we op een dinsdag, woensdag 

of donderdag, een enkele keer op vrijdag, 

maar voor de eerste keer hebben we ook drie 

tochten op een zondag aangeboden, om 

roeiers die door de week werken toch de kans 

te geven eens mee te gaan. En het was een 

groot succes. Met name voor de eerste 

zondagtocht naar de Israëlitische 

begraafplaats in Ouderkerk was veel 

belangstelling. Ter plekke werd toelichting 

gegeven door Amstel- en 

Midweekcommissieleden Jan Scheltens over joodse gebruiken bij een begrafenis en 

Carine Hoogveld over de geschiedenis van de begraafplaats, de kunsthistorische uitleg bij 

de decoratie van de graven en iets over belangrijke familieleden die er begraven liggen. 

Verschillende roeiers gingen voor het eerst met 'ons' mee. 

 

Hieronder het complete programma dat we aan de roeiers hebben aangeboden. 

9 maart  Westelijke Eilanden (Realen-, Bickers- en Prinseneiland) 

16 maart  Wittenburg (Oostelijke Eilanden/Centrum) 

22 maart Landje van Geijsel, vogelbroedplaats 

12 april Beelden en bruggen 

22 april Sluizentocht via Westlandgracht 

3 mei De Ceuvel, culturele broedplaats in Noord, met lunch aldaar 

15 mei Ouderkerk en Israëlitische begraafplaats ZONDAG 

17 mei Gein 

31 mei Ilperveld 

12 juni  Oostelijk Havengebied ZONDAG 

5 juli Loenersloot 

13 juli Nieuwe Meer (met zwemmen) 

20 juli Grachtentocht 

2 augustus Broek in Waterland/Watergang 

16 augustus Vinkeveen via de Winkel* 

1 september Plassentocht 

13 september Zaanse Schans vanuit Wormerveer** 

25 september Waver ZONDAG 

5 oktober Grachten en Artis 
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*De tocht naar Vinkeveen is vanwege het hete weer een uitstapje naar de Nieuwe Meer 

en de Ringvaart geworden, met een zwempauze en koffie op de woonboot van een van 

de deelnemers, Pauline Koster. 

**Voor de tocht naar de Zaanse Schans - met daarna thee in Jisp bij Amstelleden Art 

Noordhoek en Erica Buma - zijn we vertrokken vanaf de Wormerveerse roeivereniging De 

Zaan, die ons hun prachtig onderhouden wherry’s ter beschikking stelde. 

 

Twee van de tochten waren nieuw in ons assortiment: Loenersloot en Watergang.  

 

Vanuit Weesp zijn er een paar keer roeiers met ons meegegaan om te genieten van onze 

midweektochten. Ook enkele leden van de Hilversumse vereniging Tromp hebben 

meegeroeid tijdens de laatste tocht van het seizoen door de binnenstad. 

 

Dit jaar hebben we -afgezien van de Weespers en Hilversummers- geen bezoek gehad 

van roeiers uit eigen land, maar wel van een groep roeiers uit Parijs: zes mensen van 

roeivereniging Boulogne 92. Astrid en Carine hebben gestuurd zodat de Fransen al 

roeiend de Amsterdamse grachten konden bewonderen. Die ochtend moesten eerst ze 

nog leren slippen en liggen, want dat is op de Seine natuurlijk nooit aan de orde. Ze 

waren laaiend enthousiast en hebben ons uitgenodigd om een keer mee te doen met de 

Traversée. Dat is een tocht vanuit hun roeivereniging in de Parijse voorstad Boulogne 

langs de Eiffeltoren naar de Notre Dame, om het Île de France heen en weer terug. Deze 

Traversée organiseren ze elk jaar in september. Alleen op die dag mag er in Parijs op de 

Seine geroeid worden. Enkele Amstelroeiers -die overigens niets met het midweekroeien 

te maken hebben- hebben de tocht dit jaar gedaan.  

 

Vóór elke tocht is Jan Scheltens altijd druk bezig om de wherry’s te controleren en alles 

klaar te zetten. Dat wordt door ons zeer gewaardeerd. 

 

 
Midweekroeien is lange afstanden varen met tussendoor tijd voor ontspanning  
(fotograaf onbekend) 
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In totaal hebben we negentien lange midweektochten georganiseerd, met tussen de acht 

en de twintig deelnemers per tocht. De Midweekcommissie organiseert echter niet alleen 

lange tot zeer lange toertochten, maar ook (bijna) elke woensdagmiddag een kortere 

tocht onder leiding van Aafke Gorter. Niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door. 

Meestal de Amstel een eindje af, met een theestop bij Willem III, en soms de stad in. 

Deze woensdagmiddagen worden altijd druk bezocht, en gaan alleen niet door bij slecht 

weer. Er is een speciale Whatsapp-groep voor ingesteld. Maar ook zonder aanmelden kan 

elk Amstellid zich aansluiten: iedere woensdag om 14.00u op het vlot. Op de 

woensdagmiddag gaan er vaak acht tot twaalf roeiers mee. 

  

Er is door ons hard gewerkt, kun je wel stellen. We hebben een mailinglijst van meer dan 

honderd belangstellenden. Onze tochten worden in de Nieuwsbrief en in de agenda op de 

site aangekondigd. 

Toercommissie 
 

Door Marion, Gabi, Roya, Michael en Paul 

Eind vorig jaar heeft de toercommissie, 

bestaande uit  Annette Schneemann, Bram 

Munnik en Arnd Brüninghaus, de nieuwe toercommissie op uitstekende wijze ingewerkt. 

Zo was er een vracht aan digitale bestanden, databases, affiches, tekstbestanden, noem 

maar op, waar wij als nieuwe commissie ons voordeel mee konden doen. Helaas moesten 

we vrij snel afscheid nemen van Monique Heslenfeld, die zich door een blessure 

gedwongen zag het roeien eraan te geven en daarmee ook geen lid wilde blijven van 

onze commissie.  Gelukkig had ons eerste georganiseerde evenement, de Mysteroeitoer 

op 14 mei, een aangenaam neveneffect: de toer die de bijna 30 deelnemers -leden van 

onze club- op mysterieuze wijze door Amsterdam leidde was goed voor veel positieve 

feedback, maar bracht ook drie nieuwe leden van de commissie aan. 

Als toercommissie hielden wij nog enigszins ons hart vast, want de Mysteroeitoer werd 

gehouden op een van de eerste aangename zaterdagen van het jaar na een lange 

periode van lockdowns en andere covid-ongemakken en als gevolg daarvan konden we 

heel veel vaarverkeer op de grachten verwachten. Gelukkig beperkte de grootste drukte 

zich tot de kruising van Keizersgracht met de Leidsegracht en waren we als commissie 

daar behoorlijk in staat het roeiersverkeer in goede banen te leiden. De tocht had een 

competitief element in zich; de deelnemers moesten langs de met raadselen omgeven 

tocht letters verzamelen. Het team dat de meeste juiste letters van een gezegde wist te 

verzamelen en daarmee een taart wist te scoren, bestond uit Monique van Wolferen, 

Doris Muda, Karin Buurke en Ineke Rem allen in een Amsteloutfit.

 
De winnende ploeg in actie op de grachten (foto toercommissie) 
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Voor het organiseren van ons tweede evenement konden we met z’n vijven aan de slag 

en inmiddels kan ook de Nationale Avondtocht op 17 september als succesvol de boeken 

in. Honderd roeiers uit alle delen van het land betoonden zich zeer enthousiast over de 

organisatie van de tocht en de aansluitende maaltijd. Daar waren we als commissie heel 

blij mee, maar vooral ook met de inzet van een aantal vrijwilligers. 

Vrijwilligers zijn ook van essentieel belang bij de op stapel staande Koning WinterTocht 

die op 11 december aanstaande geroeid kan worden. Hierbij doen we een groot appèl op 

Amstelleden, die bij start en finish, maar ook op enkele punten langs de route een zeer 

belangrijke taak te vervullen hebben. Afgezien van een leuke middag bieden we hun een 

high tea na afloop van de tocht, waarbij ze gerede kans maken uitgenodigd te worden 

door leden van een andere club om hun vaarwater te komen proberen. 

Voor volgend jaar staan in ieder geval de Nationale AvondTocht en de Koning 

WinterTocht weer op de rol, al kijken we nog of die zo kort op elkaar in de laatste 

maanden van het jaar gehouden zouden moeten worden. 

Daarnaast overwegen we een vervolg te organiseren op de succesvolle Mysteroeitoer, 

maar ook andere ideeën dan het oplossen van kleine mysteries als centraal idee nemen 

we in overweging.  

    
Mysteroeitoer door de smalle grachten (foto toercommissie) 
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4. Instructie 
 

Door Mieke Soelman 

Basisinstructie 
Na jaren van beperking door de Coronamaatregelen was het dit jaar weer toegestaan om 

de basisinstructie in teamverband organiseren. Daarmee stonden we voor een keuze: 

blijven we de basisinstructie in C1’s geven, zoals tijdens de Corona-beperkingen óf gaan 

we weer terug naar de basisinstructie in wherry’s en C-boten, zoals vóór de Corona-

beperkingen. 

 

Hoewel er voordelen zijn aan het geven van basisinstructie in een C1, zoals direct een 

beter bootgevoel, de boot leert de roeier roeien, etc, is er één heel groot nadeel bij deze 

methode. Dit nadeel is namelijk het gemis aan binding aan de club en aan de nieuwe 

leden onderling. 

 

Uit de administratie blijkt dat van de nieuwe leden die in afgelopen jaren de 

basisinstructie in C1 hebben gehad, inmiddels ca. 80% de club verlaten heeft. Dit is niet 

goed voor de club en wordt door de instructeurs als zeer frustrerend ervaren. Zij hebben 

hun ziel en zaligheid gegeven om de nieuwe leden te leren roeien én ze hebben veel vrije 

tijd geïnvesteerd en dan verdwijnt het grootste deel! Dit heeft ons daarom doen besluiten 

om de basisinstructie niet meer in de C1 te geven, maar de methode van de wherry’s en 

C-boten weer op te pakken. 

 

Tijdens de basisinstructie wordt naast het goed leren roeien en sturen veel aandacht 

besteed aan club-binding en teambuilding. Na vijf weken basisinstructie worden 

bijvoorbeeld vaste teams gevormd, waarmee ze samen de rest van het instructie-traject 

doorlopen en na afloop verder kunnen roeien. Om ook binding te houden met de andere 

roeiers waarmee de basisinstructie is gestart, wordt twee keer in het traject gezamenlijk 

een rondje door de stad geroeid met aansluitend een teamactiviteit, zoals een borrel of 

een koffiemoment. 

 

In totaal zijn dit jaar 4 groepen met de basisinstructie gestart. Op dit moment staan vijf 

nieuwe leden op de wachtlijst die naar alle waarschijnlijkheid in maart 2023 zullen 

starten met de basisinstructie. Door een aantal leden die basisinstructie in de C1 hebben 

gehad is afgelopen jaar verzocht om ook te leren roeien in een team en te sturen in een 

C-boot. Ook krijgen we regelmatig nieuwe leden die hebben leren roeien bij het 

roeicentrum Berlagebrug. Zij hebben daar nooit hoeven sturen en om bij ons zelfstandig 

met een boot op pad te mogen, moeten zij eerst de stuurtest afleggen. Voor beide 

groepen wordt daarom een verkorte basisinstructie gegeven, waarbij de nadruk ligt op 

het sturen in zowel een wherry als in een C-boot. Daarbij pakken we natuurlijk ook de 

juiste roeitechniek mee. 

 

In totaal zijn dit jaar drie groepen met deze stuurinstructie gestart. 
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C1- en skiff-instructie 
Na het behalen van de testen van de basisinstructie (Test 1S en 2S), wordt geadviseerd 

om flink wat kilometers te maken in een C-boot. Hiermee wordt een stevige basis gelegd 

voor het roeien in een C1. Ook voordat er gestart gaat worden met de skiff-instructie 

wordt geadviseerd om eerst genoeg ervaring in de C1 op te doen. Verder wordt verwacht 

van hen de vaardigheidstest met goed gevolg af te leggen, voordat gestart kan worden 

met de skiffinstructie. Hiermee wordt voorkomen dat de C1- en skiffinstructeurs eerst de 

basis van het roeien nog moeten aanscherpen, alvorens ze aan de verfijning kunnen 

gaan werken. Het gevolg is dat de doorlooptijd van de C1- en skiffinstructie verkort is. 

Gemiddeld duurt de C1- of skiffinstructie nu circa drie maanden. Dit is natuurlijk wel 

afhankelijk van de tijd die de roeiers zelf insteken in het leren roeien in een C1 of skiff.  

 

De C1- en skiffinstructie wordt opgestart nadat de zomertijd ingaat en stopt meestal als 

de wintertijd ingaat. Er zijn afgelopen jaar drie groepen C1-instructie en 3 groepen 

skiffinstructie opgestart. De wachtlijst bestaat op dit moment uit vier roeiers voor C1-

instructie en twaalf roeiers voor skiffinstructie, waarvan zes roeiers de vaardigheidsproef 

nog moeten afeggen. 

Boordinstructie 
De roeiers die vorig jaar gestart waren met de 2B-instructie zijn allen geslaagd voor de 

test. Drie van hen zijn doorgegaan naar de 3B-instructie. Aangevuld met een aantal 

roeiers die in het verleden B2 hebben gehaald vormen zij nu een ploeg die het glad-

boord roeien onder de knie proberen te krijgen. 

 

 Basisinstructie C1 Skiff Boordroeien 

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

Sep - dec 2021 8 9 10 7 - - 

Jan-mrt 2022 12 - - - - - 

Apr - okt 2022 32 16 10 - 7 - 

Subtotaal 52 25 20 7 7 0 

Totaal      111 

Aantal roeiers dat instructie heeft gehad of nog heeft in het jaar 2021/2022 

Instructeurs 
Afgelopen jaar is een start gemaakt om ervaren instructeurs bij- en nascholing te geven. 

Het plan is om jaarlijks een training te geven, waarmee de instructeurs verreikt worden 

met kennis en kunde om nog beter instructie te kunnen geven. 

 

In februari 2022 is de training Motorisch coaching door de stichting Roeicoach verzorgd. 

Bij motorisch coachen leg je niet uit hoe het moet (cognitief), maar je laat de ‘dove’ 

spieren met de juiste oefeningen leren hoe het moet. De training bestond uit 2 sessies 

van 1 dag: Theorie in de ochtend en ‘s middags praktijk door zelf motorisch te coachen 

en gecoacht te worden. Aan de training deden in totaal 10 instructeurs mee, die Basis-, 

C1 of de Skiff-instructie geven. 

 

De deelnemende instructeurs waren het er over eens dat motorisch coachen hen enorm 

helpt bij de instructie. De roeiers leren sneller en beter en het is leuker voor zowel de 

leerlingen als de instructeurs en daarmee voor de hele vereniging. 
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In juni 2022 is ook de opleiding voor basis-instructeur van start gegaan. Omdat er 

genoeg kennis en kunde binnen onze vereniging aanwezig is, is deze opleiding geheel 

verzorgd door eigen leden. De opleiding bestond uit 4 bijeenkomsten, waarbij 

achtereenvolgens de roeitechniek en roeihaal, didactiek en instructie-methodiek, 

stuurinstructie, veiligheid op het water, materiaalkennis en gezondheid aan bod kwamen. 

Tijdens de laatste sessie werd dieper op de praktijk ingegaan, door filmpjes te analyseren 

die gemaakt zijn door de deelnemers zelf. Aan de opleiding deden in totaal 4 leden van 

onze vereniging en 2 van Watergeuzen mee. 

 

Na afronden van de opleiding hebben we 4 nieuwe instructeurs kunnen verwelkomen 

binnen ons team van instructeurs. Hiermee zijn er op dit moment 17 instructeurs voor de 

basis-instructie, 5 instructeurs voor C1 en/of skiff-instructie en 1 instructeur voor boord-

instructie beschikbaar. 

Roei-instuif 
Na jaren van afwezigheid is dit jaar weer gestart met de roei-instuif op zondagochtend. 

De roei-instuif is bedoeld voor leden die geen vaste ploeg hebben. Ook teams die niet 

voldoende leden hebben is dit een mogelijkheid om de boot aan te vullen. Voor de roei-

instuif hoeft de roeier zich niet van te voren aan te melden. Een aanwezige coördinator 

deelt de aanwezige roeiers in en schrijft boten af. Het is een laagdrempelige manier om 

roeiers met elkaar in contact te brengen, zodat er altijd geroeid kan worden. 

Vaardigheidsproeven 
 

Door Paul van Grieken en Wouter van Ginkel (commissie vaardigheidsproeven) 

 

Op drie vroege zaterdagochtenden in mei, juli en augustus zijn er vaardigheidsproeven 

georganiseerd. Negentien leden hebben de vaardigheidsproef afgelegd: vier in de skiff en 

vijftien in een C1. De jongste deelnemer was 27, de oudste 78. Allen zijn geslaagd.  

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

website en de aankondiging op het prikbord in gang.  

 
Met een beetje geluk hangt er een zweempje mist over het water tijdens je vaardigheidsproef 
(foto: Paul van Grieken) 
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Afroeicommissie 
Hoewel corona toch nog lang invloed bleef hebben op het roeien, zien we gelukkig weer 

een kleine opleving in het aantal afroeiers en dan met name na de zomervakantie. 

 

Nieuwe test 1 en 2 kandidaten geven aan dat er sprake is van een licht herstel. We 

hopen dat nog voor de winterstop een flink deel van de nieuwe roeiers doorstroomt naar 

test drie, zodat zij de broodnodige kilometers hebben gemaakt voor de 

vaardigheidsproeven in het voorjaar. 
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5. Vloot 
 

Door Bart Breuk 

 

Dit jaar begonnen we met de eerste verkoop van een houten C1 de Otter die na 40 jaar 

dienst in Warschau te bewonderen is op de rivier aldaar. Deze boot was nog door onze 

vroegere bootsman Arie Adams gemaakt. We hebben er nog Euro 750,00 voor gekregen, 

wat niet gek is voor een boot met die leeftijd. 

Deze verkoop was niet de enige, want we hebben ook de Jan Wienese (combi), Ying Yang 

en Pas de Deux verkocht. Die laatste wilde we niet meer in de vloot hebben, gezien hier 

geen nieuwe riggers meer voor te verkrijgen zijn. We hebben hiervoor ook een mooi 

bedrag ontvangen, wat we weer in nieuw materiaal zullen stoppen. 

 

We hebben dit jaar ook twee mooie C1x coastalboten gekocht genaamd Orinoco en Erik 

Kraak. Beide boten worden gebruikt op het Coastal Center (ACRC) op IJburg, waar we 

gezamenlijk met de Hoop en IJburg liggen. Deze twee boten zijn gedoopt gezamenlijk 

met de coastal 2x genaamd Texelstroom en de nieuwe Coastal boten van de Hoop te 

IJburg. Voorroeiers waren Erik Kraak en Willemke Stilman (1x) en Colette 

Cramer/Mariska Koenders (2x). De dopers waren Johan de Haan en Cees Vente (1x), Rob 

Muda (2x). 

 

 
Coastalroeien krijgt serieuze vormen met aanschaf nieuw materiaal en onderkomen  

(foto René Visser) 

 

Ook hebben we een topskiff (Nevelpanter) voor Phaedra van der Molen aangeschaft, 

waarin ze 4e is geworden op de WK U23! De boot is op onze verjaardag gedoopt, door de 

moeder van Phaedra en via Facetime meegemaakt vanuit de US door Phaedra zelf. 

Voorroeister was Iza Scheen, onze jeugdvoorzitter, jeugd instructeur en 

juniorenwedstrijdroeister!  
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Doopster, voorroeier en vlootcommissaris gevangen op één foto (fotograaf René Visser) 

 

Gezien er dit jaar helaas toch wel wat riemen zijn gesneuveld, door aanvaringen hebben 

we twaalf paar skulls gekocht. Deze worden straks weer volop ingezet, zodat iedereen z’n 

roeibewegingen kan blijven doen. 

 

Naast onze Jesse Bouma hebben we een prachtig team vrijwilligers zijnde: Pem Godrie, 

Jan Scheltens en Paul Nouwen, waar we mee in gesprek zijn om hun werkplezier in de 

werkplaats te verbeteren. 

Ik wil langs deze weg de heren hartelijk bedanken, voor de vele jaren, dat ze dat voor 

onze vereniging doen. 

 

Als laatste wil ik graag benadrukken aan alle leden, poets eens een boot of spuit hem 

eens uit. Houdt de vlotten schoon, zodat de vogelpoep niet de boten in komt. Leg de 

riemen en boten terug, waar je die vandaan hebt gepakt. En als laatste, als je schade 

vaart vermeld het in het schadeboek en bij grote schade ook een mail naar mij 

(vloot@amstelroei.nl). 

 

Na deze oproep zoeken wij nog handjes, die hand- en spandiensten kunnen doen, om de 

vloot optimaal te houden. 

  

mailto:vloot@amstelroei.nl
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6. Gebouw 
 

Door René Visser 

 

Het verenigingsjaar 2021– 2022 stond vooral in het teken van onverwachte uitgaven. 

Het betroffen hoofdzakelijke uitgaven voor apparatuur in de grootkeuken en de bar. 

Diverse apparaten gingen stuk en hadden daardoor uitgebreider onderhoud nodig. Deze 

onvoorziene uitgaven drukten flink op de gehele begroting.  

 

Ook De Amstel heeft te maken met de onzekere energiemarkt, de flink stijgende kosten 

van producten en diensten en de personeelstekorten in de bouw- en installatiebranche. 

Dit laatste merken we bij de aanvraag van offertes. Normaal gesproken is het beleid om 

ter vergelijking meerdere offertes aan te vragen. Nu kunnen of willen bedrijven geen 

offertes maken voor ons, of ze reageren niet eens op een verzoek daartoe. Om die reden 

proberen we zoveel mogelijk met bekende, vaste partijen te werken. Voordeel daarvan is 

dat ze het gebouw en installaties goed kennen en ons zien als vaste klant. Maar ook dan 

is het moeilijk om offerte te krijgen. Dit proces kost ons telkens veel tijd en energie.  

 

Met hulp van EnergiePartners van de gemeente Amsterdam hebben we een energiescan 

van het gebouw laten uitvoeren om te komen tot nog verdere verduurzaming van het 

gebouw. Met de uitkomsten hiervan gaan we komende tijd verder aan de slag. 

 

Dit jaar zijn er serieuze stappen gemaakt met het uitwerken van het plan voor de 

uitbreiding van onze huidige krachtruimte. Dit is een flink project dat we graag in ons 

jubileumjaar 2024, wanneer De Amstel 150 jaar jong is, gereed willen hebben. Hieronder 

gaan we verder in op deze en andere zaken die betrekking hebben op het gebouw. 

Nieuwe commissaris gebouw 
Statutair mag een bestuurslid mag maximaal zes jaar eenzelfde functie uitvoeren binnen 

het bestuur. Dit betekent dat René Visser zijn functie van commissaris gebouw zal 

neerleggen. Er is inmiddels een opvolger gevonden en deze zal via de bekende kanalen 

(Amstelsite en nieuwsbrief) voorgesteld worden aan de Amstelleden. Er wordt al gewerkt 

aan de overdracht. René blijft op de achtergrond actief betrokken bij bouwkundige 

zaken.  

Werkzaamheden keuken/bar 
Voordat de nieuwe pachter bij onze vereniging kwam heeft een gespecialiseerd bedrijf in 

de keuken en achter de bar alle apparatuur nagekeken. Naar aanleiding hiervan zijn 

diverse apparaten vervangen of gerepareerd. Desondanks liepen we toen de nieuwe 

pachter gebruik van start ging tegen een aantal zaken aan. Zo bleek de automatische 

zeepdispenser voor de vaatwasser opeens stuk te gaan, dus die moest vervangen 

worden. Vervolgens bleek de vaatwasser het opeens niet meer te doen doordat een 

aantal elektradraden kapot waren, vermoedelijk stukgebeten door muizen. Dit was 

gelukkig makkelijk op te lossen. De grootste kostenpost was de vervanging van de 

flessenkoeler in de bar die opeens uitviel. Het betreffende merk en model bestaan niet 

meer en ook de benodigde onderdelen voor reparatie waren niet meer te krijgen. In 

overleg met de pachter hebben we een nieuwe flessenkoeler laten plaatsen. In 

tegenstelling tot zijn voorganger heeft dit model geen glazen maar een gesloten front, 
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maar het past geheel netjes in de bar. Verder viel de grote koelcel die in de kelder staat 

uit, door uitval van de motor in de buitenunit. De elektrabedrading bleek stuk; iets wat 

we relatief makkelijk konden repareren.  

Er is een lijst opgesteld met alle apparatuur en bijhorende specificaties, die bij mutaties 

van apparatuur wordt aangepast. Het is van belang dat de pachter en de 

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

onderhoud van de apparatuur. Minimaal jaarlijks een schouw van alle apparatuur met 

alle betrokkenen zal hierbij helpen. 

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 kosten omlaag brengen. Zoals bekend, 

hebben we in de voorgaande jaren hier veel investeringen in gedaan. We konden toen 

niet voorzien dat deze investeringen nu al zo belangrijk zouden zijn door de snel 

stijgende energieprijzen. Naast de energiebesparingen hebben we ook een eigen energie-

installatie in de vorm van een PV-installatie. PV staat voor photovoltaic, oftewel: stroom 

opgewekt door zonlicht. De PV-installatie met de zonnepanelen werken nu ruim een jaar 

en we hebben een goede opbrengst! Begin dit jaar is op verzoek van onze verzekering 

een specialistische Scope twaalf keuring uitgevoerd op de installatie. Daar kwamen een 

paar kleine zaken naar voren die de installateur heeft opgelost. Voor de rest was de 

inspecteur zeer te spreken over hoe de installatie was aangelegd en functioneerde.  

Door de gunstige salderingsregeling profiteren wij van onze extra opgewekte energie. 

Zoals het er nu uitziet, wordt deze regeling niet in 2023, maar pas vanaf 2025 

afgebouwd. Wanneer dit gebeurt, zullen we zowel technisch als financieel onderzoeken of 

het mogelijk is om voor de overtollige stroom een brandveilig accusysteem te laten 

installeren. Mocht deze worden aangelegd, dan is de plaatst naast de omvormer in de 

skiffloods de meest voor de hand liggende locatie. 

 

De gemeente Amsterdam stimuleert op verschillende manieren sportverenigingen om 

hun clubgebouwen duurzamer te maken, een traject van minimaal 1,5 jaar. Zo zijn wij 

lid geworden van „EnergiePartners”. Dit jaar hebben wij een deskundige door het gebouw 

rondgeleid en diverse informatie verstrekt over energieverbruik, et cetera. De 

verzamelde gegevens zijn in een portaal ingevoerd en naar aanleiding hiervan zijn 

diverse energiebesparende tips naar voren gekomen. Als wij deze uitvoeren en in het 

systeem invoeren dat deze gereed zijn, krijgen we een berekening wat voor besparing 

het zou kunnen opleveren en dit wordt gemonitord met het werkelijke verbruik. In dit 

portaal en bij onze contactpersoon kunnen we ook specifieke vragen en kennis delen 

over energie besparen. Een voorbeeld hiervan is de eerder genoemde onderzoek naar 

een brandveilig accusysteem. In het nieuwe verenigingsjaar gaan we hier concreet 

verder mee aan de slag. 

 

Er zijn al veel zaken gedaan op het gebied van verduurzaming maar het proces 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 een monumentenstatus. Vervanging van deze pui is 

een van de onderdelen van het totaal isoleren van wat in vakjargon „de schil” van het 

gebouw wordt genoemd, oftewel de buitengevel en dak(en). Door deze onderdelen goed 



 

 22 

te isoleren, wordt weer een stap gezet op weg naar een gasloos gebouw. Zie verder het 

hoofdstuk ‘Plannen op de langere termijn’.  

Bamboe parketvloer 
Vorig verenigingsjaar is de bamboe parketvloer in de hal, sociëteit en bij de bar 

opgeknapt. Dankzij de juiste manier van schoonhouden door de pachter heeft de vloer 

het goed gehouden. Wel zal er volgend jaar uit voorzorg een nieuwe olielaag op moeten 

worden aangebracht. Omdat dit de nodige overlast geeft, proberen we deze 

werkzaamheden in een rustige periode uit te laten voeren, bijvoorbeeld tijdens de kerst- 

of zomervakantie.  

Ventilatie sociëteit 
Nu na de corona-lockdowns we weer een pachter hebben, merkten we afgelopen zomer 

dat de temperatuur te hoog wordt in de sociëteit. Dit probleem speelt al langer maar is 

nu verergerd o.a. door de verbeterde isolatie van het platte dak rondom de koepel. Ook 

de warme zomers van de afgelopen jaren spelen een rol. En wanneer het eenmaal binnen 

warm is, blijft deze warmte hangen. Wij hebben daarom gekeken naar een effectieve en 

betaalbare oplossing voor dit probleem. Een airco-installatie is voor deze grote ruimte 

een te dure investering. De oplossing wordt nu gezocht in het plaatsen van een 

mechanische afzuigsysteem op het platte dak naast de koepel. Daarvoor zal er een 

rooster geplaatst worden tussen twee ramen van de koepel ter hoogte van de bar. 

Voordeel van het buiten plaatsen van de afzuigunit is dat er geen geluidsoverlast is en 

dat de koepel netjes blijft. Waar precies de ventilatieroosters voor toevoer van verse 

lucht komen is nog niet bekend bij het schrijven van dit verslag. Daar zijn verschillende 

opties voor die we in overleg met de installateur nog nader onderzoeken.  

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). De lekkage bij de balk in de sociëteit in de buurt 

van de bar is definitief opgelost. Deze balk kan nu opnieuw geschilderd worden. 

Buitenschilderwerk  
Het afgelopen verenigingsjaar is er door de firma Ketting uit Haarlem volgens planning 

het buitenschilderwerk uitgevoerd. De buitendeuren zijn geschilderd/gelakt, de houten 

gevelbetimmering is gelakt en de kozijnen zijn dekkend geschilderd. Bij het schilderwerk 

viel op dat er op een aantal plaatsen meer houtrot zat dan verwacht. Het houtrot is 

verwijderd en de plekken zijn met epoxy opgevuld. Vanuit bouwkundig oogpunt is het 

echter wel noodzakelijk dat een aantal kozijnen binnen drie jaar structureel worden 

aangepakt met houten deelherstel.  

Klein onderhoud en kleine 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 najaar, vooral het onkruid en afval weggehaald aan de 

voorzijde van het gebouw. Meer dan vijf volle grote vuilniszakken was het 

resultaat! 
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• Onderhoud bij de douches, diverse oude drukknoppen vervangen die stuk waren. 

Verwachting is dat de overige oude drukknoppen binnen een paar jaar vervangen 

moeten worden. 

• Onderhoud en reparaties aan het brand- en alarmsysteem. 

• Onderhoud en reparatie airco-installaties.  

• Vervangen van de kapotte lichtsensor in de herenkleedkamer.  

• Aanbrengen en onderhoud van de groenvoorzieningen bij de gevel van de 

loodsen. 

• Koppeling van dompelpomp en hogedrukreiniger zodat er geen kostbaar 

drinkwater gebruikt hoeft te worden voor het schoonspuiten van het perron en de 

vlotten. 

ICT 
Ook dit jaar zijn er weer stappen gemaakt om het ICT-netwerk op De Amstel uit te 

bereiden en/of te verbeteren. 

 

Met de verbouwing van het LAC-kantoor is de (netwerk)bekabeling daar verlegd en 

opnieuw aangesloten. Ook is de vorig jaar in de bestuurskamer opgehangen moderne 

televisie inmiddels alweer vervangen door een nóg groter exemplaar, waarbij de „oude” 

smart-tv is doorgeschoven naar de sociëteit. Daarop is nu regelmatig een knapperend 

houtvuurtje te zien dat voor een gezellige sfeer zorgt.  

 

Het oude mini-pc’tje voor het infoscherm in de hal liep iets te vaak vast naar de zin van 

zowel belangstellende leden, alsook en vooral de IT-ondersteuners zelf en is vervangen 

door een veel stabieler modelletje dat ook nog eens een stuk energiezuiniger is (voor de 

ingewijden: een Raspberry Pi). Weet dat op dit scherm ook een eventueel roeiverbod te 

zien is door middel van een stoplicht (bij slecht weer) of speciale mededeling. Het oude 

ARI-apparaat is dan ook eindelijk uit z’n lijden verlost. Daarmee kon ook de oude 

analoge telefoonlijn eindelijk worden opgezegd, wat de nodige kostenbesparingen 

oplevert.  

 

Voor onze pachter is ook een besloten netwerk ingericht ten behoeve van het nieuwe 

kassasysteem. 

 

Zoals in het vorige jaarverslag al aangekondigd was er ook werk gemaakt van de 

systemen in de ergoruimte. Via een in de muur weggewerkt systeem met 

aanraakschermbediening kunnen naast de (ook nieuwe) ergometers ook de nieuw 

opgehangen luidsprekers behoorlijk aan het werk worden gezet. 

Gebouwcommissie 
Via de 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   

mailto:gebouw@amstelroei.nl
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Werkgroep uitbreiding krachtruimte 
Dit verenigingsjaar is de werkgroep uitbreiding krachtruimte opgericht. Planning is om in 

2023 een extra ALV te organiseren. Dan wordt een presentatie gehouden met het 

voorstel hoe de huidige krachtruimte uitgebreid kan worden en kan worden voorzien van 

moderne fitnessapparatuur om gericht alle spiergroepen te trainen. Volgend jaar kun je 

een uitgebreid schrijven vinden over het hoe en waarom van dit voorstel, voorzien van 

een financiële onderbouwing. De werkgroep benadrukt dat de nieuwe krachtruimte in 

principe voor alle leeftijdsgroepen binnen De Amstel beschikbaar zal zijn. Wij denken dat 

deze uitbreiding voor De Amstel een goede investering zal zijn voor de toekomst. Ons 

aanbod op het gebied van sporten wordt naast het roeien, ergometeren dan uitgebreid 

met gedegen krachttraining en dat allemaal in ons mooie gebouw. 

Tuincommissie 
Al jaren heeft De Amstel een enthousiaste tuincommissie. Deze commissie neemt zelf 

veel initiatief om de groenvoorziening rond ons gebouw in goede conditie te houden of te 

vernieuwen. Dit jaar is het team uitgebreid met een aantal nieuwe gemotiveerde leden. 

In het voorjaar 2023 zullen op het terras en bij het perron diverse nieuwe planten 

komen. Er wordt hierbij gekeken naar planten die zowel tegen een stootje kunnen als 

ook tegen langdurige droogte. Een aantal van de huidige planten heeft namelijk de 

afgelopen zomer de lange periode van droogte niet overleefd.  

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 2023 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  

Plannen voor 2022 – 2023  
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. Offerte is begin 2022 aangevraagd. Dankzij een sponsorbedrag van 

de Rabobank en eigen fondsen hebben wij in oktober 2022 de opdracht kunnen 

verstrekken aan de installateur. De werkzaamheden staan gepland voor eind 

2022/begin 2023. 

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

• Het entreegebied buiten beter schoon en onkruidvrij houden.  

• Het entreegebied binnen 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.   

• Nieuwe brandwerende gordijnen in de sociëteit. Zie ook de plannen voor de 

middelkorte termijn. 

• Verdere uitwerking gebruik alarminstallatie in de vorm van inlogcodes per 

bevoegde gebruiker. 
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• De mast aan de voorzijde opnieuw laten lakken. De stalen constructie waar de 

mast in zit, zal grondig opgeknapt moeten worden i.v.m. vergaande corrosie. 

• Inventariseren sleutelplan gebouw en indien nodig aanpassen. 

• Versterken houten vlonder bij het landje naast de skiffloods. 

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

onkruidvrij maken, enzovoorts.  

• Het schilderen van schragen en ander klein meubilair. 

Plannen voor de middelkorte termijn 

Kade 
De afgelopen jaren waren de verzakkende kades op verschillende plaatsen in Amsterdam 

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 kunnen we met vrijwilligers uit de 

vereniging makkelijk zelf oplossen. Een bedrijf heeft in opdracht van gemeente 

Amsterdam onze kade geïnspecteerd. Tot op heden hebben wij hier nog niet de 

resultaten van ontvangen.  

Interieur 
Wij horen van diverse leden dat men het meubilair in de sociëteit en op het terras niet 

meer van deze tijd vindt. We zijn het hiermee eens en we willen een integraal plan laten 

opstellen waarin naar het geheel wordt gekeken. Dat betekent: het meubilair, de 

kleurstellingen in de sociëteit, de opstelling van het meubilair, de nieuwe brandveilige 

gordijnen en ook hoe de loungeruimte te gebruiken en in te richten. Dit willen we doen in 

goed overleg met de pachter en andere betrokkenen binnen de vereniging. We vinden dit 

een belangrijk proces waar we voldoende tijd en ook voldoende budget voor vrij willen 

zien te maken, iets wat een uitdaging is in de huidige economische onzekere tijd. 

Energieopslag 
Zoals hierboven gemeld, wordt vanaf 2025 de gunstige salderingsregeling ieder jaar 

afgebouwd en kijken we naar een betaalbare en brandveilige opslag van de door ons zelf 

opgewekte energie.  

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. 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 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 tap-
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heetwatervoorziening in de keuken kijken we naar een apart, kleiner model lucht-

warmtepomp, of een eenvoudige kleine elektrische boiler.  

 

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

hiervan is de Energy Performance Buildings Directive (EPDB III). De 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 indien men daar een 

sierkachel wil houden.  

 

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

adviseren 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  

  

mailto:gebouw@amstelroei.nl
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7. Amstelactiviteiten 
 

Infoteam 
 

Door Maarten Huygen en Wouter van Ginkel 

 

Het Infoteam is dit jaar van coördinatie gewisseld. Maarten Huygen en Wouter van Ginkel 

zijn dit jaar lid geworden van de commissie en hebben meteen aangeboden deze taak 

over te nemen van Marieke Lyppens. Zij stond een groot aantal jaren klaar voor het 

team, waarvoor heel veel dank! Na een korte wervingscampagne van Marieke hebben we 

nu genoeg Infoteamleden om alle eerste zondagen van de maand geïnteresseerde leden 

wegwijs te maken. 

 

Met commissaris instructie Mieke Soelman zijn nieuwe afspraken gemaakt over 

afstemming met de basisinstructie. Het Infoteam hebben we van verse informatie over 

lidmaatschap, instructietijden en vereisten voorzien. 

 

Er zijn afgelopen jaar flink wat nieuwe leden bijgekomen. We hopen er aan bij te dragen 

dat we na corona weer groeien als Amstel RvZ. 

 

Biljartgroep ‘De Scheeve Pomerans’ 

  

Door Peter de Graaf 

 

Corona had begin oktober een dipje waar wij dankbaar gebruik 

van maakten met een perfecte (catering) mosselavond. En 

iedereen kreeg een fraai “90” jubileum bierglas. Dankzij het 

succes van de vaccinaties kon er het seizoen gewoon gespeeld 

worden met in acht name van hygiëne en afstand. Alleen 

zonder pachter en dan proef je toch meer een biljartverhuur 

dan een gezellige club. De laatste maanden met een nieuwe 

pachter liepen wat soepeler, maar na 2,5 jaar onthouding moet het ritme er nog wel 

inkomen. De competities zijn gespeeld en de prijzen uitgereikt. Aan drie succesfactoren 

moet gewerkt worden. Dat is enerzijds die opkomst “louter om te spelen” en anderzijds 

een aantal leden met grote speelachterstanden. Op de slotavond zijn afspraken gemaakt, 

die beogen de klassieke Scheeve weer op de rails te krijgen. En een laatste, schier 

eeuwig aandachtspunt is de noodzaak tot verjongen om het uitsterven te voorkomen. 

Ondanks alle virale dreigingen van apen en covid zien we het komend seizoen met 

vertrouwen tegemoet.  
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Zeilcommissie De Amstel (ZCA) 
 

Door Fanny Rijnders, Bianca Hollencamp, Monique Claringbould 

Zeilweekend Friesland 
Midden augustus had de ZCA een 

zeilweekend georganiseerd naar Friesland. 

Slapen op een vrachtschip, (ruimte voor 9 

mensen), een pipowagen en er zijn ook 

kampeerplekken. We zeilen in een valk. 

 

De plek waar wij alles huren ligt heel gunstig, 

je bent nl heel snel op het Sneekermeer.  

We boften enorm met het weer. Friesland is 

sowieso prachtig, de luchten, de 

uitgestrektheid. Een lekker windje en je 

vertoeft in een soort paradijs! We hebben 

genoten. 

 

Toch moet ik tot de conclusie komen dat er 

weinig animo van de clubleden is. We waren 

met slechts 6 leden en 2 introducees. Maar 

dat mag de pret niet drukken. 

 

In 2023 gaan we weer: het laatste weekend 

van augustus. 

Expeditie wadlopen Holwerd -  Ameland 
De gidsen in Holwerd melden ons op 6 juni: “De tocht naar Ameland is dit jaar zwaar 

door de slibvorming aan de Friese kust…” 

Met z’n negenen – allen in topconditie en vooral zin in het avontuur –  kwamen we die 

zaterdagochtend in Holwerd aan. Het was even zoeken naar onze gidsen tussen zoveel 

ervaren en onervaren wadlopers (je herkent ze meteen aan hun schoeisel). Na een korte 

controle van onze kleding en uitgebreide instructie begon de reis. 

Bij zo’n tocht is behalve het tij ook de wind belangrijk. We waren gewaarschuwd voor 

westenwind en moesten de strijd aangaan met ‘dood tij’. Het water staat dan niet zo laag 

en dat maakt het lopen moeilijker. Bij ‘springtij’ is het water extra laag. 

De zon scheen echter de hele dag en het wad in dat licht is ronduit fantastisch mooi. 
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De overtocht naar Ameland was een uitdaging met hier en daar (on-)overkomelijke 

hindernissen voor ons allemaal. Na 6 uur oversteek waren we op Ameland en reden met 

de strandwagen naar de veerboot die ons terug naar Holwerd bracht… 

…al terugkijkend op een hele bijzondere ervaring. 

  

Voldaan van het wadlopen samen met een groep clubleden viel de moeheid van ons af 

toen we gezamenlijk aan tafel schoven in het plaatselijke eetcafé. 

Met de ZCA naar de Loosdrechtse Plassen  
Je kunt inmiddels van een traditie spreken. Elk jaar zeilt de Zeil Commissie Amstel, 

samen met andere enthousiaste verenigingsleden en enkele introducees, van 'De Otter 

Bootverhuur' in Loosdrecht, naar het privéeilandje van Jeannette en Reinout, in de 

Loosdrechtse Plassen. Zo ook dit jaar. Echter niet met de gebruikelijke valkjes, maar met 

twee grote elektrische sloepen, vanwege de geringe wind die er die dag stond.  

 

De aanvankelijke teleurstelling, omdat wij 

niet konden zeilen, sloeg al snel om in het 

tegendeel; Na koffie gedronken te hebben 

bij 'De Koninklijke Watersport Vereeniging 

Loosdrecht', doorkruisden wij namelijk 

prachtige stukken Loosdrechtse Plassen, 

waar wij, normaal gesproken, zeilend, 

niet hadden kunnen komen.  

 

Eenmaal aangekomen bij het eilandje 

verwelkomden Jeannette en Reinout ons 

bijzonder hartelijk. Binnen de kortste tijd 

na aankomst, zat een ieder van ons aan 

een heerlijke, door de deelnemers 

zelfbereide en meegebrachte lunch, op 

het terras bij het huisje op het eilandje. 

Al vrij snel na de lunch hadden een paar 

zwemliefhebbers het water opgezocht 

voor al zwemmend 'eilandjeronden' en 

aansluitend een fotoshoot tussen de 

prachtig bloeiende roze waterlelies.  

 

Na de gezellige lunch zwaaiden Jeannette en Reinout ons uit en vervolgden wij onze 

vaartocht. Wij passeerden prachtige buitenplaatsen langs de rivier De Vecht, gingen door 

De Mijndense Sluis bij Loenen, om uiteindelijk in Loosdrecht aan te meren.  

 

Wij sloten de dag af met een drankje en een hapje, nagenietend van een heerlijke dag op 

het water. Op naar volgend jaar!   
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Amstelcabaret 
 

Door Doris Muda 

 

Het cabaret komt al jaren niet voor in de verslaglegging, maar de commissie bestond wel 

en heeft ook elk jaar haar bijdrage geleverd aan de nieuwjaarsreceptie. Eén keer per jaar 

zichtbaar, en dan ook nog alleen achter de schermen. Misschien rechtvaardigt dat het 

ontbreken van de geschiedschrijving. Maar feit is, dat de commissieleden ieder jaar 

maanden van tevoren al begonnen met het creatieve proces. Welke onderwerpen, wie en 

in welke vorm? Tot corona roet in het eten gooide. De nieuwjaarsreceptie 2020 werd 

afgelast. Een domper, maar niet getreurd, want de voorpret was er niet minder om 

geweest. Dat 2021 en 2022 ook niet doorgingen, was een hard gelag. De commissie 

heeft als alternatief nog geprobeerd om de leden een beetje te vermaken met een 

‘eindejaarsblog’, maar zonder applaus en glaasje na was de lol er gauw vanaf. 

 

  
In januari 2020 kon er nog voor publiek worden opgetreden… 

 

Maken dingen die uiteindelijk niet doorgingen, wel deel uit van de geschiedenis en mogen 

wij die dan ook memoreren? Ach, een cabaret kan zich toch wel een dichterlijke vrijheid 

veroorloven? Als wij net doen, alsof het cabaret wel opgetreden heeft, dan zou het Wim 

als voorzitter uitgezwaaid hebben met een lied, dat hijzelf had mogen zingen. De wijs 

laat zich raden:  

 

’t Is moeilijk bescheiden te blijven 

Voor een voorzitter zo goed als ik 

De bar, het gebouw en het roeien 

Geregeld in één ogenblik 

En overwicht heb ik natuurlijk 

Kijk naar mijn atletisch postuur 

’t Is moeilijk bescheiden te blijven 

Als je zo veel doet in het bestuur 

 

En dan zou ook onze trouwe pianist met een danklied zijn vertrokken:  

 

Heb je wel gehoord van onze Piet Hein Groot 

Hij speelt hier al tientallen jaren 

Hij leidt ons nauwkeurig langs iedere noot 
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Alsof wij artiesten waren 

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is Groot 

Zijn spel is virtuoos, zijn spel is virtuoos 

En onze dank is dus eindeloos 

 

En natuurlijk horen er ook een paar krokodillentranen in zo’n cabaret. Er ging een 

coronaliedje viral op internet (Cover me with sunshine), dus iedereen had dat luidkeels 

meegebruld: 

 

Laten wij weer roeien 

Die club moet weer gaan bloeien 

‘Kweet niet waar jij nog op wacht, pak een vier of een acht 

En ga sleuren uit alle macht 

Laten wij weer roeien 

 

Het slot gaat natuurlijk altijd over de onmisbaarheid van onze club. Hoe voor de hand 

liggend was het hitje “Wij hebben een woonboot en die ligt in de Amstel” van Stef Ekkel: 

 

En wij hebben een roeiclub, en die heet De Amstel 

De perfecte haal dat is ons ideaal 

En trekken wij blikken dan zijn wij heel trots op 

Dat blauwwitte blad met die diagonaal 

 

Of er nieuwe cabaretvoorstellingen komen en of die dan ooit weer het jaarverslag zullen 

halen? Wie weet. 
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8. Administratie + Subsidie 

Leden Administratie Commissie (LAC) 

 

Door Helen Wüst 

 

Allereerst wil ik Marijke, één van onze LAC-medewerkers bedanken voor haar jarenlange 

inzet voor de ledenadministratie. Zij zal nog aanblijven voor hand- en spandiensten.  

 

Zoals te zien is aan de aanhef van dit verslag, heten wij weer het LAC.  

Dit is omdat alle vrijwilligers van het LAC zich ook het financiële deel van de 

ledenadministratie eigen hebben gemaakt en wij unaniem hebben besloten om onszelf 

weer LAC te noemen. 

 

Om de twee weken wordt er een LAC-dienst gedraaid. Dan wordt alle e-mail beantwoord 

die er op dat moment is. De mutaties worden verwerkt, de nieuwe leden ingeschreven en  

de opzeggers uitgeschreven. De informatie van de mutaties komt van de leden zelf, je 

kunt met je gebruikersnaam en wachtwoord op het besloten gedeelte van de website 

komen, waarna je een aantal van je gegevens kunt wijzigen, te weten je adres, 

telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.  

 

Ook kijken wij of er tags zijn aangevraagd en zo gauw wij van de penningmeester te 

horen krijgen dat er € 40,- is overgemaakt voor de borg, zorgen wij dat er een tag voor 

de aanvrager op het prikbord hangt.  

 

Verder voeren wij de roeiende leden en hun behaalde afroeiresultaten in MYFleet, het 

botenafschrijfsysteem, in. Wij krijgen de afroeiresultaten van de Afroeicommissie. Deze 

gegevens worden ook verwerkt in e-Captain. En zo gauw Cappie gaat draaien zouden alle 

gegevens overeen moeten komen met die in MYFleet. 

Archiefcommissie 
 

Door Jaap van der Meulen en Paul Nouwen 

 

Niet veel nieuws onder de zon. Het verzamelen en inplakken van doopfoto’s heeft veel 

tijd gekost en is zo goed als af. De e-nieuwsbrieven, blogs en andere digitaal 

aangeleverde stukken werden in het archief opgeslagen. Verder werd en wordt een 

selectie gemaakt van foto’s van roei-evenementen van af 1950 tot heden, waarbij vooral 

gelet wordt op herkenbaarheid van personen en de locatie van het evenement. Een foto 

ontvangen van de dochter van Jaap Brandsma uit 1924 van het publiek op de Nieuwe 

Amstelbrug tijdens een wedstrijd op de Amstel. Voor het volgende jaar is het de 

bedoeling om de archiefruimte te ontdoen van spullen die eigenlijk niet in het archief 

thuis horen 
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9. Communicatie 
 

Door Wessel Agterhof 

 

De afgelopen zes jaar heb ik mij voor de vereniging ingezet met als doel de nieuwsgaring 

te verbeteren en het bestuur meer met de leden te laten delen over wat er rond de 

vereniging speelt. Dat heeft geresulteerd in een andere opzet van de nieuwsbrief. Die 

nieuwsbrief opent steevast met een voorwoordje van een van de bestuursleden met een 

toelichting op een bestuursbesluit, een oproep om met het materiaal om te gaan of een 

juichverhaal vanwege een topprestatie van een van onze leden. In mijn bestuursperiode 

zijn we ook overgegaan op e-captain, waardoor we met een aantal leden de website 

hebben mogen vernieuwen. En ieder jaar hebben we weer een extra mogelijkheid aan de 

site toegevoegd, variërend van een informatiescherm in de gang tot de invoering van de 

Cappie-app. 

 

Vanuit de dubbelrol als redacteur en commissaris heb ik gezien hoe geweldig de inzet is 

van de vele vrijwilligers, al dan niet werkend vanuit een commissie, die onze vereniging 

rijk is. Taltijk zijn ook de leden met initiatieven voor verbetering komen, zelf activiteiten 

bedenken of hun zorgen delen als het een beetje minder gaat. Ik heb de afgelopen zes 

jaar met het grootste plezier mijn vrijwillige invulling vanuit het bestuur ingevuld en ben 

zeer benieuwd welke koers mijn opvolger (vacature!) gaat kiezen. Vanuit de webredactie 

zal ik hem/haar blijven ondersteunen en het bestuur kan op mijn ondersteuning rekenen 

zolang er nog geen opvolger is. Kortom, het vrijwilligerswerk houdt niet op bij het einde 

van mijn bestuursfunctie! 

Website en Nieuwsbrief 
We gingen het nieuwe verenigingsjaar 2021/2022 in zoals we wel gewend waren: met 

een nieuwsbrief waarin we nieuwe coronamaatregelen aankondigden. En daar waar 

nieuwe maatregelen worden aangekondigd volgen óf strengere maatregelen of juist 

versoepelingen. De webredactie werd er een beetje beu van, dus het was twee keer feest 

toen we in februari de laatste nieuwsbrief over coronamaatregelen mochten versturen. 

Het betekende immers dat we weer zonder restricties mochten roeien.  

 

In dit verenigingsjaar hebben we vier nieuwsbrieven gewijd aan nieuwe of versoepelde 

coronamaatregelen. In totaal zijn er 22 nieuwsbrieven aan de leden gestuurd en 72 

nieuwsberichten op de site geplaatst. Aan het aantal activiteiten dat op de website 

gepubliceerd is zien we dat 2022 een vrijwel coronavrij jaar is: waar we in 2021 nog 20 

activiteiten publiceerden (waarvan er diverse weer moesten worden geannuleerd) konden 

de leden zich in 2022 vermaken bij maar liefst 70 activiteiten die varieren van de 

nieuwjaarsborrel en verjaardag van de vereniging tot de Heineken en de Head. 

 

Evenals voorgaande jaren kwamen veel publicaties van de hand van Peter de Graaf. Hij 

interviewde de nieuwe vicevoorzitter, secretaris en wedstrijdcommissaris zodat de 

Amstelleden weten wie zich op het pluche nestelen. Ook de pachter en de nieuwe 

toercommissie kon niet wegduiken voor een kennismakingsinterview. De vernieuwde 

Amstelmarathon en de Bumping kregen verdiende aandacht. Van de hand van Peter 

verschenen ook een in memoriam voor Nel Bijlsma en een verslag van de benoeming van 

Frank van Unen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
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Een goede tweede achter Peter is onze wedstrijdcommissaris Marjolein Dohmen. De 

redactie werd overspoeld met aankondigingen van wedstrijden waarbij keurig  

deelnemende Amstelroeiers werden vermeld en vaak ook de starttijden van de ploegen, 

waarna steevast een verslagje volgde van de prestaties van onze roeiers. Die verslagen 

waren meer dan de moeite van het lezen waard, want er zijn geweldige prestaties 

geleverd!  

De website was ook een plek om herinneringen van het in oktober 2021 overleden 

markante Amstellid Alexander Kuyper op te halen. De herinneringen van diverse leden 

zijn gebundeld in een artikel en op onze site geplaatst. 

Ongewenste omgangsvormen  

 

Het afgelopen verenigingsjaar hebben zich 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. De 

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 (vcp@amstelroei.nl) te bereiken. 

Met ingang van het nieuws verenigingsjaar 2022/2023 heeft Doris Muda zich 

teruggetrokken als vertrouwenspersoon. Het bestuur is op zoek naar een vervanger en 

heeft Doris bedankt voor haar jarenlange inzet in deze belangrijke functie.  

mailto:vcp@amstelroei.nl
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Bijlage 1: Blikkenlijst 2021/2022 
 

IJmeer Challenge - 25 september   

Olga Duijn (stuur) H4*  coastal 

World Rowing Masters Regatta - 7 t/m 11 september 

Anneloes Russel - van der Zee WE 4x   combi 

Elze Hermans WE 4x   combi 

Elze Hermans WD 4x combi 

Dutch International Youth Regatta - 9 & 10 juli 

Hannah Jonk M16 1x heat 

Hannah Jonk M16 2x   

Stanne van Camp M16 2x   

Stanne van Camp M16 4x   

Hannah Jonk M16 4x   

Noor Denekamp M16 4x   

Ernestine Pulles M16 4x   

Ernestine Pulles M16 2x EJ JIK 

Noor Denekamp M16 2x EJ JIK 

Lotte Vedel (stuur) J18 8+ combi 

Kalle Dijkema J C4* broken 2km 

Pieter van de Wouw J C4* broken 2km 

Alexander J C4* broken 2km 

Sergei Schouten J C4* broken 2km 

Olivier Kools (stuur) J C4* broken 2km 

Ana Cassidy M16 4* broken 2km / combi 

Saskia de Man M16 4* broken 2km / combi 

Daria Geerligs M16 4* broken 2km / combi 

Olivier Kools M16 4* broken 2km / combi 

Koninklijke Holland Beker - 25 & 26 juni   

Lotte Vedel (stuur) LMFm 8+ combi 

Hannah Jonk JW 2x   

Stanne van Camp JW 2x   

Westelijke regatta - 18 & 19 juni   

Lotte Vedel (stuur) LHEj 8+ combi 

Hannah Jonk M16 2x EJ JIK 

Noor Denekamp M16 2x EJ JIK 

Erasmussprints - 17 juni   

Lotte Vedel (stuur) LHEj 8+ combi 

ARB Bosbaanwedstrijden - 4 & 5 juni   

Phaedra van der Molen DE 1x  

Hannah Jonk M16 2x EJ JIK 

Stanne van Camp M16 2x EJ JIK 

Iza Scheen M18 2x EJ JIK/ combi 

Thetis Sprint - 3 juni   

Hannah Jonk  M16 1x   

Thetis Sprint - 3 juni   

Hannah Jonk  M16 1x   

Hollandia Voorjaarswedstrijden / NK Klein - 22, 23 & 24 april 

Phaedra van der Molen LDSB 1x NK (goud) 

Hannah Jonk  M16 1x  NK (brons) 

Carpit Noctem - 16 april 

Sarah Vreeken D 2x combi 
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Bosbaan Voorjaarsregatta - 16 & 17 april 

Ernestine Pulles M16 2x EJ JIK 

Noor Denekamp M16 2x EJ JIK 

Noor Denekamp M16 4* EJ  JIK / combi 

Ernestine Pulles M16 4* EJ  JIK / combi 

Carmen Klein Wassink M16 4* EJ  JIK / combi 

Simon Lambriks (stuur) M16 4* EJ  JIK / combi 

Skøllcup - 9 & 10 april 

Iza Scheen M16 2x  

Stanne van Camp M16 2x  

Sarah Vreeken DErv 4*  

Leanne Kunz DErv 4*  

Myrte Piersma DErv 4*  

Rosa Verheij DErv 4*  

Joëlle Zaal (stuur) DErv 4*  

Skiffhead - 27 maart 

Phaedra van der Molen LDG 1x  

Tweehead/Jeugdhead - 26 maart  

Hannah Jonk M16 2x EJ  

Stanne van Camp M16 2x EJ  

Simon Lambriks (stuur) J18 4*  

Head of the River - 19 & 20 maart 

Anneloes Russell-van der Zee DME 8+  combi 

Anneloes Russell-van der Zee DMG 4* combi 

Elze Hermans DMG 4* combi 

Geertrui Looze (stuur) DMG 4* combi  

Heineken Roeivierkamp - 12 & 13 maart 

Stanne van Camp M16 4*  

Hannah Jonk M16 4*  

Ernestine Pulles M16 4*  

Noor Denekamp M16 4*  

Fien Bijleveld (stuur) M16 4*  

Phaedra van der Molen LDG 4* combi 

Anneloes Russell-van der Zee DMG 4* combi / leeft cat 

Elze Hermans DMG 4* combi / leeft cat 

Geertrui Looze (stuur) DMG 4* combi / leeft cat 

November Vieren - 7 november 2021 

Anneloes Russell-van der Zee DVE 4* combi 

Elze Hermans DVE 4* combi 

Tromp Boat Race - 16 & 17 oktober 2021 

Anneloes Russell-van der Zee DVF 2x combi 

Cottwich - 19 september 2021 

Hans Vendrig HVG 1x leeftijd cat 

  



 

 38 

Bijlage 2: Vlootoverzicht per 30 september 2022 
 
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 
  

Plovdiv 2x LW 2021 S4 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   

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 2021 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   

Orka C1x LW 2022 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   

IJsvogel C3x+ ZW 2021 S2  

Peter de Graaf C4+ ZW 1998 B2   

Albatros C4x+ ZW 2003 S2   

Jan van Gent C4x+ ZW 2008 S2   

Kuifeend  C4x+ ZW 2021 S1  

Pelikaan C4x+ ZW 2006 S2   

Smient C4x+ ZW 2012 S2   

Tureluur C4x+ ZW 2001 S2   

Wim Koopman C4x+ coastal ZW 2017 S4 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   

Nieuw 
Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Austin 1x LW 2021 S4 wedstrijd 

Nevelpanter 1x LW 2022 S4 wedstrijd 

Dnipro 2x LW 2022 S4  

Berlage 4(x)+ MW 2021 S4 wedstrijd 

Orinoco C1x coastal ZW 2022 S4 coastal 

Erik Kraak C1x coastal ZW 2022 S4 coastal 

Texelstroom C2x coastal ZW 2022 S4 coastal 
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Bijlage 3: Bestuur, commissies en vrijwilligers 
 

In dit overzicht staan leden van het bestuur, commissies en andere leden die zich 

structureel inzetten voor De Amstel (na Bestuur op alfabetische volgorde). 

Naast deze leden zetten zich vele anderen, incidenteel en op reguliere basis, in voor De 

Amstel. Velen van hen zijn zichtbaar, maar velen zijn ook onzichtbaar. 

Al deze leden zijn onmisbaar om onze vereniging soepel te laten functioneren. 

Dank aan alle leden die zich inzetten om onze vereniging te laten draaien. 

Bestuur 

Cees Vente (voorzitter), Anneke van den Brink, (vicevoorzitter), Fiejan Bouhuijs 

(secretaris), Hans Vendrig (penningmeester), Marjolein Dohmen (commissaris 

wedstrijdroeien), Bart Breuk (commissaris vloot), Mieke Soelman (commissaris 

instructie), René Visser (commissaris gebouw), Wessel Agterhof (commissaris algemene 

zaken, recreatieroeien en communicatie) 

Afroeicommissie CI 

Beoordelen-examineren roeivaardigheid 

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

Amstel Info Team Nieuwe Leden S 

Amstelinformatie verstrekking aan nieuwe leden 

Leo Schneeman, Pieter Maas Geesteranus, Elze Hermans, Henri Beunders, Maarten 

Huygen, Wouter van Ginkel, Marieke Rinkema, Paul Lips, Frank Verheij 

Amstelcabaret CAZ 

Organisatie en realisatie jaarlijkse cabaretvoorstelling 

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

Koopman, Cees Vente (allen gestopt m.i.v. ingang verenigingsjaar 2022/2023) 

Amstelleden actief buiten de vereniging VZ 

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

Amsterdam), Jacques Klok (RTC Noord Holland), Erik Kraak (KNRB Commissie Coastal 

Rowing, Commissie Veiligheid en Commissie Recreatief Roeien), Jan Wienese (Stichting 

de Gouden Riem), Jaap Vlugt (bestuurslid ARB / CIC), Maaike Zietse (kamprechter), 

Margriet Zietse (Stichting PAR), Doris Muda (Tuchtcommissie SI van de KNRB), Rob 

Muda (Comité voor Wherrywedstrijden en Stichting de Gouden Riem) 

Amstelmarathon CW 

Organisatie en realisatie Amstelmarathon over 50 km door onze regio 

Simon Koch (wedstrijdleider), Rob Bijderwieden, Doris en Rob Muda, Eelco Koevoets, 

Fons Kuiper, Peter de Graaf, Nienke Engberts 

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, RaymondPierre Sévèke (m.i.v. 1 okt. 2022), Theo Houwink 

ten Cate (m.i.v. 1 okt. 2022) 

Commissie gebouw CG 

Coördinatie preventief en correctief beheer opstallen en interieur 

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

Arno van Rooij 

GORS P 
Groot Onderhoud en Renovatie met Subsidie 

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

Instructiecommissie CI 

Organisatie & coördinatie roei-instructie 

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 (gestopt op 1 oktober 2022), Evert Vogel (m.i.v. 

1 oktober 2022) 

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

Katia Faria Rodriguez, Dirk Kooiman, Dirk Wijker (gestopt per 1 okt. 2022), 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 

Mieke Soelman (coördinatie), Michel Bergh, Her Grimbergen, Joan Baggerman, Irene 

Dros, 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 Driessche, Sandra Geusebroek, Sára Gutvill, Anita Passchier 

IT Automatisering & implementatie S&P CG 

Inrichting & beheer IT systemen & IT infra 

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

Jeugd/junioren Wedstrijdcoaches CW 

Jan Frits de Gans, Wim Koopman, Kiene Remijn, Judith Verberne, Bart Breuk, Dirk 

Kooijman 

Jong Amstel CAZ 

Organisatie Intensivering contacten ledengroep 18 t/m 35 jaar 

Joëlle Zaal, Myrte Piersma, Rosa Verheij, Martijn Koopman, Robin Kraak, Jip Claassens 
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Juniorencommissie CW 
Nienke Engberts, Anneke van den Brink, Leo Schneemann, Jacques Klok, Kiene Remijn, 

Wieger van der Werf (jeugdcoördinator tot 1 okt. 2022), Evert Vogel (jeugdcoördinator 

vanaf 1 okt. 2022) 

Kascontrolecommissie ALV 

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

Leo Schneemann, Andries Schmeding, Wouter van Ginkel 

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) 

Materiaalcommissie CV 

Vlootbeheer & aanschaf 

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

Vloot klein-onderhoud 

Pem Godri (coördinator), Jan Scheltens & Paul Nouwen 

Midweekroeien CAZ 

Organisatie & realisatie midweek dagtochten 

Aafker Gorter, Annelies Konijnenbelt, Astrid Coppens, Carine Hoogveld, Jan Scheltens 

Regiowedstrijden CI 

Lot Hammink, Florrie de Pater  

Schoonmaken CI 

O.a. poetsdoeken wassen 

Hanneke Heeremans, Willemtje Eiting 

Toercommissie CAZ 

Organiseren van o.a. Koning Wintertocht en Nationale Avondtocht 

Marion Tillman, Paul Meijer, Gabriela Prandzheva, Michael Akerboom, Roya Moayyed 

Tuincommissie CG 

Inrichting & onderhoud groenstroken rond gebouw 

Jip Claassens (coördinator), Willemke Stilma, Marjolein Ott, Geertrui Looze, Leo 

Schneemann, Truida Voortman 

Vaardigheidsproeven CI & CAZ 

Organisatie & realisatie roeivaardigheidsproeven 

Paul van Grieken 

Vertrouwenscontactpersonen  

Opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben 

Doris Muda (gestopt m.i.v. verenigingsjaar 2022/2023) en Johan de Haan 
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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 Duijn, Rob Bijderwieden, Nienke Engberts 

Zeilcommissie CAZ 

Organiseren en realiseren zeilevenementen 

Fanny Rijnders (coördinator), Bianca Hollenkamp, Koos Voogd (gestopt op 1 september), 

Monique Claringbould  
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Roei- en Zeilvereniging 
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