Nr. 2 - 2015

SRV-Nieuws
Stichting Roeivalidatie Rotterdam
Bestemd voor: roeiers, instructeurs, besturen SRV en VVR

De nieuwsbrief komt 3 - 4 keer per jaar uit.
Kopij volgende uitgave graag voor 28 nov. 2015 inleveren.

Van de redactie.
Uw hoofdredacteur is om medische redenen
even uit beeld geweest maar inmiddels
zover hersteld dat er weer een SRV Nieuws
uitgebracht kan worden.
We zitten inmiddels diep in september en we
mogen wel vaststellen dat het over het
algemeen een prachtige zomer is geweest.
Goed, er waren wat hevige buien, maar de
zon had toch duidelijk de overhand. Op het
water is dan ook weer goed gepresteerd.
Dat geldt niet alleen voor de roeiers van de
SRV, maar ook op topsportniveau zijn er
successen behaald. 6 Olympische tickets
voor de spelen in Rio waren de beloning
voor verschillende Nederlandse ploegen
tijdens de werelkampioenschappen in
Frankrijk. Daar kan ons nationale
voetbalteam nog een puntje aan zuigen.
Helaas dit jaar geen NAR voor de SRV.
Onze voorzitter komt daar in haar bijdrage
nader op terug.
De Commissie Aangepast Roeien Rijnland
doet verslag van de Rottetocht op 11
augustus.
Een eigen initiatief van de maandagploeg,
een bevlogen verslag van Lourens de Groot
uit de Commissie Dwarslaesie en een
terugblik op de jazzmiddag aan de WA-baan
zijn oa. in dit SRV Nieuws terug te vinden.
Geniet van het laatste deel van het roei-jaar
en mocht u kopij voor het volgende SRVNieuws hebben stuur mij die dan voor 28
november toe.
Ferdinand Kranenburg
Hoofdredacteur
Van de veurzitter.
Gelukkig kwam daar weer, het altijd wat
stressverhogende mailtje van onze

hoofdredacteur: Corry, er komt een nieuw
SRV-nieuws aan, mag ik wat kopij van je.
Gelukkig, schreef ik, want “onze” Ferdinand
was even uit de roulatie, maar is gelukkig
weer zover hersteld, dat ie weer aan de slag
kan voor de SRV.
Fijn, dat je er weer bij bent, Ferdinand!

Nationale roeitocht 2015
Als u dit leest is de Nationale Roeitocht net
wel, of net niet geweest. Helaas, helaas dit
jaar zonder onze aanwezigheid. Dat had een
speciale reden.
Besloeg de tocht voorheen de gehele dag,
nu bestond hij alleen uit een
middagprogramma.
Een mooi middagprogramma, zeker.
Willem III had als organisator een grote tocht
uitgezet van ruim 10 km over de
Amsterdamse Grachten. Klinkt aanlokkelijk,
is het ook, maar voor menig SRV-roeier een
te grote afstand. De dagkapiteins in hun 6wekelijkse vergadering bijeen hebben voor
de zomerstop besloten dat we dit jaar
daarom niet zullen deelnemen.
De organisatie kwam daarna met een kleiner
alternatief, maar dat was voor ons te laat om
daar adekwaat op te reageren.
Wel voelt het als een gemis en is het enorm
spijtig. We hopen er volgend jaar zeker weer
bij te zijn.
Er wordt nagedacht over een eigen
bijzonder tochtje als vervanging voor deze
NAR. Wouter Zwamborn is daar druk mee
doende, als evenementenman. Ben
benieuwd en suggesties zijn welkom!
Vlettentocht
We hebben ooit een jaar eerder niet
meegedaan aan deze NAR. Vanwege de
harde wind werd de NAR 2012 in Zwolle ter
elfder ure afgelast. Uit deze afgelasting is
een mooi, nieuw evenement ontstaan: de
Vlettentocht.
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Zo gingen we in 2012 richting Rottemeren
met een groot gezelschap en dito vloot met
aansluitend een BBQ op de Crooswijkse
Bocht.
In 2013, bij minder weer, togen wij wederom
naar de meren en lunchten toen bij Cafe
Oud Verlaat.

ganser harte dat hieruit ook een mooie en
nieuwe traditie is geboren. We wachten
2016 in spanning af .
Voor nu wens ik iedereen na de zomerstop
een mooie 2e helft toe van het roeijaar 2015
en vooral in goede gezondheid!
Corry van der Ham
Overleden
Op 2 augustus overleed ons oudste lid
Truus Seldenrath op de leeftijd van 86 jaar.
Zij kwam in 2010 bij de SRV en is tot april
van dit jaar aktief blijven roeien.
Op 28 augustus overleed Jan Zoeteman,
echtgenoot van ons lid Maartje ZoetemanPloeg op de leeftijd van 66 jaar. Jan is
gedurende enige tijd als vrijwilliger bij de
SRV aktief geweest.

In 2014 bezochten wij de Kralingse Plas met
een lunch op de “Zeilmaas” en dit jaar kozen
we voor de binnenstad, de Coolhaven en
Delfshaven met een lunch bij “de Machinist”.
Met dank aan Wouter voor het ontwikkelen
van dit originele plan en de organisatie.

Nieuwe leden
Dit jaar kon de SRV een drietal nieuwe
leden verwelkomen.
Denis Akkerman
Adil Haris
Heleen Grootendorst
Allen van harte welkom en heel veel roei-en
ander plezier bij Roeivalidatie toegewenst.
Tevens staan 3 personen op de wachtlijst te
popelen om lid te worden.
Rottetocht CARR 11-8-2015

Jazz
Een mooier en toepasselijker Engelstalig
woord bestaat er haast niet, want als je het
uitspreekt, dan klinkt het al bijna als de
bijbehorende muziek. Lourens de Groot
organiseerde op 30 augustus dit swingende
en goed bezochte evenement op de Willem
AlexanderBaan. Hier verderop treft u een
verslag aan. Ik was erbij, en ik hoop van

Op dinsdag 11 augustus is het weer zover.
Een prachtige dag voor de jaarlijks
terugkerende tocht op de Rotte voor de
leden van de CARR.
We worden ontvangen door Ria Tukker van
Roeivalidatie Rijnmond.
Koffie, thee en koekjes staan al klaar.
Om 11.00 uur vertrekken de boten. We
hebben alle tijd, want om 12.30 uur worden
we verwacht bij ‘De Maas’. Als we er langs
varen is Enriquetta Moret al druk bezig om
met een bezem het vlot schoon te vegen.
Een enorme klus die steeds herhaald moet
worden, omdat de ganzen het hele vlot
vervuilen met een flinke laag uitwerpselen.
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Bij ‘De Maas’ staan de kannen koffie, thee
en koud water al klaar. We eten daar onze
meegebrachte boterhammen. De zon komt
dan goed door en het wordt flink warm. Veel
mensen zitten buiten en voor wie dat te
warm is, is er gelegenheid om binnen te
zitten.
Ineke bedankt daar de vrijwilligers en
overhandigt een fles wijn en vraagt daarbij
heel handig of we volgend jaar weer terug
mogen komen. Dit wordt volmondig
bevestigd.
Dan begint de terugtocht waarbij ik (Anneke
Bon), onervaren roeier, ook een stukje mag
roeien. Ik zit op boeg met voor mij op slag
Dick van der Pol. Dan is het natuurlijk een
eitje, dat begrijp je wel!
Om 15.00 uur worden we pas weer op de
Roeivalidatie verwacht, dus nadat we daar
gewisseld hebben kunnen we nog een stuk
Rotterdam-Crooswijk in. Erg leuk om te
doen.
Terug bij de Roeivalidatie is er weer thee,
water en frisdrank. Ook de chocolaatjes en
chipjes gaan er in als koek. Dit is dus ook
weer geweldig verzorgd.
Gezien het mooie weer hebben we buiten
gezellig na kunnen kletsen. Na de
dankwoorden van Ineke voor de vrijwilligers
en de overhandiging van de wijn vertrekken
we om 16.00 uur richting huis.
Wat een prachtige dag hebben we gehad!
Dit dankzij het mooie weer, maar vooral door
de geweldige inspanning van de vele
vrijwilligers
van
zowel
Roeivalidatie
Rijnmond, r.v. De Maas en de CARR/r.v.
Rijnland, waarbij we Hetty en Ineke nog
even speciaal willen bedanken voor al het
voorbereidende werk dat zij gedaan hebben.
Koos en Anneke.

Commissie Dwarslaesie
Na ons doel vastgelegd te hebben om als
SRV voor en met mensen met een
dwarslaesie het expertisecentrum in
Nederland te willen gaan vormen vanuit de
ervaring die wij nu op hebben gedaan, is de
Commissie Dwarslaesie Roeien aan de slag
gegaan door een professioneel filmpje te
vervaardigen, waarin onze Arjan van der Pijl
aan de hand van zijn roei-ervaring aangeeft,
wat roeien voor hem betekent. Naast het op
het water zijn en genieten van de natuur
geeft roeien hem voldoening, waarbij al zijn
mogelijkheden worden ingezet om met de
“Oranje Boven” en aangepaste
hulpmiddelen zo goed mogelijk door het
water te gaan.
Inmiddels heeft ook TV Open Rotterdam een
opname aan de Crooswijksebocht gemaakt
met aandacht voor het roeien met een
dwarslaesie en de vrijwilligers, die zich
daarvoor inzetten.
Naast de contacten met Rijndam zullen
leden van de commissie in oktober op een
bijeenkomst van de Dwarslaesie Organisatie
Nederland in Ede een presentatie geven en
het filmpje vertonen. De commissie heeft
ook contact met de Vereniging van De
Gewonde Soldaat gelegd om te kijken of
militairen, die beschadigd van hun missies
zijn teruggekeerd, op basis van Aangepast
Roeien ook bij SRV aan de slag kunnen.
Begin september gaan we proefvaren met
de daarvoor in aanmerking komende
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schepen w.o. een speciale skiff van
Rijnmond, onder begeleiding van een
motorvlet. Die ervaring zullen we in een
latere editie weer met u delen.
Het filmpje is op de website van SRV te zien
of via: https://vimeo.com/125553679.
Lourens
Zomerstop????
In de zomer van 2015 houdt de SRV
3 weken zomerstop. Wanneer de data
bekend zijn en er dus op die dagen niet
geroeid kan worden ontstaat er bij de
vrijwilligers van de maandagploeg een
"stout" plan om op de eerste niet-roeidag
( n.l. 20 juli ) voor roeiers en vrijwilligers iets
sportiefs en gezelligs te organiseren.
Al gauw is er een idee om met elkaar naar
de Roeivereniging de Maas te roeien, daar
gezamenlijk te lunchen en dan weer terug te
roeien. Iedereen is enthousiast en bereid
van alles voor de lunch te maken. Walter,
onze Oester- en Haringman zorgt voor
heerlijk verse haring en maakt ze ter
plekke op het vlot schoon. De meisjes van
de keuken zetten allerlei prachtige salades,
brood, kaas en hartige taarten op tafel en ter
verhoging van de feestvreugde wordt een
goed glas wijn "geschonken"! Roeiers en
vrijwilligers genieten!!
Na afloop wordt als dank voor de
gastvrijheid alles opgeruimd en is onze
Keukenprinses Paula eerste prijswinnaar in
afspoelen en-wassen.
Het was een zeer geslaagd, gezellig en
sportief uitje, dankzij de organisatie en inzet
van velen.
Ik wens alle roeiers en vrijwilligers een
mooie zomer en zie jullie graag weer terug
in het nieuwe roeiseizoen

Wellicht is het een aardig idee om in
volgende edities van het SRV Nieuws een
profiel van de verschillende ploegen te
schetsen met een paar bijpassende foto’s.
Voor de volgende uitgave wordt dan de
woensdagploeg uitgenodigd een bijdrage te
leveren onder het kopje
“De woensdagploeg” uitgelicht.
Jazz
Niet alleen de maandagploeg ontplooit
initiatieven. Ook de roeiers van de vrijdag
kunnen er wat van. Ziehier een verslag van
Lourens de Groot van het jazzevenement
aan de WA-baan.

Carien ( vrijwilliger maandag)
De maandagploeg
Nu de maandagploeg zich zo nadrukkelijk
heeft geprofileerd is het misschien wel
aardig een paar foto’s van dit illustere
gezelschap te publiceren.
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41 deelnemers op en kon de middag
doorgang vinden.

Tijdens de Eindejaarbijeenkomst 2014
verzuchtten John en George van de
vrijdagploeg, dat ze wel weer eens een
echte jazzhappening mee zouden willen
maken. Welnu, dat was niet aan
dovemansoren gericht en we zijn aan het
organiseren geslagen.

Het weer was prachtig, dus kon het
evenement helemaal op het balkon van de
baan gehouden worden met fantastische
muziek, die prachtig over baan en polder
galmde. Het publiek van in totaal zo’n 70
toehoorders (ook vele vrienden en
bekenden) luisterden geboeid en kon er
door een kleine sponsoring voor gezorgd
worden dat de roeiers en vrijwilligers niet op
een droogje zaten. Tijdens het optreden
kwamen de 2 gasttrombonisten tot een
magistrale “battle of the trombones”,
waardoor de boel de pan uitswingde.
Dank aan The Manhattan Six, de
trombonisten, het bestuur van de W/A-baan
en een klein groepje bevriende sponsors.
Volgend jaar weer?, dat zal bijna wel
moeten!, want George kon er helaas niet bij
zijn. We hopen hem er dan volgend jaar wel
bij te hebben.
Lourens.
Agenda
SRV
13 oktober: vrijwilligersdag
.. oktober: najaarsoverleg SRV/Rijnmond
30 oktober: Winterschoonmaak v.a. 13.00

Eerst de band: The Manhattan Six, met
Valentein op bas, was bereid om op zondag
30 augustus voor roeiers en vrijwilligers van
SRV op te treden (met een goed glas wijn
voor thuis en een enkele consumptie om
tijdens het spelen de dorst te lessen als
beloning). Toen het vastleggen van de beste
locatie voor zo’n happening, maar zeker
voor internationale roeiwedstrijden, de
Willem-Alexander Roeibaan. Bestuurslid en
beheerder Jan Bernard en zijn vrouw Juut
waren gelijk bereid de faciliteiten voor deze
jazzmiddag ter beschikking te stellen. Na
toestemming van het bestuur ging er een
oproep via de dagkapiteins aan alle roeiers
en vrijwilligers van de SRV uit. Met de hulp
van het secretariaat gaven zich uiteindelijk

Commissie Aangepast Roeien (KNRB)
19 september: Para regatta Breda, 1000m
19 september: Army regatta Breda, 1000m
26 september: Eemhead
(zie www.eemhead.nl)
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Redactieadres: Secretariaat Stichting Roeivalidatie
Crooswijkse Bocht 100
3034 NC Rotterdam
tel. 010 4123277
email:

info@roeivalidatie.nl
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