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Introductie
Van de redact ie

Viking Vijf jaar Verder

Vijf jaar geleden verscheen het boek
Eeuwig Viking, de geschiedenis van honderd jaar
burgerroeien in Utrecht. Op het boek zijn heel
veel positieve reacties gekomen.

Vijf jaar geleden was ik bij het eeuwfeest verantwoordelijk
voor de organisatie van de reünie en ik heb mooie
herinneringen aan die vrolijke leden en oud-leden, de grote
boot voor ons gebouw en het prachtige weer. Alles viel mooi
samen, zo leek het!

E

r speelden aan het eind van de eeuw nogal wat belangrijke
zaken. Te denken valt ondermeer aan de huisvesting,
het roeiwater en het vrijwilligersbeleid. Van de toenmalige
redactie is Chris van Winden ons in 2009 ontvallen.
Christiaan Hupkes vertrok naar het zuiden. Samen met Frim
Appeldoorn, enig overgebleven redactielid, hebben Heleen
de Jong, die de afgelopen jaren nauw betrokken was bij de
interne communicatie als voorzitter en lid van de redactie
van het VikingNieuws c.a., en ondergetekende, die ook al sterk
betrokken was bij het Eeuwboek, het boek een vervolg willen
gegeven onder de titel “Viking vijf jaar verder”. De inspiratie
tot dit boekje was gelegen in de feiten, dat die belangrijke
zaken nog eens goed belicht moesten worden en dat het goed
leek te laten zien dat Viking tot veel in staat is, wetende dat
op velen een beroep moet blijven worden gedaan. Daarnaast is
het gewoon leuk om vervolg te geven aan een mooi stuk werk
van de vorige redactie.
Veel leesplezier.
Bert Appeldoorn
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k kon toen niet vermoeden dat ik nu het voorwoord zou schrijven van dit boekje ter gelegenheid van het volgende lustrum. Maar ik doe dat graag. De schrijvers, die ook mede aan de basis stonden van het boek Eeuwig Viking vonden het
wenselijk dit boekje te maken. In de eerste plaats omdat zij wilden laten zien wat
er zich allemaal afspeelde in Viking en het roeien, maar vooral ook wilden zij de
toekomstbepalende zaken zichtbaar maken waar het bestuur zich mee bezig hield
en houdt.
Waar veel leden alle dagen kunnen genieten van het roeien, is het bestuur vooral
bezig geweest te kijken naar Viking over 5 jaar, 10 jaar enzovoort, omdat we
willen dat er dan ook nog geroeid kan worden. In dit boekje wordt uitvoerig
stilgestaan bij een aantal van die zaken en daarmee is het niet alleen een
terugblik, maar ook een blik vooruit… nog Verder!
De veranderende tijd stelt steeds meer en hogere eisen aan verenigingen en hun
besturen. Het bestuur voelt dan ook een grote verantwoordelijkheid voor de club.
Wij, bestuur, commissies en leden, staan met elkaar voor zaken die ook een solide
interne organisatie nodig maken. Samenwerking, loyaliteit aan de club, hulp in
kleine en grote zaken zijn nodig om… Verder te gaan.
Jurjen Kolmer
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Die voorzitters toch!
Het is 5 november 2011, de zon schijnt
volop. De volgende dag lees ik dat de
hoogste temperatuur in De Bilt 17 °C was.
Bij mij aan de ronde tafel (ik hou van
ronde tafels) zitten de twee voorzitters
die de afgelopen vijf jaar onze club
hebben geleid. Broodjes en koffie op tafel,
want het is lunchtijd. Ik zie boven hen
het afgebladderde hout en denk aan een
verfje. Zeker weten dat dit ter sprake komt.
Miranda Rovers en Jurjen Kolmer.
Denken ze verschillend?
Sportschool
Beiden hebben in het VikingNieuws ooit duidelijk hun
mening uitgesproken dat Viking geen sportschool is.
Miranda: “Je moet bedenken dat Viking heel goedkoop
is; in mijn contacten binnen de gemeente werd mij
duidelijk dat veel verenigingen, ook bijv. voetbalverenigingen meer contribuitie vragen. Er moet wel een
andere prijs betaald worden voor die lagere contributie,
namelijk, dat je iets doet voor de club. We hebben een
geweldige vloot die onderhoud behoeft, we moeten een
bardienst draaien enz, want – en daar komt een belangrijk verschil met een sportschool- de vereniging schept
ook sfeer en sociaal contact.” Jurjen zit steeds mee te
knikken en vult aan “dat je bij een sportschool een
klantrelatie hebt en mensen dan eisen gaan stellen als
bij een bedrijf of leverancier omdat ze er voor betalen.
Wij willen een vereniging zijn en geen verhuurbedrijf.
Dit impliceert wel dat je mag vragen van mensen om
andere dingen bij te dragen dan alleen euro’s.” Jurjen
zegt dat hij zich er dan ook stoort dat in het manke-
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mentenschrift iemand anoniem klaagt over het feit dat
een bepaalde boot nog niet is gerepareerd. “Zo iemand
beseft niet dat anderen zich vrijwillig inzetten om de
vloot op orde te houden.”
Communicatie
Zijn jullie genoeg zichtbaar (geweest) als bestuur?
“Ja,” vinden beiden. “Als daar al over wordt geklaagd,
moet men beseffen dat wij ons soms een slag in de
rondte werken. Veel vergaderingen, veel overleg met de
gemeente en andere instanties over allerlei plannen en
ga zo maar door. Het zou wel leuk geweest zijn als we
wat meer begrip hadden gekregen, maar ja het is zo als
het loopt,” zegt Miranda. Jurjen zegt dit te begrijpen,
maar stelt lachend vast dat hij vroeger als manager dikbetaald werd voor onbegrip en dat hij dit nu op de koop
toe moet nemen. Echt onbegrip heeft hij in de anderhalf
jaar dat hij voorzitter was niet ervaren.

Miranda startte in 2006 in een hectische bestuurstijd
(zie elders in dit boek). Toen zij “ja” zei tegen het voorzitterschap kon zij niet bevroeden dat zij startte terwijl
zij ook een zware baan had. Maar ze kon de zaken op de
rails krijgen en inhoud geven aan het voorzitterschap.
Het moment dat Jurjen de fakkel overnam was niet minder hectisch, sommige dossiers waren gesloten, andere
niet en nieuwe dossiers waren er weer bijgekomen.
Sprekend over communicatie benadrukken beiden dat
de wijze van communiceren sterk is veranderd. Jurjen
beschrijft dat er iedere bestuursvergadering 5 A4-tjes
zijn met berichten aan het bestuur. “Vroeger bedacht
men zich om een brief te schrijven,” vult Miranda aan.
“Nu dropt men een e-mail en verwacht dat je er direct
wat mee doet.”
“En dan gaat het om soms honderden(!) berichten per
maand,” aldus Jurjen. Beiden benadrukken dat je als
bestuur zo goed mogelijk contacten probeert te onder-
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houden binnen de club, maar vinden het belangrijk dat
vooral de commissies met hun specifieke taken veelvuldig contact hebben met de leden.
Refererend aan het bestuurs/concernmodel zoals dat
een halve generatie geleden is ingevoerd, op advies van
de Projectgroep Viking 2000 zijn beiden het eens dat dit
niet gelukt is. “Kleine besturen en ook nog veel wisselingen,” zegt Miranda, “maakte het bestuur kwetsbaar.
Wij hebben ons zeker zeer kwetsbaar gevoeld. Geen
back-up voor de bestuursleden”. “Mede om die reden,”
vult Jurjen aan, “willen we bezien om het bestuur weer
uit te breiden en natuurlijk verder om met meer mensen kruisbestuiving te hebben over belangrijke zaken;
bovendien heb je met meer mensen ook meer voelhorens in de club.”
Beiden voelen hun opvatting ondersteund met het
beeld bij de andere roeiverenigingen. Er is nergens zo’n
beperkt bestuur als op Viking.
Leuk/niet leuk?
Op de vraag wat nu het leukste of mooiste was aarzelt
Miranda geen moment. “De Van Hees-zaak! Die is positief uitgepakt voor Viking, terwijl er van allerlei kanten
werd gezegd dat we kansloos waren in het politiek
proces, maar uiteindelijk bleek dat niet zo. Ik heb daar
grote voldoening van.” Om er vervolgens aarzelend aan
toe te voegen: “Ik vind instructie geven ook leuk. Ik
loop hier zo’n tien jaar rond en het is leuk om te zien
dat mensen aansluiting vinden.” Provocerend vraag
ik of dat echt leuk is, om zoveel energie te stoppen in
opvang en begeleiding, als mensen toch gauw weggaan? Beiden bestrijden de obstructie en geconcludeerd
wordt dat een kwart van nieuwe onervaren instromers
langjarig lid worden.
Vervelend vond Miranda de zoektocht naar nieuwe
bestuursleden. Jurjen geeft aan nog geen duidelijk
beeld te hebben over wat het leukst of mooist is, daarvoor vindt hij zichzelf nog te kort in functie.
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Verhuizen?
Verhuizen naar het befu-terrein zou het allerbeste zijn
voor Viking, oordelen beiden. Het huidige gebouw kan
5 jaar mee, 10 jaar mee, maar de staat is slecht. De kans
van slagen om te verhuizen wordt geschat op fifty-fifty.
Jurjen geeft aan dat er een degelijke financiële onderbouwing is. Verhuizen betekent dat het roeien vanuit
De Driewerf door kan gaan tijdens de bouw. “Verhuizen
betekent uitbreiding van botenruimte, maar ook geldt
dat de kosten van voorzieningen zoals electra beter
kunnen worden toegerekend aan de afzonderlijke verenigingen,” stelt Jurjen.
Op de vraag wat als de verhuizing niet doorgaat, valt
eerst een stilte. “Ja,” pakt Miranda op, “dan moet
De Driewerf verbouwd worden deels of misschien eerst
helemaal afgebroken; je moet er niet aan denken wat
voor gevolgen dat heeft voor het roeien.”
“Nou,” zegt Jurjen, “het idee van een aparte huisvesting
van Viking in het Muntsluisgebied is zeker niet van
tafel.”
Er bovenop zitten
Vervolgens gaat het gesprek over de bedreigingen van
het roeiwater. Over de gemeente waar plannen worden
ontwikkeld voor een haventje, voor horecavoorziening
aan het kanaal en ga zo maar door: “Je moet er
bovenop zitten.” Jurjen verwijst naar de toegang van
de Verlengde Hoogravenseweg. Daar is de herbestrating
stil gelegd door toedoen van de roeiclubs. Als die
bestrating zou zijn doorgegaan, konden er geen
botenwagens meer naar en van De Driewerf. “Wordt
vervolgd,” zegt Jurjen.
Toch zien beiden ook dat er binnen het gemeentelijk
apparaat langzaam wel meer het besef komt dat er met
de roeiclubs rekening dient te worden gehouden.
(Inmiddels is de dienstdoende barman komen vragen
om de kopjes in te leveren, want hij gaat afsluiten, er is
geen opvolging voor zijn bardienst…)

Samenwerking
De samenwerking met Orca en Triton was en is goed.
“Natuurlijk hebben zij ieder jaar bestuurswissel, maar
ze vinden het fijn dat Viking de ervaring inbrengt,”
aldus Miranda. Het Driewerfbestuur is sterk veranderd.
“Miranda (als bestuurslid van De Driewerf–BA) heeft
daar een belangrijke basis voor gelegd,” zegt Jurjen.
“Het bestuur is nu compacter.”
Jullie eigen roeien?
Miranda, die haar roeien bij Gyas in Groningen is
gestart, heeft bij Viking haar draai gevonden toen zij
uit Rotterdam kwam. “Ik maak deel uit van een groep
van ongeveer 10 mensen, die regelmatig met elkaar
roeien en soms andere dingen doen. Viking en die
groep zijn een deel van mijn sociale leven. Ik voel me
daar wel bij!”
Jurjen zegt dat zijn ploeg wat minder groot is. “Ik roei
al vele jaren met de materiaalcommisssaris samen.”
Waar gaan jullie op intekenen voor het vrijwilligerswerk?
Miranda: “Stuurinstructie, dat vind ik leuk. En ik zou
weer brugwachter willen worden bij de Hart van Holland. Ik was dat al eerder. Wat is er niet mooier dan iets
te doen dat je normaal nooit doet?”
Jurjen: “Ik zou intekenen op het botenwagenbeheer.
Ik heb vroeger de hts -autotechniek gedaan en heb
dus zeker iets met techniek. Die botenwagen past daar
prima in.”
Hiermee komt een eind aan het interview met deze
voorzitters. De vraag is of ze verschillend denken, heb
ik voor mijzelf ontkennend beantwoord. Ze zullen vast
wel anders handelen, maar de basis verschilt niet.
Tot slot raken ze in gesprek over de noodzaak van het
verven van de bovenrand van het gebouw, het gevaar
van verrotting enz. Dan biedt Miranda aan om het verven ter hand te nemen… (BA)
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Bestuur
In vogelvlucht door bestuursland
Op 22 maart 2006 traden maar
liefst 3 nieuwe bestuursleden aan.
Miranda Rovers werd voorzitter, Katja
Buijtendorp-Moison werd secretaris en het
commissariaat Jeugd en Projecten ging
naar Janneke Voltman. Op het totaal van
5 bestuursleden was dat toch een hele
verandering, ook als men nog bedenkt
dat de penningmeester nog geen jaar in
fucnctie was.

Q

ua entourage en atmosfeer had het bestuur gelukkig de wind mee, het was het eeuwjaar en er werden
daardoor veel activiteiten ondernomen. Het was in feite
een doorlopend feest. De slotperiode van deze continue
happening bracht in september de eeuwfeestreceptie.
Daar ontving de voorzitter uit handen van wethouder
Rinda den Besten de sportpenning (met bijbehorende
oorkonde) van de stad Utrecht. In dezelfde maand
volgde het symposium en het grote lustrumfeest werd
in oktober in de gewelven onder het stadhuis gevierd.
Tenslotte werd op 18 november het boek “Eeuwig
Viking” ten doop gehouden gevolgd door het ledendiner.
Kortom feest!

speerpunten waren: 1. persoonlijk contact,
ken elkaar 2. integratie nieuwe leden en
3. deskundigheidsbevordering. Het gaf een
positief gevoel dat het bestuur in 2007 geen wijziging
onderging. Zaken als het roeiwater en ons gebouw gingen meer en meer aandacht vergen van het bestuur. (zie
hierover ook andere artikelen).
Als uitvloeisel van het eeuwfeest kon door en onder
leiding van Henk Kok worden gewerkt aan de nieuwe
bar en werd daarna het mozaïek waaraan zovele leden
hadden meegewerkt boven de bar worden opgehangen.
Ook aan de roeibak werd onder leiding van Stevin-Jan
van Duijn, voortvarend gewerkt. De officiële opening
van de “binnenbak” gebeurde op 13 mei 2008.

Opening mozaïek boven de bar.

Het jaar 2008 was trouwens goed begonnen: het bestuur
kondigde met blijdschap aan dat een sponsor gevonden
was: het bedrijf Armorica. Het bedrijf zou de leiding
nemen van een interne ict-werkgroep bij de update van
de automatisering. Speerpunten daarbij zouden documentenbeheer, ledenadministratie en botenafschrijving
(in die volgorde) zijn. Het bestuur hechtte eraan dat het
contact met de werkgroep via het bestuur zou lopen.
De samenwerking moet niet echt een succes geweest
zijn, want de resultaten van de huidige automatisering
zijn via een andere weg tot stand gekomen (financieel
pakket, ledenadministratie en botenafschrijfsysteem).
Sponsoring, communicatie, nieuwbouw werden belangrijke speerpunten voor 2008.

Stevin-Jan in de nieuwe binnenbak.

Maar besturen moest doorgaan. Het bestuur stelde
voor 2007 speerpunten vast en vroeg de commissies
deze te vertalen naar hun plannen voor dat jaar. Deze
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In oktober 2009 kon het bestuur gelukkig compleet
Op 25 maart van
Het bestuur voorzag
gemaakt worden. Op de ledenvergadering van 6 oktober
dat jaar was er een
dat op termijn weer 3
MACHT IGINGSKAART
traden Maria van der Vegt en Barbara Pröpper toe om
bestuurswisseling.
bestuursleden tegelijk
AUTOMAT ISCHE INCASSO
het secretariaat te bezetten, uiteraard met daaraan te
Marielle Frumau legde
zouden kunnen aftreden.
koppelen een aantal aandachtsvelden, commissies en
haar functie na 4 jaar
Om die reden leek het wijs
Sinds 2008 is er hard gewerkt aan een geautomatiseerde
projecten. Ook de jaarrekening 2008 werd op die verganeer, nadat zij in die
dat de wisselingen getrapt
ledenadministratie. Een van de onderdelen daarvan is
dering definitief vastgesteld. Een woelig jaar dus, waarjaren ook “2 nieuwe
zouden plaatsvinden.
de oproep aan de leden om een automatische incasso
in het bestuur ook nog de leden in april laat weten dat
banen, 1 kind en nummer
Concreet betekende dit dat
voor alle betaling te laten doen. De machtigingskaart is
het watertoerisme in Utrecht (gemeentelijke nota “Duik
2 op komst had gekregen.
Katja Buijtendijk-Moison
sinds 2009 via verschillende wegen onder de aandacht
in Utrecht”) en andere ontwikkelingen rond het kanaal
Verder 3 verschillende
–na drie jaar het secretagebracht bij de Vikingers en heeft opgeleverd dat
(o.m. meer bruggen, recreatieve voorzieningen langs
voorzitters en enige
riaat vervuld te hebben–
inmiddels (eind 2011) 50% van de leden hun contributie
het kanaal) haar tot grote zorg zijn en dat de vinger
reuring.”
in 2009 zou aftreden.
en andere betalingen via deze weg doet. Een hele
aan de pols moet worden gehouden. Maar in de zomer
Maar zij vond het de
Echter bleek verder dat
verbetering voor de ledenadministratie van Viking!
van 2010 werd bekend dat de firma van Hees definitief
moeite waard. Marielle
Theo Brok zijn penningzal verhuizen naar de eerder genoemde binnenhaven
werd opgevolgd door
meesterschap toch niet
“Machtigingskaart contributie - Je contributie en
ten zuiden van de A12. We zullen dat pas echt in 2012
Hilco Bekenkamp.
kon combineren met zijn
andere diensten van Viking kun je betalen via een
meemaken. Een verhuizing van De Driewerf naar het
Hilco werd verantdrukke werkzaamheden.
machtigingskaart. Geen financiële rompslomp, maar
woordelijk voor de
Een direct gevolg was dat
befu -terrein is dan echter nog niet uit beeld.
elk jaar automatisch betalen, gemakkelijk en veilig
nieuwe leden en het
de jaarrekening en daarbij
voor jou en voor Viking. Voor vragen mail naar
vrijwilligerswerk.“Voor
behorende stukken niet
Gelukkig gaan heel veel zaken op een prettige manier
Ledenadministratie@urvviking.nl”
de leden, door de leden”
op tijd voor de Algemene
door: de puzzeltocht, Hart van Holland, de wedstrijden,
was voor hem de dragenLedenvergadering gereed
de tochten en ga zo maar door. Voor Miranda Rovers
de slogan. Simon Knappkonden zijn. In plaats van
breken dan haar laatste maanden als voorzitter van de
stein droeg na 3 jaar
24 maart 2009 werd de
club aan, zij zal op 23 maart 2010 de voorzittershamer
het penningmeesterschap over aan Theo Brok. Theo,
ledenvergadering nu op 28 april gehouden. De bestuurs overdragen aan Jurjen Kolmer. Los van besturen zal
die al een roeileven achter de rug had, had ervaren
problemen waren niet voorbij. In de eerste plaats moest
zij niet zijn, omdat zij dan nog een poosje een rol blijft
dat “Viking hem al zoveel jaren positieve energie had
de functie van secretaris noodgespelen in het bestuur
opgeleverd, dat hij er nog wel wat voor terug kon doen.” dwongen ad interim worden ingevan De Driewerf. Ook
Op ander gebied is te melden dat de Hart van Holland
vuld, hetgeen gelukkig gedaan kon
Janneke Voltman stopt
een recordaantal van 38 deelnemende ploegen noteert.
worden door Sonja Kruisinga. Voor
na vier bestuursjaren.
De organisatie wist toen natuurlijk nog niet dat er in
de functie van penningmeester kon
In VN 2010-1 meldt zij
2011 45 boten mee zouden doen. De verplaatsing van
wel direct iemand worden gevonin het bestuur altijd de
De Driewerf naar het befu-terrein (iets meer richting
den in de persoon van Piet van der
leukste baan heeft gehad
Horst, die kon buigen op “jaren roeiomdat die zo gevarieerd
stad) dreigde zeer serieus te worden, maar later in het
en penningervaring”. Teneinde de
is. Gelukkig kon de
jaar wordt duidelijk dat de firma Van Hees die op het
financiële processen te herordenen
positie van voorzitter op
terrein van De Driewerf gehuisvest zou worden miszou Piet worden bijgestaan door een
tijd worden ingevuld.
schien wel naar de binnenhaven achter de rijkswegbrug
commissie, bestaande uit ex-penHet is zeer jammer dat
(gemeente Nieuwegein) zal gaan.
Miranda draagt voorzittershamer over aan Jurjen.
ningmeesters.
de leukste baan van
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In 2010: 7 boten
op transport naar
Budapest.

Burgemeester Wolfsen aanwezig op Nieuwjaarsreceptie 2011.

het bestuur al bijna twee jaar niet is bekleed.
Dit voelt des te harder als men bedenkt dat het
bestuur in 2010 als belangrijk speerpunt voor
2011 verkondigde meer leden actief te laten
zijn binnen de vereniging. Natuurlijk bleven in
2010 de huisvestingsperikelen het bestuur erg
bezighouden, maar ontspanning was er toch in
de vorm van bijv. de Vikingdag en het ledendiner (Club Havana). Opmerkelijk was ook dat in
2010 Viking de grootste verkoop van materiaal
in één keer deed. Maar liefst zeven boten gingen
op transport naar Budapest voor een vervolg
bestaan.

8

Voor het lustrumjaar 2011 is geen speciale
lustrumcommissie ingesteld. Er werd een oproep
gedaan aan de commissies om een lustrumtint
te geven aan de “eigen” activiteiten. Toch mocht
de statiefoto op de Nieuwjaarsreceptie (zie ook
het omslag) niet ontbreken. Burgemeester Wolfsen was er ook. Een mooi begin. Ook prettig
was het dat er in 2011 geen wisselingen in het
bestuur hoefden plaats te vinden.
De speerpunten van het bestuur voor 2011
zijn allen aan te duiden met een V: Vaarwater,
Veiligheid, Vrijwilligersbeeid, Verhuizing.
Vol verwachting…
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Commissies: stevig fundament, maar ook k wetsbaar
Het leiden van de vele operationele zaken in
de vereniging is vooral de eerste zaak van de
commissies en daar heeft Viking er doorgaans
meer dan 10 van.

K

ijkend naar de functies en afgeleide taken zijn er sinds
2006 geen schokkende veranderingen. Ga je de activiteiten uitvergroten dan zie je wel degelijk veranderingen.
Zo heeft de redactie meer vorm en inhoud gegeven aan de
digitale nieuwsvormen (website, nieuwsbrieven) en deze
ontwikkeling zal nog wel verder gaan. Bij de instructiecommissie valt het op dat er ook meer aandacht gegeven
wordt aan het bereiken van een hoger roeiniveau, dus voor
de hogere examens. Bovendien vormen interne cursussen
meer en meer een onderdeel van de roei-opleiding.
De examencommissie heeft de instroom van nieuwe leden
op zich genomen; daarnaast is een extra examen (scullen
2a) ingevoerd om het mogelijk te maken dat mensen die
niet het hogere skiff-examentraject kunnen doorlopen toch
in daartoe aangewezen gladde dubbelvieren kunnen roeien.
Er was eigenlijk altijd een commissie van de jeugd
(“voor de jeugd”), die zich vooral bezig hield met de feesten
en partijen, op dit ogenblik ontbeert zo’n commissie.
Tot slot is vast te stellen dat de juridische adviescommissie
meer geworteld is.
Als we de personele bezetting bezien valt op dat
sommige voorzittersposten veelvuldig gewisseld zijn.
De wedstrijdcommissie spant daarbij de kroon. Maar
liefst 5 verschillende voorzitters hebben deze commissie
getrokken. Ook in het verdere verleden zie je niet vaak dat
de voorzitter de vier jaar volmaakt. De Hart van Holland
commissie heeft welhaast traditioneel jaarlijks een nieuwe
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Commissieborrel 2011: de commissies presenteren hun plannen.

voorzitter. Maar ook de sooscomissie en toercommissie
hebben 4 verschillende voorzitters gekend.
“Voorzitter nog niet bekend” stond er lange tijd in 2007
en deels in 2008 in het colofon van het VikingNieuws bij
de instructiecommissie totdat de huidige voorzitter het
stokje overnam. Stabiliteit zie je bij de examencommissie,
materiaalcommissie, de marathoncommissie en de
midweekcommissie (bij de eerste twee geen wissel, bij de
laatste twee een wissel).
Er zijn commissies die voortdurend bouwen op dezelfde
personen en commissies die zeer frequent wisselen. Zonder
verdere verdieping kun je wel stellen dat er in beide
situaties een zekere kwetsbaarheid is.
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Vrijwilligersbeleid-Verenig ingswerk
Een hoofdpijndossier!
De inzet van vrijwilligers voor de vele taken op de vereniging is door de
jaren heen regelmatig een onderwerp van zorg en discussie geweest. Als
we terugkijken naar de recente historie dan grijpen we terug naar de
activiteiten van de zogenoemde Projectgroep Viking in de 21ste eeuw.

D

e Projectgroep startte in 1999 een grootscheeps
onderzoek om het beleid van Viking in de 21ste
eeuw zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de culturele, persoonlijke, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen waar haar leden mee te maken hebben. Uit een
onderzoek onder de leden (ruim 300 honderd deden er
mee) bleek dat 83% gezelligheid bij Viking verwacht,
57% procent wel actief wil meehelpen en dat 59% vindt
dat een bijdrage aan het verenigingsleven ook verplicht
mag worden gesteld.
Eén van de uitgangspunten voor verbeteringen was dat
er een duidelijke sturing en begeleiding van vrijwilligers moesten komen door middel van een vrijwilligersbeleid.
Binnen dat beleid zou het gebruik van een introductieboekje/almanak dienstbaar kunnen zijn. Ook zou een
database aan de ledenadministratie gekoppeld moeten
worden met daarin vastgelegd de expertise van leden

en hun voorkeuren voor activiteiten. Daarnaast moest
er zichtbaar meer waardering komen voor de vrijwilligers middels een briefje, gesprek, cadeau, betalen van
onkosten, etentjes, etc.
Voor een deel zag de projectgroep heil in betaalde
dienstverlening zoals voor schoonmaak, administratie
en instructie.
In 2001 werd in het bestuur de positie van “commissaris vrijwilligersbeleid” geschapen, later omgedoopt
tot “commissaris vrijwilligersbeleid en nieuwe leden”
om tenslotte ‘commissaris nieuwe leden” te heten met
overigens het vrijwilligerswerk in het pakket. In een
interview in 2008 in het VikingNieuws maakte de commissaris Hilco Bekenkamp kenbaar dat de slogan “voor
de leden, door de leden” hem erg aanspreekt en dat hij
deze graag bij ieder lid onder de aandacht wil brengen.
De praktijk is weerbarstig. De sooscie had
in de beginjaren van de nieuwe eeuw al
regelmatig de klok geluid over de proble-

men om een adequate bezetting van de bardiensten te
organiseren. Toen halverwege 2005 de verplichting tot
een bardienst werd ingesteld, werd dit ook geen succes.
De “verplichten” kwamen vaak niet opdagen en een
sanctie vanuit bestuur en sooscie bleef achterwege. Eind
2006 werd een barpool gestart die aanvankelijk gepubliceerd werd in het VikingNieuws, maar later de weg
vond naar de website. In 2007 werd verslag gedaan van
het feit dat de barpool draait en er vervolgens aandacht
gegeven kon worden aan begeleiding van de barpoolleden en aan organisatorische zaken waaronder hygiëne
en veiligheid.
Bindende activiteiten worden ingezet zoals eigen
avondjes en een uitstapje in 2009 naar de Gulpener
brouwerijen.
Om de kwaliteit van het vrijwilligersactiviteiten te
verbeteren koos het bestuur voor 2007 deskundigheidsbevordering als speerpunt. In het VikingNieuws was
een rubriek gestart onder de naam ”wat doe jij voor de
club”? Het doel was dat iedere commissie zich goed op
de kaart zou zetten om zich aantrekkelijk te maken voor
vrijwilligers. Drie commissies deden dat, achtereenvolgens de sooscommissie, de juridische commissie en
de marathoncommissie. In januari 2007 was de laatste
bijdrage, over andere commissies verscheen niets meer.
De opzet van een database met de expertise van leden
bleef beperkt tot nieuwe leden en het gebruik daarvan
was niet altijd duidelijk. In ieder geval werd aan nieuwe
leden bij hun introductie de noodzaak voor vrijwilligersinzet duidelijk gemaakt. Ook op zogenaamde terugkomavonden voor nieuwe leden, die sinds april 2009
onder leiding van Rik Vos werden gehouden is betrokkenheid bij activiteiten een vast thema.
Naast de min of meer gewone oproepen van de commissies zochten sommige hun heil tot meer creatieve
koppen in het VikingNieuws: “laat je verleiden als vrij-
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Algemene Leden Vergadering 2011

williger voor Hart van Holland”, “geef jij graag de riem
door?” (instructiecommissie), “bardienst draaien is voor
iedereen bereikbaar” (sooscie), “opeens heb je het, je
wordt lid van de toercommissie”, “Viking-ambassadeurs
gezocht voor het bedrijfsroeien”.
En natuurlijk waren er de opkikkers. Secretaris Katja
Buijtendorp-Moison beschrijft in VN 2007-4 een
indrukwekkende opsomming van activiteiten die
toch het nodige bloed, zweet en tranen moeten hebben gekost. Ze eindigt haar verhaal: “Blijf je ambities
hoog stellen, de werkelijkheid zal je blijven verbazen.
Namens het bestuur, ga met zijn allen zo door.” Of
neem Mathilde Bouwman die haar hulp bij de Hart van
Holland-organisatie omschreef als een Zen-ervaring
(VN 2009-3).
Het interview in VN 2009-2 met voorzitter Miranda
Rovers wordt alsvolgt gekopt:
“Een roeivereniging is geen sportschool”. In het interview benadrukt zij het belang van het vrijwilligerswerk
voor Viking. Bij de presentatie van de jaarplannen voor
2010 geeft het bestuur aan dat “het belangrijk is dat
zoveel mogelijk leden betrokken zijn bij de activiteiten
op de vereniging en hieraan actief meewerken. Het
bestuur heeft als belangrijk speerpunt in 2010 om meer
leden actief te laten zijn binnen de vereniging als vrijwilliger; een goede communicatie is daarbij van groot
belang”. Jurjen Kolmer, die Miranda in 2010 opvolgt
gaat met het bestuur aan de slag en na het nodige interne overleg kon hij in VN 2011-1 onder het hoofstukje
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“steentje bijdragen” het volgende melden “in de eerste
plaats wil het bestuur dat alle leden zich realiseren dat
Viking een vereniging is en geen sportschool”. Vervolgens wordt weer de noodzaak van vrijwilligersactiviteiten voor Viking benadrukt en kondigt hij aan dat
het bestuur met voorstellen zal komen om de zelfwerkzaamheid in de reglementen vast te leggen.

Het woord “vrijwilligerswerk” is “zelfwerkzaamheid”
geworden, maar zal in de reglementen “verenigingswerk” worden genoemd. Op 21 maart 2011 werden de
voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. Kort gezegd: ieder lid tussen de 15 en 75 jaar
wordt geacht tenminste 4x per jaar een klus te doen van
tenminste 2,5 uur. Er is een financiële prikkel: een borg
van € 80,– per jaar. Als je trouw je klussen doet, is het
in feite een eenmalige storting. Er waren toch wel vragen en emoties op de vergadering, maar voor de meerderheid was de conlusie: “We hebben het er al jaren
over, laten we nu het eindelijk gewoon eens proberen en
over een jaar goed evalueren.” Er is een nieuw artikel 7
in de Statuten van de vereniging vastgelegd onder de
titel “verenigingswerk”. De slogan van het bestuur
wordt: “verenigingswerk voor een vereniging waar je
bij wilt horen”.
Aan de commissies is gevraagd alle activiteiten te
benoemen en te ordenen, zodat als het ware hapklare
brokken kunnen worden aangeboden aan de leden
die kunnen intekenen op activiteiten. Daarvoor is een
module in het softwarepakket Captain beschikbaar.
Een hoofdpijn dossier was het! In 2012 moet blijken of
de remedie werkt!

Ruud Lampe (redactiecie) ontwierp eind 2011, ter ondersteuning van de PR inzake Verenigingswerk, enkele cartoons onder het motto ‘Viking werkt…’
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Verhuizen?

Veiligheid
In het VikingNieuws van
November 2006 worden
ernstige ongelukken
aan gehaald. Zo werd
in september 2006
ons lid Peter Prak bij
de Veilinghaven (nu
Parkhaven) over varen
door een grote duwboot.
Gelukkig kwam hij met
de schrik vrij en kon hij
zijn nare er varing nog
navertellen.

Regelmatig besteedden bestuur
en commissies aandacht aan

Dit keer gaat het over
· exa men com mIs sIe ve ili
gh eid

D

at zelfde gold ook voor
de roeier op de drieplaats van een Hoop-acht,
die in oktober van dat
jaar omsloeg. Beschreven
wordt dat de drie weg
blijft, twintig, dertig
secondenlang. Als het tot
de boeg doordringt, duikt
hij onder, voelt de drie
omgekeerd onder de boot
hangen en probeert hem
bij de oksels naar boven
te trekken. Tevergeefs.
Pas na ongeveer negentig seconden verschijnt
het hoofd van onze drie
vlak naast de boot boven
water; een been zit nog

vast. De drie komt gelukkig los.
Afgelopen winter (2010/2011)
voer onze oudste mannenacht het
ijs op en in dat nog bij de Keulsekade lag. Uiteindelijk kwam
de hele ploeg in het water of op
het ijs en moest zwemmend en/
of hakkend door het ijs naar de
woonboten toe. Gealameerde
ambulance en politie hoefden
gelukkig niet in actie te komen.

(door Peter Hingstman)

Begin septemb er werden we opgesch
rikt
door het bericht dat één van onze
examina toren, en zeer ervaren
skiffeur
Peter Prak, bij de Fruithav en was
overvar en door een grote duwboo
t.
Hij kwam gelukkig met de schrik
vrij.
Ik wil vier belangr ijke punten onder
uw
aandach t brengen waarvan ik
vind dat u ze
ten minste in acht moet nemen
voor u zich
op het water begeeft :
Check de boot voor vertrek:
• Is er een boegbal aanwezig
• Zit de boegbal goed vast
• Controleer in een boot waar schoenen
zijn gemonteerd of de heelstrings vast zitten en
op lengte zijn
(ong.5 cm.).

• Zijn er overige mankementen (slidings
recht enz.)
Herstel de mankementen voor vertrek!

Kleding:
• Zorg voor kleding die voldoende
warmte geeft
• Een paar dunne lagen is beter dan
één dikke
• Zorg dat de onderrug beschermd
is
• Zorg dat polsen en hals beschermd
zijn tegen kou
• Voor stuurlieden geldt handen,
hoofd en voeten warm
houden.
Varen in skiff en twee:

Tussen 1 oktober en 1 april is het aan
te raden (gevaar om
in water te raken):
• Samen te gaan skiffen en te tweeën.
• Of met begeleiding op de kant
te varen
omslaan; sla je om handel dan als
volgt:
• Denk aan eigen veiligheid.
• Laat de boot liggen,
• Trek de aandacht van mensen op
de kant
• Ga zo snel mogelijk naar de kant
• En klim eruit.
Een ander (bijna) ongeluk wordt op
de KNRB-site beschreven (Hoe veilig roeit u eigenlijk, zie
hierna, red.). Maar dat
had ook het gedetailleerde verhaal
van Peter Prak kunnen zijn, Of van Sjoerd Hingstman
die voor zijn ogen een
ongestuurde twee met ploeggenoten
zag omslaan waarbij

één van de roeiers bijna verdronk
omdat de heelstrings
niet vast zaten. Of van de tragische
tocht van een C-4
uit Zeewolde waar vier roeiers door
onderkoeling om het
leven kwamen.
Ik wens u een behouden vaart.
“Hoe veilig roeit u eigenlijk?”
Midden oktober. Een zonnige, windstille
zondagochtend in
Amsterdam. De helft van mijn acht
roeit in de vier zonder
naar Ouderkerk en terug. Ik ben er
niet bij door verblijf
in het buitenland en hoor het verhaal
pas later. Om half
elf komt de ploeg terug bij het vlot
van De Hoop en denkt
door snel bijdraaien nog voor een
aankomende acht aan
te leggen. De boeg heeft net als de
anderen dertig jaar
roei-ervaring, en toch zit zijn dolklep
niet goed dicht. Bij
het harde strijken schiet zijn riem
uit de dol. De heren zijn
moe en gaan slordig te werk, en dus
ligt de boot net op
één boord als de boeg plotseling zijn
druk op het water
verliest. Komisch effect: de boot gaat
tergend langzaam
om, applaus van het vlot tachtig meter
verderop. De boeg,
de twee en de slag duiken beteuterd,
geheel afgekoeld en
buiten adem op, zich afvragend wat
er is gebeurd.
De drie blijft weg, twintig, dertig seconden
lang. Als dat
tot de boeg doordringt, duikt hij onder,
voelt hem omgekeerd onder de boot en probeert hem
bij de oksels naar
boven te trekken - tevergeefs. Pas
na ongeveer negentig
seconden verschijnt het hoofd van
onze drie vlak naast de
boot boven water; een been zit nog
vast. Net zo vast als
na het instappen, toen hij gewoonteg
etrouw de velcrosluitingen van zijn bootschoenen had
dichtgemaakt.
Die schoenen hebben het incident
uitstekend doorstaan, op
de hielbandjes tussen hak en voetenbor
d na: direct na het
kapseizen trok mijn bijna verdronke
n ploeggenoot die in
een poging zich los te rukken zonder
de geringste moeite
doormidden. Hij kan gelukkig navertelle
n hoe moeilijk hij
in de koude duisternis zijn voeten
kon bereiken, en hoe
riemen en kleding hem daarbij dwars
zaten, en hoe hij
langzaam dreigde in paniek te raken.
Kamprechters doen hun best om ploegen
tijdens wedstrijden veilig het water op te krijgen,
en eisen schoenen waar
je zonder handen uit loskomt. Maar
van alle roei-uren
die we maken, heet maar 1 of 2 %
‘wedstrijd’. De rest is
training bij de eigen vereniging, op
onbewaakt water, vaak
zonder coach op de kant en zonder
kamprechtersboot in
de buurt…

veiligheid. Veiligheid is een
onderwerp bij introductie en
instructie (intructiecommissie en
examencommissie), bij aanschaf
en onderhoud van het materiaal
(materiaalcommissie) en bij de
organisatie van activiteiten (o.a.
Hart van Hollandcommissie en
toercommissie) en natuurlijk
is veiligheid ook een zaak van
regelgeving (bestuur en juridische
adviescommissie). “Roeien en de
kou” van de hand van Carolien
Goldhoorn verschijnt jaarlijks in
het VN om de leden toch weer
voorbereid te doen zijn op de
winterperiode.
Veiligheid staat niet op zich.
Het vormt een onderdeel in
het denken over, voorkomen
en bestrijden van risico’s
in brede zin in het belang
van de vereniging, de leden
en andere belanghebbende
partijen. Deze gedachte wordt
aangehangen door de werkgroep Veiligheid die door het
bestuur in 2011 is ingesteld,
want veiligheid is een van
de speerpunten voor 2011.
Voorstellen en plannen zullen
door bestuur en commissies
gedragen moeten worden en
uitwerking zal de komende
jaren moeten geschieden.

Dit kopje met vraagteken staat er zo
simpel. Daarachter ligt een wereld van
onderzoek en overleg, van hoop en
frustratie en van een geschiedenis die nog
niet ten einde is.
Waar dit verhaal te beginnen? Dan toch
maar een blik in de geschiedenis.

V

an 1906 - 1978 verbleef Viking aan de Keulsekade.
In 1978 betrok Viking samen met Orca en Triton de
huidige accommodatie. De Driewerf. Het gebouw is dan
eigendom van de gemeente. In 1994 wordt het gebouw
overgedragen aan een Stichting, waarvan naast de
verenigingen ook de gemeente en de universiteit deel
van uitmaken. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de genoemde partijen. Het gebouw
wordt in 1994 uitgebreid met het deel dat nu Triton
toebehoort. In 2002 vindt een uitbreiding plaats met het
krachthonk voor Orca en Triton.
Dan spelen er verschillende zaken gelijk- en volgtijdig
die elkaar zeer nadrukkelijk versterken. In de eerste
plaats is er ondanks de uitbreidingen die hebben plaatsgevonden sterke behoefte aan meer ruimte bij de drie
verenigingen. Het oorspronkelijke gebouw was bedoeld
voor zo’n 1000 leden bij de clubs, nu hebben we het
over 2000 roeiers en roeisters. Ten tweede is de staat
van onderhoud van het gebouw verslechterd. In 2007
heeft een forse huurverhoging plaatsgevonden om de
onderhoudspot aan te vullen. In 2010 wordt ongeveer
€ 60.000,– per vereniging betaald aan huur en energie. In de derde plaats kwamen/zijn er externe factoren
en partijen die het denken over verbouw of verhuizen
mee gaan bepalen. Dat zijn de volgende: aannemer Van
Hees die veel werkboten heeft liggen aan het kanaal

Jan Karel Mak, voorzitter KNRB
(copyright: www.knrb.nl, red.)
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Eén van de ‘artist
impressions’ van
de nieuwbouw op
het befu-terrein
(niet definitief).

Argumenten moet je
niet tellen, maar wegen
tussen de Balijebrug en de Mandelabrug moet vanwege
daar geplande woningbouw weg van die plek en dus
nieuwe “huisvesting” hebben. Het zogenoemde befuterrein, zo’n 150 meter noordelijk van De Driewerf werd
geschikt geacht. Echter komt de buurt ‘in opstand’ vanwege het zware vrachtverkeer door de wijk.
De plek waar de roei-accomodatie is, zou volgens de
gemeente een uitstekende plek zijn voor Van Hees. De
Driewerf zou dan een nieuwe plaats kunnen krijgen op
het befu-terrein. Dit wordt de omklapvariant genoemd.
De enorme onderhoudskosten en het belang van goede
roei-accomodatie voor de studenten maakt dat de
universiteit nog meer partij wordt en -via de Stichting
Mesa Cosa, die studenten- sportcomplexen beheert- een
serieuze overname partner. De wens om meer (studenten)huisvesting te scheppen en de politieke wens om
de locatie van de roeiclubs meer te betrekken in het
wijkgebeuren (horeca, naschoolse opvang, fitness, vergaderruimten, danssportruimte etc.) brengt niet alleen
de zeer direct betrokkenen woningcorporatie Mitros
aan tafel, maar ook de Historische Kring, Hoogravens
belang, gemeentelijke diensten en scoutinggroepen.
Tenslotte schaart Bouwfonds zich in de rij van belangstellenden en belanghebbenden. Er worden ideeën
ontwikkeld voor het gebied van de Muntsluis (“Breng de
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Muntsluis tot leven”, rapport vereniging Nieuwe Utrecht
Muntpark: “De verborgen schat van Utrecht”) en het
Veilinghavengebied (Parkhaven) nadert zijn voltooiïng.
Er onstaan oplossingsrichtingen
De genoemde omklapvariant zou voor de verenigingen een nieuwe start in een nieuw gebouw betekenen.
Echter worden er toch alternatieven onderzocht voor
Van Hees. Om kort te gaan, de gemeente Utrecht en Ballast Nedam, die eigenaar is van de binnenhaven achter
de A12, voor de Nieuwegeinse sluis, komen met elkaar
overeen dat Van Hees met zijn boten naar die binnenhaven verhuist. In 2012 moet dat feitelijk gebeuren. Dit
bleek het einde van deze omklapvariant. De Driewerf
zou onderdeel kunnen gaan worden van de sportaccommodaties van de universiteit via Mesa Cosa (al of niet in
de voornoemde omklapvariant). Hiermee zou een basis
gelegd worden voor goed onderhoud en beheer van De
Driewerf om de kosten in de hand te kunnen houden.
Het niet doorgaan van de omklapvariant heeft “de
bijdragen van Mesa Cosa in een ander daglicht gesteld”.
Uiteindelijk blijft in 2011 de Stichting De Driewerf de
eigenaar van het gebouw.
Er wordt nog bezien of de multi-sport/multi-buurt accomodatie ontwikkeld kan worden op het befu-terrein
zonder de omklapvariant. Allerlei rekenwerk maakt

duidelijk dat dit onmogelijk wordt. Verder wordt ook
duidelijk dat de roeiclubs, met Viking voorop, niet de
last van al die niet roei-gebonden activiteiten/ruimten,
op zich willen nemen. “Back to basics” laten de verenigingen eind 2010 weten!
Bouwfonds is de afgelopen jaren een belangrijk
gesprekspartner. Bouwfonds zag en ziet een mogelijkheid om over De Driewerf heen studentenhuisvesting te
bouwen. Viking staat zeker niet te trappelen bij een dergelijke oplossing. Wat wel tot de serieuze opties behoort
is een “uitruil”. Gemeente, Bouwfonds en De Driewerf
c.q. de roeiverenigingen van het huidige terrein van De
Driewerf een het befu-terrein. Het woord “uitruil” staat
terecht tussen aanhalingstekens, omdat hier natuurlijk
nog een wereld van bedragen achter schuil gaat. Maar
hier zou een win-win situatie kunnen liggen. Als dit
door partijen gedragen wordt, zou dit betekenen dat
december 2012 een bestemmingsplan moet worden
vastgesteld, het befu-terrein in april 2013 bouwrijp
gemaakt kan worden, en de nieuwe accomodatie in 2014
gereed is. Maar dat is een zeer optimistische planning!
Viking alleen?
Natuurlijk is er ook een andere mogelijkheid om
meer ruimte te scheppen. Als Viking weg zou gaan
uit De Driewerf ontstaat er meer ruimte voor de
studenten en zou een innige vrijage met de universiteit/
Mesa Cosa niet vreemd zijn. Roeien is de meest
prominente studentensport! Dit “lateral thinking” is
niet verkeerd. Het heeft in ieder geval eerste studies
op mooie plekken opgeleverd. Wat te denken van een
drijvend clubgebouw in de Muntsluis of de Parkhaven?
Uiteraard zijn ook voor dergelijke plannen degelijke
financiële onderbouwingen noodzakelijk. Nostalgie
of juist een versterking van een eigen, herkenbaar
verenigingsleven?

13

Meer Viking
Tot verrassing van velen deelde het bestuur
in het kwartaalo verleg van januari 2011
aan de commissies mee, dat er een nieuw
logo zou komen. Op dat overleg werden
eerste ontwerpen getoond, waarbij een wat
krachtiger uitstraling voorop stond.

G

esproken werd over de boot, de spuwende draak, de
golven, het aantal riemen en de hoeveelheid pijlen
(zonnestralen). Los van de vraag waarom een nieuw logo
nodig zou zijn, kwamen er ook andere vragen, zoals “zou
het logo door de zonnestralen niet teveel op het logo van
de universiteit Utrecht gaan lijken? Zijn er niet teveel
tierelantijntjes”? Kortom een levendige discussie over een
onverwacht onderwerp!
De voorzitter nam de opmerkingen mee naar grafisch
ontwerper Petra Gerritsen en bij het volgend kwartaaloverleg in mei werd het eindresultaat worden getoond.
Commissies werd verzocht om vanaf dat ogenblik het logo
te gebruiken bij allerlei activiteiten, communicatie etc.
Tijdens de Algemene Vergadering op 21 maart werden
al sheets gebruikt waarop ok het nieuwe logo stond. Het
bestuur maakte hiervan geen gewag en aan de vergadering ging het geheel voorbij.

alles rondom het roeien bij Viking en dat is nogal wat.
Maar goed dat we toch ook de wind in de zeilen houden!
Zo verrassend de verandering van het logo was gestart,
zo verrassend was dus ook de introductie naar de leden.
Maar het nieuwe of “gerestylde” logo
mag er zijn!

In artikel 24 van het Huishoudelijk
Reglement is over de symbolen van de
vereniging gesteld dat de vlag bestaat
uit een wit veld. Op de onderzijde drie
groene banen, midden op de bovenste
baan een rijzende zon uitstralende in
twaalf rode stralen en tegen het rood
van de zon een wit zeilend Vikingschip.
Onze verenigingsvlag telt dus 12 (zonne)
banen of pijlen.
Door de jaren heen is dit aantal
bijna altijd in gebruik gebleven bij
andere uitingen zoals het logo.
Andere elementen van de vlag zoals
het Vikingschip zijn in de geschiedenis
verschillend tot beeltenis gebracht.
Vraagpunt is of die 12 banen die
in het Huishoudelijk Reglement
nadrukkelijk werden genoemd niet
in het logo hadden moeten worden
gehandhaafd. Toegegeven in de historie
is bij logo’s vaker gespeeld met het
aantal zonnebanen.
Ook als we de zon meer ruimte willen
geven, moet onze vlag niet worden
aangepast? Als dat het geval wordt,
zullen de leden dat zeker vernemen
omdat daarover gestemd moet worden
in de Algemene (Leden)Vergadering.

Hoewel de marathoncommissie het nieuwe logo al wilde
gebruiken op de lustrumshirts bleek dit in de praktijk
niet zo. Het eerste nieuwe, voor alle leden zichtbare logo
kwam in juni op de website en vervolgens in VN 03-2011,
nog niet op het voorkaft maar op de binnenpagina’s.
Zoek de 10 verschillen. Onder deze kop neemt Petra
Gerritsen ons in VN 05-2011 mee langs de tien
verschillen, waarna zij de parallel trekt met het roeien en
ook nog duidelijk maakt dat het logo symbool staat voor
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Roeiwater en Materiaal
Ons roeiw ater: het Merwedek anaal
In het in 2006 verschenen Eeuwboek
“Eeuwig Viking” werd al melding gemaakt
van de opgestarte acties om het roeiwater
van de Utrechtse roeiverenigingen te
behouden en aan de eisen voor roeiwater
te laten voldoen. Zie daarover ook het
hoofdstuk over de gewenste roeibaan in
deze uitgave.

M

et de opening van de uitgebreide accommodatie in
1995 werd niet alleen besloten, dat er aanvullend
trainingswater voor de wedstrijdroeiers moest komen
binnen afzienbare tijd, maar ook, dat het Merwede
kanaal tot die tijd geschikt moest blijven voor trainingen en daarna ruim genoeg moest zijn voor recreatief
roeien en de breedtesport. In een gesprek met toenmalig
wethouder sport Kernkamp is in 1994 daarover al afgesproken, dat de dienst Sport het informatiepunt voor de
roeiverenigingen zou zijn als het gaat over het Merwedekanaal als roeiwater. Het gaat dan om onderhoud en
beheer enerzijds en om ontwikkelingen in het kanaal en
in de zones langs het kanaal anderzijds.
Wethouder Spekman van Sportzaken gaf in 2005 nog
eens duidelijk aan, dat de gemeente er aan hechtte,
dat de verenigingen in de stad bleven en niet naar een
andere locatie met trainingsbaan zouden verhuizen.
Dus aandacht voor het Merwedekanaal.
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De afspraken leidden tot het formeren van de Werkgroep Merwedekanaal, waarin zitting namen leden van
de 3 roeiverenigingen en een ambtenaar van de dienst
Sport. Omdat het de eerste jaren vooral ging om onderhoud van het water (drijfvuil en waterplanten) was Jan-

Willem Merkies van Viking daar erg actief in. Dankzij
de goede contacten met de dienst stadsbeheer (havenmeester) is de overlast t.a.v. te weinig beheer, onderhoud
en handhaving (afgemeerde vaartuigen) inmiddels
nagenoeg verdwenen. Dat is op zich opmerkelijk, omdat
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Inmiddels waren de ambtelijke contacten uitgebreid
naar de Dienst Stadsontwikkeling (dso), wat leidde tot
een programma van eisen, waarmee rekening moet
worden gehouden bij veranderingen aan het kanaal.
Sinds 2007 worden deze eisen gehanteerd. Dat stemt
tevreden, maar daarmee zijn echter de vooruitzichten
voor de kwaliteit van het Merwedekanaal als roeiwater
niet verdwenen, hooguit wat gestructureerd.
Geconstateerd moet worden, dat grootschalige onderhoudswerken vaak zonder kennisgeving en overleg
plaats vinden, dat ontwikkelaars van terreinen op de
oevers plannen hebben en geaccepteerd krijgen, die een
regelrechte aanslag zijn op de vaarmogelijkheden voor
de roeiers. Daarbij moet worden gedacht aan de aanleg
van een haventje in de binnenbocht nabij de Balijebrug,
aanlegsteigers voor horecagelegenheden aan de Kanaalweg, aanlegsteigers voor passanten, ingrepen in de
Kanaalweg als coachpad enz.

Ons Merwedekanaal.

er 3 overheden zijn betrokken bij het Merwedekanaal
(Rijkswaterstaat is eigenaar, het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden is waterbeheerder en de gemeente Utrecht is onderhoudsplichtige)
Anders ligt het met de projecten langs het kanaal.
Daarbij moet worden gedacht aan de ontwikkelingen in
en rond de voormalige veilinghaven (nu Parkhaven), de
bestaande en nieuwe bruggen over het kanaal, de herontwikkeling van terreinen langs het kanaal, waarbij
veelal de bedrijfsgebouwen worden omgezet in woningbouw en last but not least de inrichting van de oevers
langs het kanaal.
De toen al bekende projecten werden vervolgens in
een totaal visie op de kanaalzone geplaatst met het
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uitbrengen van de visie “Merwedekanaalzone”, die in
2005 verscheen. De visie schetst ontwikkelingen, die
een grote bedreiging vormen voor de kwaliteit van het
kanaal als roeiwater. Mede door de beoogde ontwikkeling van vaarroutes voor recreatievaartuigen in Utrecht,
die ook gebruik zouden moeten gaan maken van het
Merwedekanaal. De roeiverenigingen hebben bij monde
van De Driewerf in 2005 aan het
gemeentebestuur laten weten niet in
te stemmen met de visie en grote zorgen te hebben over de effecten van die
ontwikkelingen. In 2005 werd reeds
gemeld, dat de gesignaleerde knelpunten over 10 jaar tot acute problemen
zouden leiden.

Zaken, die wel bereikt zijn, zijn het verwijderen van te
veel dekschepen van Van Hees, het niet doorgaan van
de verplaatsing van aannemersbedrijf Van Hees naar
het befu-terrein en uiteindelijk zijn verhuizing naar
Nieuwegein in 2012, het uitgekiende ontwerp voor een
hov-brug naast de Mandelabrug. De afgelopen jaren
hebben naast de vertegenwoordigers van Orca en Triton
in de werkgroep ook de Vikingleden Frannie van Essen
en Miranda Rovers zich ingezet en veel tijd gestoken in
de werkgroep om het Merwedekanaal te behouden voor
de roeisport.
befu-terrein.
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Onderstaand een overzicht van plannen die spelen nabij het Merwedekanaal en invloed (kunnen) hebben op de bevaarbaarheid van het kanaal door roeiers.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hoek Europaplein woontorens
Gereed
Noordersluis: ontwikkelen bedrijfsgebouwen
Gereed
Wijziging verkeersroulatie tippelzone
Gereed
Smartpark bestemming wijzigen
Op dit moment geen beweging
O.P.G.- terrein aangekocht door gemeente
T.z.t ontwikkelen
Vml. terrein Cereol-fabriek ontwikkelen		
Kanaalweg 59: bouwplan voor 160 woningen met haventje. (Route coachpad wijzigt?)
Bouwvergunning procedure start binnenkort
Renovatie villa Jongerius, Kanaalweg (met horecasteiger?)
In uitvoering
Wijziging bestemming defensieterrein nabij Jongerius voor ontwikkelen.
Gemeente onderzoekt aankoop
Brug over kanaal nabij Amstelstraat		
Brug over kanaal nabij Heycopstraat heeft relatie met Kanaalweg 59 (combinatie met punt 7)
Ontwikkelaar zoekt mogelijkheden
Bouwplan nabij Groeneweg III. Vml. Viking
Gereed
HOV-zuid radiaal met extra brug bij Nelson Mandelabrug
Ter visie tot 12 sept. ‘11
Project Muntsluis/Muntplein c.a.
Studie - geen status
Jachthaven bij muntbrug of buiten Zuidersluis (bij DE) zie ook 14)
Studie?
Woningbouw terrein Van Hees en afwerking walkant
Uitvoering direct na woningbouw ter plaatse
Vertrek Van Hees naar industriehaven ten zuiden van A12 in Nieuwegein
Gepland
Passantenhaven (locatie?)
Studie?
Verbinding met Hoog Catharijne langs Leidseweg
Studie?
Ontwikkelingen industriehaven Nieuwegein ?		
Bouwproject ‘Startblok’ met 250 woningen (vml. Schiesser aan de Kanaalweg nabij de Socratesbrug)
Procedure loopt
Verhuizing Scouting Barracuda naar naast Wilhelmina i.v.m. uitbreiding IKEA		
Kleine boten stalling rond Muntsluis e.o.
Zie visie
Herinrichting Kanaalweg (= coachpad)
In studie

25

Geluidsscherm A12 – verwijdering fietspad op viaduct

In studie

Start bouw in 2012

2021 ?

2013

2012 gereed
2012

2012?

2013?
2013?

De met kleurgedrukte cijfers gemarkeerde projecten zijn d.d. november 2011 aan de orde. (RV)
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Een nieuwe waterspor tbaan?
Onverdroten ijver overwint alles
In 1991 heeft de toenmalige Roeibond MiddenNederland ( rmn ) een witboek over de knelpunten van
het roeien in Utrecht uitgegeven: “ utrecht roeistad ”.
Dit witboek is aan het gemeentebestuur van Utrecht
aangeboden. Een van de aanbevelingen in het witboek
was het nastreven van alternatief trainingswater voor
wedstrijdroeiers van vooral Orca en Triton.

N

adat de uitbreiding van De Driewerf in 1995 was gerealiseerd en
daarmee het grootste knelpunt was
opgelost, werd besloten het tweede grote
project aan te pakken: de drukte op het
Merwedekanaal. Daartoe werd in 1996
de Stichting Watersportbaan MiddenNederland (swmn) opgericht door de 3
Utrechtse roeiverenigingen met Hein
van Drogenbroek van Viking als eerste
bestuursvoorzitter. De statuten zijn zo
geformuleerd, dat naast de aanleg van
een roeibaan zonodig ook de exploitatie
daarvan tot de doelstellingen behoort.
Na een verkenning in de regio Utrecht
werd in de negentiger jaren besloten om
de roeibaan onder te laten brengen in
het grote woningbouwproject Leidse Rijn
ten westen van de stad. Dit project was
groot genoeg om een dergelijk project
mee te laten liften bij de aanleg van
grote wateroppervlakken voor de berging
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van regenwater. Het oog viel daarbij op
de aan te leggen Haarrijnse Plas aan de
Noordzijde van het plan. Die plas zou
groot genoeg worden om een baan van
2 km in uit te zetten. Helaas moest na
verwoede pogingen van de toenmalige
voorzitter Hein van Drogenbroek en
secretaris Willem van Schelven worden
geconstateerd, dat het gemeentebestuur
van Vleuten/De Meern niet wilde meewerken en omgekeken moest worden
naar een andere locatie.
De suggestie werd gedaan om een blauwe
streep in de polder Rijnenburg op de
provinciale structuurv isie te benutten
om de wens van de roeiverenigingen te
realiseren. Er waren echter grote belemmeringen die daarvoor eerst moesten
worden weggenomen: de polder behoorde
nog tot “Het Groene Hart” en lag op het
grondgebied van de gemeente Nieuwegein. Met een excursie in 1997 voor

diverse bestuurders uit de regio naar de
aangelegde roeibaan Köln-Fühlingen
werd draagvlak gecreëerd om het plan
bespreekbaar te maken. Zelfs werd
bereikt, dat de provincie Utrecht en de
gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein een totaal budget van ƒ 30.000,–
beschikbaar stelden voor het opstellen
van een haalbaarheidsonderzoek door
Grontmij. Dat onderzoek verscheen in
2004 en werd met veel belangstelling
uit de roeiwereld gepresenteerd aan het
gemeentebestuur van Utrecht. In dat jaar
deed Hein van Drogenbroek een stapje

terug in het bestuur en volgde Rik Vos
hem als voorzitter op.
Nadat de polder Rijnenburg niet meer
tot “Het Groene Hart” behoorde en ook
aan het grondgebied van Utrecht was
toegevoegd, kon gestart worden met het
maken van plannen voor de woningbouw
en daarmee mogelijk een roeibaan. Dat
zou echter nog enkele jaren vergen vanwege de vele bijzonderheden van deze
polder op zo korte afstand van de stad.
Daarbij moet o.a. gedacht worden aan:
archeologische vindplaatsen, laaggelegen

©GoogleMaps
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veengebied, de eigendomssituatie van
de gronden in de polder en de moeilijke
ontsluiting van gebied, gelegen in het
zw-kwadrant van verkeersknooppunt
Oudenrijn.
In de jaren tot 2008 zijn er vele
contacten met besturen en ambtelijke
organisaties zoals gemeente, provincie,
Hoogheemraadschap, Recreatieschap,
Dienst Landelijk Gebied, Universiteit
Utrecht en betrokken ontwikkelaars
om draagvlak te krijgen voor een grote
plas voor de waterberging, die meerdere
functies kan vervullen, waaronder een
roeibaan (als voorbeeld Köln-Fühlingen).
Ook werden er brochures gemaakt,
werd meegewerkt aan een scriptie
over de aanleg van wedstrijdbanen
in Nederland enz. Dat lobbywerk
leidde in 2008 tot een besluit om een
wedstrijdroeibaan op te nemen in de
structuurvisie voor Rijnenburg. De
structuurvisie werd vervolgens in 2009
vastgesteld door de gemeenteraad en het
haalbaarheidsonderzoek kon starten. Dat
was reden voor de swmn om het glas te
heffen samen met de besturen van de
Driewerf en de drie roeiverenigingen.
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Het was echter al vroeg duidelijk, dat
het geen eenvoudige klus zou worden,
omdat de roeibaan voor een deel was
gelegen in de vervuilde voormalige
‘Put van Weber’ (= Nedereindse Plas), er
vele –deels strijdige– belangen werden
nagestreefd door o.a. de provincie en
het recreatieschap en omdat speculanten
de gronden veel te duur hadden
gekocht, waardoor de exploitatie van
het bouwplan vrijwel geen financiële
ruimte zou bieden voor de roeibaan.
Twee swmn-vertegenwoordigers (Steven
Nieberg en Willem van Schelven) werden
bij de start in 2010 uitgenodigd om deel
te nemen aan de projectorganisatie.
Aan het begin van 2011 heeft het
gemeentebestuur van Utrecht besloten
tot het staken van de studies, omdat
o.a. ten gevolge van de financiële
crisis, het ontbreken van draagkracht
voor het plan door de ontwikkelaars en
vanwege de ernstige milieuproblemen
met de Nedereindse Plas de realisatie
van de structuurvisie met roeibaan
niet haalbaar zou zijn. Daarmee ligt
er een nieuwe uitdaging voor de in
de swmn samenwerkende Utrechtse
roeiverenigingen om het probleem
van het almaar drukker wordende
Merwedekanaal op te lossen met
alternatief roeiwater. (RV).
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Het mater iaal van Viking 2006-2011
De vloot vormt het vermogen van onze roeivereniging. Om de kwaliteit
van de vloot in stand te houden wordt de bestaande vloot ultimo elk jaar
hergewaardeerd. Hierbij wordt de actuele ver vangingswaarde per boot
aangehouden. Deze afschrijving vormt de bestedingsruimte voor de aanschaf
van nieuwe boten. Voor de aanschaf van nieuw materiaal wordt jaarlijks een
meerjaren vlootplan aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd.

H

et bedrag dat aan de vloot besteed mag worden is
afhankelijk van de prijsstijgingen bij botenbouwers
en het aantal leden dat de vereniging heeft. De gemiddelde leeftijd van onze vloot was de afgelopen periode
steeds 13 à 14 jaar. Een goede traditie van Viking is
dat de botennamen in wereld van de Noorse mythologie worden gezocht. Hierdoor hebben de meeste boten
vreemde korte tweelettergrepige namen, waarvan de
betekenis soms alleen in gespecialiseerde literatuur is
terug te vinden (zie ook pagina 55).
Het wedstrijdmateriaal koopt Viking meestal van het
Duitse Empacher uit Eberbach of van het Italiaanse
Filippi uit Donoratico. De toer- en oefenboten worden de
laatste jaren voornamelijk van de roeiwerf Wiersma uit
Heerenveen betrokken en sinds kort ook via Wiersma
vanuit China (WinTech).
Het onderhoud aan de boten wordt gedaan
door de materiaalcommissie. Voorzitter van de
materiaalcommissie was de afgelopen vijf jaar
Hugo Linnenbank. De leden hebben de volgende
aantallen mankementen leesbaar doorgegeven in het
mankementenschrift 2006: 324, 2007: 300, 2008:
300, 2009: 298 en 2010: 247. De meeste mankementen
hebben betrekking op de voetenborden, gevolgd
door de huid of spant. Daarnaast zijn er nog de grote
schadegevallen die aanzienlijke kosten met zich
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meebrachten: 2006: 12 stuks (€ 6.460,-), 2007: 14 stuks
(€ 2.764,-), 2008: 19 stuks (€ 5.620,-), 2009: 18 stuks
(€ 4.712,-) en 2010: 5 stuks (€ 2.275,-). In 2007 is de
materiaalcommissie begonnen met de uitvoering van
een systematisch onderhoudsplan van de gehele vloot.
De materiaalcommissie streeft er naar om 90% van het
materiaal in de vaart te houden. Iedere dinsdagavond
wordt daartoe een materiaalavond gehouden, waarop
de commissieleden hun handen uit de mouwen steken.
De materiaalcommissie organiseert verder jaarlijks
een paar materiaaldagen, waarop ook andere leden
zich kunnen inzetten voor het opknappen van het
onze vloot. Daarnaast verlenen leden van de materiaal
commissie hand en spandiensten bij diverse Viking
evenementen zoals bij de Hart van Holland marathon.
Een belangrijke taak die de voorzitter op zich heeft
genomen is het regelmatig schrijven van artikelen in
het VikingNieuws om de leden op de hoogte te houden
van het wel en wee van de vloot en belangrijker nog
om hen bewust te maken van het goed omgaan met het
materiaal. Zo hebben wij geleerd dat reinheid, rust en
regelmaat ook voor het materiaal belangrijke begrippen
zijn.
Voor 2006 bestond onze vloot uit 28 skiffs, 6 C-skiffs,
3 tweeën zonder stuurman, 10 dubbeltweeën, 3 combitweeën, 4 C-dubbeltweeën, 2 C-dubbeltweeën met

stuurman, 1 C-twee met stuurman, 2 dubbeldrieën,
10 vieren met stuurman, 2 vieren zonder stuurman,
7 C-vieren, 5 achten, 1 enkelwherry en 7 dubbel
wherries. In totaal had Viking toen dus 91 boten. In
het lustrumjaar 2006 werden er op 8 januari 2006 twee
nieuwe skiffs (Elb en Nip) van botenbouwer Empacher
en op 4 februari 2006 werden twee C-dubbeltweeën
(Willemjan Merkies en Surt) en één C-vier (Modi) van
Roeiwerf Wiersma gedoopt. Op 24 juni 2006 zijn in
totaal zo’n 80 van de op dat moment 87 bruikbare boten
tegelijk op het Merwedekanaal geweest vanwege de
vlootschouw in het kader van het lustrumfeest. Daar
waren 220 leden en oud-leden voor nodig. De Hodr en
Fjalar zijn dat jaar verkocht.
Op de nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2007 heeft de
voorzitter een acht (Thor) kunnen dopen en werd een
dubbelwherry (Bronskop) in gebruik genomen. Deze
laatste boot is in huurkoop van de knrb. In november
van dat jaar is nog een wedstrijdskiff (Sif) van Orca
overgenomen, die direct bij wedstrijden kon worden
ingezet. Omdat de verkoop van afgeschreven boten
moeizaam ging, kregen we last van ruimtegebrek in
de loods. Henk Kok van de materiaalcommissie heeft
daarom de te verkopen acht, Jarl, deelbaar gemaakt,
zodat deze efficiënter opgeslagen kon worden en bovendien beter verkoopbaar. In 2007 is er ook een radicale
(180°) verandering gekomen in de wijze waarop wij
onze riemen op het vlot leggen. Voortaan moesten de
bolle kanten op het vlot gelegd worden. Dat bleek voor
de levensduur van de riemen toch gunstiger. De Säntis
en Boelo werden verkocht.
Het jaar 2008 begon geheel tegen de traditie in zonder
een botendoop. De bestelde boten waren nog niet gearriveerd. Begin 2008 is in het vierde loodsgat een nieuwe
skiffstelling in gebruik genomen, waardoor de skiffs
efficiënter in onze loods opgeborgen kunnen worden.
De skiffs liggen, zes boven elkaar, in nieuwe frames.
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Nieuwe skiffstellingen.

De hierdoor verkregen ruimte was hard nodig want er
werden dat jaar vijf nieuwe boten aan de vloot toegevoegd: drie dubbeltweeën (Holda, Magni en Skadi), een
dubbelvier (Tyr) en een K-wherry van de knrb (Witoog).
Op 15 februari 2008 konden de eerste twee boten, de
Tyr en de Holda gedoopt worden. De Witoog kwam in
mei op onze vereniging. De Magni en Skadi werden
op 8 november 2008 gedoopt. Op diezelfde dag werd
ook onze oude Fritjof na een maandenlange opknapbeurt door Henk Kok opnieuw in de vaart genomen.
Te vermelden waard is ook de ingebruikname van de
binnenbak van de gezamenlijke roeiverenigingen in
het Tritongedeelte van de loods. Deze was bij de loodsuitbreiding in 1995 al gepland, maar later wegbezuinigd. Er is echter wel bouwkundig rekening gehouden
met een binnenbak. De nieuwe bak is ontworpen door
bouwkundige en Vikinglid Stevin-Jan van Duijn. Je kan
er tegelijk met maximaal vier scullers of acht boordroeiers in roeien. Daarin is deze bak uniek. De staalconstructie is door een gespecialiseerd bedrijf gemaakt,
maar de rest van de bak is door handige leden van de
drie Driewerfverenigingen afgebouwd. Het vullen van
de bak met water heeft zo’n 17 uur geduurd. Op 13 mei
2008 is de roeibak officieel geopend.
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Nieuwe binnenbak..

Dit jaar werden alle te verkopen boten ook verkocht
twee dubbeltweeën (Bestla en Nista), de vier Ran en de
acht Jarl. Het jaar daarop is de Jarl weer teruggenomen,
omdat de koper ontevreden was wegens een kleine lekkage op de deling.
In 2009 zijn er vier nieuwe boten gedoopt, twee C-vieren (Freki en Sigi) en twee skiffs (Helgi en Kari). De
Freki werd op de nieuwjaarsreceptie gedoopt en het zusterschip Sigi op 28 februari 2008. Op 4 april 2009 werd
de Kari, onze eerste Chinese skiff van het merk WinTech
aan de vloot toegevoegd, later in het jaar gevolgd door
zijn merkgenoot, Helgi. Twee oude C-vieren (Iduna en
Loki) werden verkocht aan beginnende verenigingen.
Op 6 maart 2010 werden er twee nieuwe Filippi-boten
gedoopt: de skiff Agnar en de vier zonder Forseti. Later
werd er weer een Empacher wedstrijdskiff aan de vloot
toegevoegd, Fadir. Met Pinksteren werd onze vereniging
bezocht door een vijftal Hongaarse vrienden van Külker
uit Budapest. Zij kochten in totaal zeven boten die
Viking te koop of bijna te koop had staan. De deelbare
acht Jarl, Hermod, Dagur, Lorelei, Fimmilene, Bede en
Ylvie vertrokken op een botenwagent naar Budapest.

Acht ergometers.

De Jarl en Hermod zijn zeer populaire wedstrijdboten
geworden, die intensief worden gebruikt op de Hongaarse kampioenschappen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2011 konden er wederom geen boten gedoopt worden, omdat de
leveranciers niet op tijd voor de aflevering zorgden.
Echter op 22 januari was dit wel mogelijk. Toen kon de
voorzitter een boot dopen: een Empacher wedstrijdskiff,
de Egia. Op 9 april 2011 werden de volgende twee boten
gedoopt, een vier met (Wade) en een oefenskiff (Hlin).
De vloot van Viking bestaat nu uit 31 skiffs, 6 C-skiffs,
3 tweeën zonder stuurman, 10 dubbeltweeën, 3 combitweeën, 4 C-dubbeltweeën, 3 C-dubbeltweeën met
stuurman, 1 C-twee met stuurman, 2 C-dubbeldrieën,
8 vieren met stuurman, 2 vieren zonder stuurman, 7
C-vieren, 5 achten, 1 enkelwherry en 7 dubbelwherries.
In totaal heeft Viking nu dus 93 boten. Daarnaast bezit
onze vereniging twee botenwagens en 8 ergometers.
Achterin volgt een aanvulling op de botenlijst die in
het vorige lustrumboek Eeuwig Viking was gepubliceerd.
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Viking-activ iteiten
Het Walhalla: hart van de vereniging
Barpool
Sinds 2007 is de barpool - een pool van ruim 40
Vikingers die aan heeft gegeven af en toe een bardienst
te willen draaien - zeer actief. Daarnaast werd ook
aan de nieuwe leden gevraagd om drie keer achter
de bar te staan. Iedereen kon zichzelf inschrijven via
de Vikingwebsite. En het werk goed, want er staan
inmiddels bijna altijd 3 bardiensten ingevuld, een
enkele lastige vakantie- of wedstrijddag daargelaten.
En de Soos heeft veel gedaan voor haar barpoolers: ze
informeerde de barpoolers uitgebreid via mail, een paar
keer per jaar werd er een ‘barpoolavond’ georganiseerd
en heeft de Soos een eigen digitale ‘Soos-nieuwsbrief’
met de laatste nieuwtjes. Sinds juli 2008 zijn de
‘Zomertijden’ voor de opening van de bar ingegaan. Het
Walhalla is in de rustig maanden juli en augustus iets
korter bemand en met twee diensten per weekenddag,
in plaats van de normale drie. Dit werkt prima want
zelfs in de zomer is de bar vrijwel altijd bezet, tenzij er

teveel mensen of op vakantie zijn, of het zomerse weer
het laat afweten, zoals in 2011.
Barpooluitje naar Gulpener in Limburg
Om iets gezelligs te doen met barpoolers, maar ook
om de bierkennis te vergroten, ging een delegatie
van 12 barpoolleden in augustus 2009 naar Gulpen
in Limburg, waar het bier dat op Viking geschonken
wordt vandaan komt. Tapper nummer 1, Peter, regelde
een prachtige bus voor deze soosactiviteit. Na een
hartelijke ontvangst met vlaai hoorden de deelnemers

De Sooscommissie stond van
2007 tot en met 2011 onder
de bezielende leiding van 3
Vikingers: Suzan van Helvoirt,
Doreen Rambags en Paul Vriend.
Hier een paar hoogtepunten van
de afgelopen 5 jaar van dit ‘hart
van de vereniging’.
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ketels, koelcellen en overige productielijnen.
Halverwege proefden we van ongefilterd bier
en teruggekomen in het Gulpener Bierhuys
genoten we van nog 3 soorten Gulpener. Na een
tapinstructie en wat nababbelen zat het bezoek
er op. Dank aan de bob die de barpoolers veilig
terugreed naar Utrecht!

alles over de bedrijfsfilosofie
van Gulpener Bierbrouwerij.
“We zijn de enige brouwerij
in Nederland die zich uit de directe omgeving
voorziet in haar behoefte aan grondstoffen.
De akkerbouwers verbouwen met respect voor
de omgeving met zo min mogelijk gebruik van
milieubelastende bestrijdingsmiddelen,” zo
vertelde de gastheer van de brouwerij. Na dit
verhaal volgde een bezoek aan de ‘echte’
brouwerij met een rondgang langs koperen

Sooscommissie in beweging
Er zijn een aantal ‘soos-issues’ aangepakt de
afgelopen 5 jaar, zoals de prijslijst
(na lange tijd weer wat ‘up to date’
gebracht), enkele aanpassingen
in het inkoopbeleid met hier en
daar wat andere producten in
het assortiment, zijn apparaten
vervangen, is er onderhoud aan
het Walhalla gepleegd, zijn er
diverse Sooscommissieleden die
het certificaat Sociale Hygiëne
hebben gehaald en is er een echte ‘eventcoördinator’ aangesteld. Om maar wat zaken
te noemen. Bij elke Vikingactiviteit is deze
commissie weer van dienst om er een geslaagd
evenement van te maken. In 2008 is overigens
ook het zonnige Vikingterras aangevuld met
nieuwe ronde terrastafels. Een heus Walhalla,
bij mooi weer!

Viking-rockers
Sinds 2006 heeft Viking een eigen rockband!
De bandleden zijn: Christian Soeters (toetsenist),
Robert Beugeling (zanger), Rolf Koning (bassist),
Edo Corbeek (gitarist) en Roel Meijer (drummer).
M.u.v. Roel Meijer is iedereen lid van Viking.
Ze hebben de afgelopen 5 jaar op diverse
Viking-feesten gespeeld:
2006: 1e optreden bij het 100-jarig bestaan van Viking
2007: Midzomerfeest
2008: Midzomerfeest
2009: 12 september het Viking nazomerfeest
met barbecue
2010: 19 juni Vikingdag
2011: 18 juni Vikingdag
De top-5 favoriete nummers uit het repertoire:
Golden Earring - When the lady smiles
Neil Young - Rockin’ in a free world
Kings of Leon - Sex on fire
Blof - Hier
Robbie Williams - Let me entertain you

V I K I N G Vijf jaar verder
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Roei-evenementen
Har t van Holland
Dit evenement verdient speciale
aandacht in deze Lustrumeditie: in
2011 heeft ze zelf haar 3e lustrum,
de 15e editie, gevierd! Dit is een van
de weinige ‘externe’ roeiwedstrijden
van Viking, waaraan dus ook andere
roeiverenigingen deelnemen. Een
succesformule die veel Marathonroeiers
als vast evenement in hun agenda
hebben staan. Een kleine terugblik
op een paar edities van afgelopen
jaar: Ieder jaar start de Hart van
Hollandcommissie met de melding
‘1 januari, inschrijving geopend’!
En bijna ieder jaar is er een soortgelijke oproep:

“De Hart van Holland is op zoek naar jou! Op zaterdag
2 mei 2009 vindt de Hart van Holland plaats. Deze
landelijke wedstrijd wordt georganiseerd door Viking.
Wil jij zo’n evenement op touw zetten, ben je op zoek
naar een gezellige commissie bij Viking en ben je t/m
mei beschikbaar voor een paar uurtjes per maand? Meld
je bij ons!”

Terugblik 19 april 2008: 12e HvH ‘record aantal boten’*
Een recordaantal van 38 boten deed dit jaar mee aan de 12e Hart van
Holland roeimarathon. Niet gehinderd door wind en frisse temperatuur roeiden ruim 300 deelnemers fanatiek door het groene hart van
Nederland. De aangepaste route van vorig jaar was goed bevallen en
ging ook dit jaar langs de Oude Waver en De Waver. De snelste tijd
in 2008 was 05:47:37, behaald door de heren C4x+ estafetteploeg van
zzv. Opvallend was dat de winnende C4x+ damesploeg de beker doorgaf aan de dames C4x+ die de tocht dit jaar integraal hebben geroeid.
Over de gehele 90 km. lagen bijna 50 soms zeer lage bruggen. Dit liep
ongelukkig af voor een aantal ploegen. Zo is een deelneemster gewond
geraakt die haar hoofd tegen een brug stootte. Toch wist haar ploeg
de laatste schutting nog te halen. Eén team van Viking haalde deze
laatste schutting echter niet meer. De botenwagen van Viking heeft ze
uiteindelijk opgehaald.
*Dit recordaantal is inmiddels al weer 2X verbroken!
In 2010 met 41 ploegen en in 2011 met 45 ploegen.
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Terugblik 2 mei 2009:
13e HvH ‘geluksdag’
De Hart van Holland, voor de 13e keer
georganiseerd, viel in 2009 in de meivakantie. Met 32 boten ging de roeitocht
dit jaar van start. We kijken terug op een
mooie dag met prima roeiweer, enthousiaste deelnemers en vrijwilligers en een
soepele organisatie. Opvallend was het
grote aantal C2x+ boten dit jaar. Verder
werden de twee damesteams, een C4x+
en een C2x+ dit jaar ingedeeld in de
mixed groep omdat ze geen concurrentie
hadden van andere damesboten. Prompt
behaalde de enige C4x+ dames, onder
leiding van Marjolein Schepel, vervolgens de eerste plek met ook nog een
snelheidsrecord ‘over all’ van dat jaar,
van 5:43:01.
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HvH - Trouwe sponsor al 15 jaar lang!
capacc Accountants & Advies
Van het begin van het Hart van Holland is capacc
Accountants & Adviseurs de Hart van Holland
marathon. Cor Scheffers daarover: “Ik doe dat voor de
exposure niet alleen van mijn bedrijf, maar juist ook
voor de exposure van de Hart van Holland. Daarnaast

ben ik natuurlijk een enthousiast deelnemer van het
eerste uur en kom ik met de toch ouder wordende ploeggenoten nog steeds vooraan in het klassement.” Namens
Zirkzee Accountants waar Cor ook betrokken is, sponsort hij al jaren de Tromp Boatraces. Als tegenprestatie
moet de acht van Cor op basis van een kort-tijdelijk
arbeidscontract daar altijd ‘optreden’.

Impressie 2010

HvH - Willem Jan Merkiesriem
Sinds 2006, in het kader van het 100-jarig bestaan van
Viking, wordt elk jaar de ‘Heldenprijs’ de Willem Jan
Merkiesriem uitgereikt aan de snelste C2-integraalploeg,
als ode aan Willem Jan Merkies. Hij was medeoprichter
van de Hart van Holland en fanatiek marathonroeier.
Hier de winnaars van de afgelopen 5 jaar op een rij:
2007: ploeg De Meije/De Zwolsche/De Hunze
2008: ploeg André Derksen van Viking
2009: ploeg Evert Gutteling van Vada
2010: ploeg Jetse Stoorvogen van Vada
2011: ploeg van Ossa
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Bedr ijfsroeien 2008 + 2009
In 2008 is een groepje veteranen om
tafel gaan zitten om ‘het bedrijfroeien in
september’ weer nieuw leven in te blazen.
Met veel aandacht in VikingNieuws, op
de prikborden, in de nieuwsbrieven en via
‘mond tot mond reclame’ aan de bar zijn
er in 2008 en 2009, veel aanmeldingen
geweest en hebben twee succesvolle
edities plaatsgevonden.
“Bedrijfsroeien in september. In de maand september
is er de gelegenheid om 5 à 6 keer te oefenen met je
ploeg. Jij bent degene die de roei-instructie geeft. Deze
instructie wordt afgesloten met een gezellige wedstrijd,
en borrel op zondag 5 oktober voor alle deelnemende
bedrijfsploegen. Er wordt geroeid in dubbel C-vieren.
Er worden dames-, heren- en mixed-ploegen gevormd.
Je kan doordeweeks met je ploeg anderhalf uur roeien.
De afstand voor de wedstrijd is ca. 350 meter met de
finish voor Viking. Iedere ploeg roeit twee keer. De beste
ploegen strijden voor mooie prijzen! De info-avond is op
maandag 25 augustus en de wedstrijd vind plaatst op
zondag 5 oktober 2008. Kosten zijn € 100,– per ploeg.
Aanmelden kan via bedrijfsroeien@urvviking.nl”
Uitslagen Bedrijfsroeien 2008
Bij het bedrijfsroeien sleepten op
5 oktober 2008 bkwi en fgh Bank
(twee keer zelfs) de bekers in de
wacht. 14 Ploegen deden mee: 4 x
Altrecht, 2 x Achmea Vitale, bkwi ,
Natuur en Milieu Federatie, 2 x fgh
Bank, 2 x nen, Hogeschool Utrecht
en Tauw.
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Terugblik Bedrijfsroeien 2009:
‘Geslaagd roeifestijn’
Twaalf verschillende bedrijven
leverden 18 ploegen op zondagmiddag 4 oktober 2009. Sommige deden
voor het tweede jaar mee, anderen
voor de eerste keer. De deelnemende
bedrijven waren: rws Corporate (2x),
Rijkswaterstaat Infra (2x), Hogeschool Utrecht, bkwi /ib
(2X), nen, Indigo, Altrecht (2x), Natuur en Milieufederatie, fgh Bank (2x), cso Adviesbureau, Achmea Vitale,
Ivolvation, be/Aerospace. Allen hebben de maand
september benut om het roeien technisch onder de knie
te krijgen. Op 4 oktober gingen alle ploegen twee keer
over het traject van 350 meter, met finish voor Viking.
Er waren geen voorspellingen te doen over wie de winnaars zouden zijn, omdat techniek en kracht niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Dat is toch wel
de charme van deze wedstrijden. Hoe kun je in 1 maand

het niveau halen om de boot gezamenlijk en gelijk voort
te stuwen met daarbij de juiste dosis kracht? Een mooie
opgave voor al de ploegen, die allemaal begeleid waren
door Vikingleden, tevens collega’s. Dit jaar was er hulp
van veel vrijwilligers, voor start, finish, soos, materiaal
en begeleiding op het vlot en bij de ergometerwedstrijd,
waar een ieder kon laten zien wat hij of zij waard is,
niet gehinderd door joelende collega’s en supporters.
Het was een gezellige boel op Viking. De organisatie
had de bedrijven gevraagd gadgets te doneren voor
de prijsuitreiking. Resultaat: een prijzenfestival met
15 broodroosters, 20 usb sticks, 5
rugzakken, 5 stropdassen, heerlijke
taarten, prachtige ‘energie-pakketten’, kaarten, pennen, blocnotes
en meer… Het deed denken aan de
tv-shows van weleer. Ongelooflijk
gul waren de bedrijven! En iedere
deelnemer kreeg bij prijsuitreiking
tijdens de borrel een
gadget mee.
Helaas is in 2010 en
2011 het bedrijfsroeien niet doorgegaan
vanwege te weinig
aanmelding.
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WERELDRECORD
ERGOMET EREN
Op donderdag 14 augustus 2008
hebben 165 sporters in Amsterdam het
wereldrecord ergometeren verbeterd.
Met dit aantal wordt advocaten- en
notarissenkantoor Boekel De Nerée,
hoofdsponsor van de knrb, officieel
geregistreerd in het Guinness Book of
World Records voor ‘de grootste roeiklas
die een uur onafgebroken simultaan
roeide op de ergometer’. Het oude record
stond sinds 2004 op naam van het Swiss
Federal Institute of Technology in Zürich
met 121 personen. Onder de deelnemers
bevonden zich veel oud-kampioenen en
medaillewinnaars en enkele topsporters
van andere sporten. Viking was ook
vertegenwoordigd; daartoe aangezet
door Tessa Zwolle waren Heleen de Jong,
Clarine Bronkhorst, Tessa zelve, Rik Vos,
Ruud van Ginkel en Bert Appeldoorn
van de partij. De recordpoging op het
Gustav Mahlerplein stond onder leiding
van Boris Sala, een roei-instructeur van
Concept-2. Samen met oud-Olympiër
Ronald Florijn zorgde hij ervoor dat de
165 deelnemers op de roeimachine een
uur lang hun uiterste krachten inzetten.
Alles werd door camera’s vastgelegd. Ook
gaven de huidige Olympische roeiers van
Nederland via een film, die tijdens dat uur
werd afgedraaid, blijk van hun waardering
en wensten zij alle deelnemers succes.
Het was een mooi evenement.
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Vaardigheidsproeven
Jaarlijks reikt de roeibond in
januari twee wisselbekers uit,
de ‘ Vaardigheidsbeker Jeugd’ en
‘ Vaardigheidsbeker Volwassenen’,
aan de vereniging die in het
voorgaande roeijaar relatief de
meeste vaardigheidsproeven heeft
afgelegd.

H

et reglement van de knrb schrijft voor dat je
voor het afleggen van een vaardigheidsproef een
bepaalde afstand moet roeien, afhankelijk van geslacht
en leeftijd, binnen een bepaalde tijd. In een skiff of een
boordgeriggerde twee. Elke vereniging houdt bij wie, en
hoeveel roeiers deze proeven heeft volbracht, en dient
deze lijst voor het eind van het jaar in bij de knrb.

Vaardigheidsproeven: Bekers naar Viking in 2007 en 2008
Langs het Merwedekanaal stonden op enkele plekken
altijd grote witte borden, waarop met rode verf de cijfers 1, 2, 3 en 4 waren geschilderd.
Inmiddels zijn de borden verdwenen. De borden markeerden,
dankzij huisvlijt van wijlen Chris
van Winden, de kilometers van de
Vaardigheidsproeven. Hij motiveerde
en begeleidde vele Vikingers om
de vaardigheidsproeven te doen.
Zoals terug te lezen is in de knrbjaarverslagen bij ‘Jaarprijzen’ heeft
Viking in 2007, geroeid in 2006, de
jeugdbeker gewonnen (de beker voor
volwassenen ging naar Naarden).
In 2008 gingen beide bekers, voor
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zowel jeugd als volwassenen, naar Viking. Dat waren
dus de vaardigheidproeven geroeid in 2007. Een topjaar
dus! Ook in 2009 hebben we een poging gewaagd om
zoveel mogelijk Vikingers vóór 31 december 2009 een
vaardigheidsproef af te laten leggen. In 2009 hebben 14
jeugdroeiers en 6 veteranenroeiers een vaardigheidsproef afgelegd. Helaas was dat niet genoeg voor een van
de bekers.
Nationale Roeidag 2010, en de ‘Chris van Winden
Vaardigheidsbeker’
Op zaterdag 16 januari 2010 vond de Nationale Roeidag
plaats op het hoofdkantoor van aegon Nederland. Aan
het einde van de dag huldigde de knrb de medaillewinnaars van het wk in Poznan. En daar wachtte een
bijzondere verrassing. De knrb-vaardigheidsbeker
voor volwassenen, ook wel de Nikkelen Nelis genoemd,
is met instemming van Ellen van Dun door de knrb
omgedoopt tot Chris van Winden Vaardigheidsbeker, ter
nagedachtenis aan de man die – ook bij Viking – met
onvermoeibaar enthousiasme zoveel mensen aan de
vaardigheidsproeven kreeg. Het was een bijzonder
moment. Wel jammer dat de prijs in 2010 niet uitgereikt
werd aan Viking, maar aan de Asser Roeiclub… Laten
we in 2012 en daarna een poging wagen om de Chris
van Winden Vaardigheidbeker naar Viking te halen!

PLOEGVORMINGAVOND
VOOR
NIEUWE ERVAREN LEDEN
De eerste ‘terugkom-avond’ voor nieuwe ervaren
leden vond plaats op donderdag 26 april 2009.
‘Everything you wanted to ask, but you could
not ask yet.’ Met deze variant op Woody Allen’s
filmkraker werden de nieuwe leden uitgenodigd
om nader kennis te maken met Viking. Het doel
was om na te gaan of iedereen zijn/haar plekje
en ploeg heeft gevonden en om daarbij te helpen
als dat nog niet was gelukt. Op deze avond waren
ook diverse commissies aanwezig om informatie
te geven over hun commissiewerk en vragen te
beantwoorden. De avond was ook een mooie
gelegenheid voor bestaande ploegen om nieuwe
ploegleden bij hun ploeg te betrekken.
De oproep die in het najaar 2010
verscheen luidde:
“In september zijn een aantal ervaren roeiers lid
geworden van Viking. Deze nieuwe leden worden
uitgenodigd om op woensdag 13 oktober om
20.00 uur naar het Walhalla te komen om de
instroom te evalueren en om kennis te maken
met andere roeiers, met ploegen die versterking
zoeken en commissies. Roeiers die ploegmaatjes
zoeken worden hierbij ook uitgenodigd om te
komen om een gezellige en vooral nuttige avond
te hebben. Groet, Rik Vos”
Inmiddels wordt deze avond twee keer per jaar
georganiseerd en vinden de nieuwe ervaren
leden beter hun weg in de Vereniging, en weten
bestaande ploegen nieuwe ploegleden te vinden.
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Eindelijk weer een echte V IKINGDAG!

De familie Temming.

De Vikingdag voorheen ook wel
‘non-stop-Vikingdag’ genoemd,
vond plaats op 19 juni 2010
en op 18 juni 2011 en bood tal
van activiteiten:
* onderlinge wedstrijden voor alle leden *
*
*
*
*

jong, oud, ervaren en nieuw
Vikingfamilies strijden tegen elkaar
wedstrijden in achten voor iedereen
ergometer- en bakdemonstraties
bijzondere toertocht voor toerliefhebbers
bbq en feest met de Viking Rockers!!!
Er werd een bijzondere toertocht voor de toerliefhebbers
georganiseerd, met verhalen over de Kromme Rijn en de
bouwsels, onder leiding van Henk Goos. De organisatie lag
in handen van de activiteitencommissie, die in 2010 door
het bestuur is ingesteld. Maar door de nauwe samenwerking
van diverse leden en commissies was het met name een
co-productie van verschillende commissies.

De familie Knappstein.
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Feesten & partijen
Nieuwjaarsr ecepties
Op de eerste of tweede zondag van het jaar proosten we met
elkaar op het nieuwe jaar. Op deze Nieuwjaarsrecepties worden de
clubbekers uitgedeeld aan leden die bijzondere aandacht verdienen.
De Charles van der Schootbeker, Marathonbeker, Jeugdcoachbeker,
de Els Kruitwagenbeker en de Peter Molenkampbeker. Ook wordt op
deze zondag vaak een nieuw aangekochte boot gedoopt.
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I

n het lustrumjaar 2011 hadden we een heel
bijzondere nieuwjaarsreceptie. Burgemeester
Aleid Wolfsen kwam naar Viking. Niet alleen
om Viking te feliciteren met haar 105 jaar
bestaan, maar vooral om één van de Viking
leden een lintje op te
spelden: Hugo Linnenbank.
Dit kreeg hij vanwege zijn
jaren lange verdiensten
voor de Stichting Stadsontspanning Utrecht, die
o.a. de Sinterklaasoptocht
organiseert. Hugo was
hier jarenlang voorzitter
van.

Ledendiner 21 november 2009
Tirol
Het ledendiner was er één om
niet snel te vergeten. Onder
leiding van Simon Knappstein
werd er, naast een prima
driegangendiner, eersteklas
entertainment verzorgd met
als hoogtepunt een prachtige
a-capellaversie van ‘Lili Marlene’
door Peter.

H

et Walhalla was mooi
versierd in Tiroler kleuren.
Alle tafels waar je met 20 man
aan kon zitten waren mooi
gedekt. Leuk was het dat er
zoveel mensen gekomen waren
om samen met ploeggenoten of
met andere leden een heerlijk
hapje weg te prikken. Ruim
100 leden -nieuw en minder
nieuw- hebben een leuke
avond gehad en hebben gezien
wat een gezellige vereniging
Viking is. Het ‘Tiroler diner’
was met plezier en toewijding bereid
door een flink team aan vrijwilligers
en dat kon je proeven. Er zijn heel
wat biertjes en litertjes rode- en
witte wijn gedronken maar ik denk
niet dat de prestaties op de Tritonbumping de volgende ochtend daar
onder hebben geleden. Tegen tien
uur, terwijl de Apfelstrudel in de
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oven stond, waren er de eerste
gastoptredens op de karaoke. Bij
de bekende nummers werd er
door vele Vikingers uit volle borst
meegezongen. Zonder de hulp van
velen, maar speciale dank aan een
aantal lieftallige jeugdleden die de
hele avond hebben lopen bedienen
en afruimen. Bis nächstes Jahr!
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Nazomerfeest 2009
Viking Nazomerfeest: Op 12
september vond op Viking het
nazomerfeest met barbecue
en live muziek van de Viking
Rockers plaats. Veel, heel
veel eten voor iedereen en
daarna swingen en bijpraten
op het terras.

S
Ledendiner 13 november 2010
Club Havana
Denk aan Cuba begin jaren zestig. We staan aan de
vooravond van de Cubaanse revolutie. De sfeer op het
tropische eiland is broeierig. Fidel Castro en de zijnen maken
zich op voor hun coup, maar de bezoekers van Club Havana
genieten zorgeloos met volle teugen, Havana swingt!

peciaal voor de single Viking-leden was
er een koppelshow, die met veel verve
gepresenteerd werd door Bert Appeldoorn.
En ook al gingen niet alle kandidaten voor
een romantische date, de koppelshow bleek
wel een groot succes.
Op 12 september was het bbq -Zomerfeest.
De avond werd druk bezocht. Goed eten en
goede live muziek droegen bij tot een succesvolle avond. Alhoewel een controleronde van
de plaatselijke dienders niet op
prijs werd gesteld door enkele
feestgangers.

W

e verliezen ons in heerlijke gerechten zoals arroz con pollo, ajiaco,
carne asada, natuurlijk met cocktails zoals mojito en cuba libre.
Zuid-Amerikaanse muziek verleidt ons tot salsa…
Gastheren zijn Pedro en Simon y su consorte, met
wie zij zorgen voor muy gustoso eten en drinken in
een extrano relajaras sfeer. Voor € 20,- geniet u een
avond lang. Hasta Luego!!!
Pedro y Simòn
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Toer & Marathon
Toer ist ische kilometers
Er wordt wat afgetoerd! De toercomissie schotelt ieder jaar een
redelijk vast programma voor, weliswaar met de nodige variatie, het
midweekroeien onttrekt zich zo nu en dan aan het Merwedekanaal
en groepjes of ploegen maken hele mooie toer vakanties.

D

aarnaast zijn er ook Vikingers die hun vakantie
of verblijf elders benutten om bij een lokale
roeivereniging een tochtje of traininkje mee te pikken.
Het VikingNieuws pakt dan soms uit met een vakantie
special.
De toercommissie kan buigen op een aantal succestochten, waarvoor het programma tamelijk voorspelbaar
is. Sinds het succes in 2006 van de avondpuzzeltocht
bij het Eeuwfeest, is de tocht een geliefde start van het
seizoen. De kracht van de tocht is dat de winnaars aan
het werk worden gezet om de tocht het volgende jaar
te helpen organiseren. Soms lijken vragen eenvoudig,
maar je moet zo langzamerhand een alweter zijn om
het parcours foutloos af te leggen. Weet u hoe je de
bloei van de linde ook wel noemt? Weet u hoevel vadem
het Merwedekanaal diep is? Dit waren maar 2 van een
flink aantal vragen dat in 2009 door Kees Rampart en
Hanneke Schreiber aan de deelnemers werd voorgelegd.
Misschien wel juist omdat het geen makkie is, is de
tocht steeds een uitdaging. Toen Paul en Gusta Hermans
en Henk en Trui Goos deze tocht wonnen, wisten zij wat
hen te wachten stond voor 2010…
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De Vechttocht in juni levert een dubbelprogramma op,
de tocht die in Muiden eindigt met daarbij aansluitend
een diner met de deelnemers van andere roeiclubs en
vervolgens de volgende dag de terugtocht met weer een andere groep. In dit
lustrumjaar was dat even andersom en
op zondag 12 juni werden de Vikingers
en de gasten op een buffetdiner onthaald
op Viking. “Gezellig” zo vat Jaap Stadig
de tocht van dit jaar samen, waaruit ook
nog eens blijkt dat het roeien meer rust
brengt dan het stressvolle autorijden en
fietsen op die dag. “Wie gaat mee in de
Herfsttocht?” staat zo’n beetje aan het
einde van Jaap’s verhaal. (VN 2011-3)
En die vraag is niet zo gek, want ook
de najaarstocht en sluitingstocht zijn
verrassend. De tocht wordt vaak bij een
andere vereniging georganiseerd. Zo
werden de afgelopen jaren ondermeer
Nieuwkoop, Haarlem en Den Bosch
aangedaan. Die belevenissen leverden
het VikingNieuws toeristische verslagen

en mooie foto’s op. Zo doet Marie Anne Dekker van
haar eerste echt toertocht, door Haarlem, verslag van
de Grote Kerk, het Waaggebouw, het Teylersmuseum en
de eerste Nederlandse spoorbrug waaronder zij voer.
(VN 2009-5) Cor Scheffers (‘bekskes troost met sjeklade
bollen’) laat in VN 2010-5 als stamhouder van een Bossche familie uit 1400 zijn liefde voor Den Bosch zien,
terwijl Herman Lohman (‘dat gaat naar Den Bosch’) ook
een stuk wijdt aan deze tocht die overtekend was en een
reservelijst kende.
Scoren
De instructiecommissie en toercomissie scoren altijd
goed als zij de beginnelingen een heuse roeitocht laten
maken: de pannenkoekentocht naar Rhijnauwen. Een
avontuur. Lilian van Rooij had het niet beter kunnen
verwoorden; “Omdat we na de –overigens zeer geslaagde– introductiecursus een paar weken niet hadden
geroeid waren sommigen van ons zelfs zenuwachtig.
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Zouden we het pannenkoekenhuis wel halen? Zouden we die smalle bruggen zonder veel schade voorbij
varen? En hoeveel uren zouden we er over doen om
heen en terug te varen? Gelukkig onder begeleiding
van vier Viking-instructeurs is het
allemaal meer dan goed gekomen.”
(VN 2010-3).
Gasten, altijd welkom!
Jaarlijks wordt er een zogenoemde
gastentocht georganiseerd waarbij
de gasten van allerlei clubs uit het
land over de Kromme Rijn en door de
stad roeien. Helaas was de tocht op 2
mei 2010 bijna in het water gevallen,
maar de all-round- weatherroeiers
van het Spaarne (Haarlem), VoornePutten en tor (Tilburg) lieten zich
niet afschrikken en de goede zorg
(soep, uitgebreide borreltafel) van de
toercommissie maakt dat dit rondzingt bij de clubs en er bijna altijd
overtekening plaatsvindt.

ROEIEN IN HET
BUIT ENLAND

Sinds 2006 zijn regelmatig
verschillende groepen
toerroeiers naar het buitenland
afgereisd om mooie tochten te
roeien. Enkele teams die hier
meermalen verslag van deze
in VikingNieuws waren het
U-team, Leida Kneefel-van
Deutekom en Herman Lohman.

Er tussenuit
Ook de midweekgroep houdt het niet bij het Merwedekanaal. Rhijnauwen is een vast uitje, een enkele keer de
Lek op, maar met het aanhalen van het jaarverslag van
2009 wordt een goede indruk gegeven:” een aantal midwekers was te gast bij de roeiverenigingen in Gorcum,
Alphen aan de Rijn en Woerden en werden midwekers
van deze verenigingen ook bij Viking ontvangen.
Tevens zijn een aantal midwekers aanwezig geweest op
de landelijke midweekdag in Purmerend.”
Toeristen
En dan die Vikingers die een roeivakantie als doel
kiezen. In 2006 zette de ploeg van Herman Lohman,
Hans van Wijk, Eric Bak en Nico Bosma tijdens het
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Denemarken 2010.

Viking lustrumtrip naar Berlijn hun eerste stap naar
een permanent jaarlijks vakantie-toergebeuren, deels
samen met hun andere ploeggenoten Annemieke van
Leeuwen en Paula van der Kolk. Vanaf 2007 hebben
ze inmiddels 4 keer in Noord-Duitsland en 1 keer in
Denemarken hun bivak gehad en zijn ze deskundigen
van dat gebied te noemen. Over hun laatste tocht merkt
Herman op: “in ons lustrumjaar 2006 hebben we met

DDR 2009.

een grote groep Vikingers een rondleiding gehad in
Potsdam met name in de tuinen van paleis Sanssouci.
Na afloop bezochten we toen met zijn allen een terras.
Daar werden we vrij snel ook weggestuurd omdat we
het niet eens konden worden met de ober over het wel
of niet in en uit de zon zitten. Dat vond ik toen jammer,
want zij hadden Kaiserschmarren op de kaart staan en
die ging toen aan mijn neus voorbij. En nu –in 2011–
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ij is de afgelopen vijf jaar wel het
uithangbord van de marathoncommissie geweest. Niet alleen door
zijn organisatorische betrokkenheid
en het bijhouden en publiceren van
de klassementen maar vooral ook
omdat hij al vier jaren achtereen de
meeste marathons roeit en de meeste
kilometers aflegt. Dan hebben we het
over Theo Visser. Toen hij de Marathonbeker kreeg over het jaar 2007
werd hij omschreven als ‘joviaal,
opgewekt, vriendelijk en zeer actief’ en
‘talentspotter voor het marathonroeien’.
De aanpak van de Marathoncommissie is volgens een sjabloon. Alle leden
worden opgeroepen voor een marathonavond in februari met de slogan, dat
marathonroeien goed is voor verbetering van teamgeest, verbetering
van je conditie en verbetering van je
roeitechniek. De avond wordt gebruikt
voor voorlichting, voorlopige planning
en inschrijving en voor het verdelen
van taken bij de marathons die worden
bezocht.
Gezien de slogan zou het marathonroeien een must moeten zijn! Toch is
dat niet helemaal merkbaar; er is een
redelijke kern van vaste marathonners
waarbij steeds wel weer nieuwe mensen
komen, maar er ook wel weer afvallen.
Het is ook merkbaar in bijv. het
VikingNieuws. Verslagen van de deelnemers over de tochten waren in het
verleden frequenter dan de afgelopen
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T heo Visser De kilometer vreter en -meter
jaren. Terecht stak Theo Visser onlangs
de hand omhoog en riep, dat er best
meer mensen mee mogen doen.
Met zoveel tochten op verschillend
water en wisselende omstandigheden is
de kans op ellende wat groter, zou men
denken. Dat valt reuze mee. Hoewel?
Carel Reuser verhaalt zijn ervaring bij
het Rondje Eiland van
Dordt waar het weer bar
was en de tocht halverwege was afgelast, maar
je moet door als je over
de helft bent “onder
de spoorbruggen bij
de Moerdijk golfde het
toch wel zodanig dat
we het bijna niet meer
voor konden lenzen,
maar we waagden het
er toch op om ook de
verkeersbrug te nemen
en dat was een brug te
ver. De golven waren nu
hoog en er liep dus ook
navenant veel water de boot in, dat we
dreigden te zinken. Snel lieten we ons
afzakken met de wind mee en draaiden
de jachthaven in die daar vlakbij op
de kop zit. De reddingsboot die ons al
opgemerkt…” (VN 2007-4). Uiteindelijk werd de tocht volbracht. In 2008
toen Rotterdam Rond werd gevaren,

voer een ploeg op een krib, hetgeen
het einde van de tocht betekende en
bij de Magnum van Willem II moest
de tocht ook gestaakt worden vanwege
een beschadiging aan de boot. Over het
algemeen genieten de deelnemers van
mooie tochten op mooie wateren, maar
ze moeten wel aanpoten want het gaat
toch altijd om minimaal 50 kilometer.
De roeibond heeft het
initiatief van wijlen ons
lid Willem-Jan Merkies
stevig omarmd. Er is
een landelijk klassement van kilometervreters en je kunt een
oorkonde verkrijgen.
Er is ook jaarlijks een
overleg over de marathonagenda en die is
aardig vol.
De Marathonbeker die
jaarlijk op de nieuwjaarsreceptie wordt
uitgereikt ging voor het jaar 2006
naar Han Abelsma, zijnde de ‘oudste’
roeier van de Vikingploeg die heeft
gepoogd de Elfstedentocht te winnen,
hetgeen net niet lukte. Zoals hierboven
gemeld kreeg Theo de beker voor 2007.
Daarna gingen de bekers naar Margot
Mees (2008), die van alle vrouwelijke

deelnemers de meeste kilometers had
afgelegd (559 km in 10 marathons),
naar Andre Derksen, Bjorn Knopper en
Erik Hummel (2009), die integraal de
Elfsteden hadden geroeied en gewonnen in 21.15 uur, en voor het jaar 2010
ging de beker naar Carolina Scheepstra
voor haar inzet en prestaties bij het
marathonroeien. Om voor de oorkonde
van de knrb in aanmerking te komen
moet je mininaal aan 6 tochten meedoen van tenminste 50 kilometer. In
2006 verdienden 3 leden de oorkonde,
daarna waren dat er 4 (2007), 7 (2008),
3 (2009) en 3 (2010). In 2011 hebben 7
marathonners zich gekwalificeerd voor
de oorkonde, onder wie drie personen
voor de eerste keer, Theo haalde zelf
zijn 10de oorkonde.
Theo Visser is nog steeds all time best
met 669 km in 12 tochten (2008). In
2007 moest hij Carolina Scheepstra
voor zich dulden, maar vanaf 2008
leidde hij ieder jaar het individueel
Vikingklassement. Ook in 2011 prijkt
hij dus ook weer fier boven aan met
637 km over 11 tochten. André van
Dordt bleef daar maar 16 km achter.
In 2008 schreef Theo, dat Vikingers
ruim 11.000 kilometers hadden
afgelegd, meer dan een kwart van
de aardomtrek. Geweldig toch. Het is
in ieder geval wel duidelijk, dat nog
meer competitie nodig is. Het doel:
meer kilometers dan Theo, dat prikkelt
hem ook!!
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heb ik alsnog Kaiserschmarren besteld en gekregen op
hetzelfde terras in Potsdam. En ik kan me natuurlijk
vergissen, maar bij het opgeven van de bestelling,
lachte de serveerster naar me alsof ze dacht: krijgt die
na vijf jaar toch nog z’n Kaiserschmarren (VN 2011-4).
Ja Herman, het ene lustrumjaar is het andere niet. Ook
het U-team (een al langer gewortelde naam van lange
afstandsroeiers met o.m. Luuk Evers, Dirk Dekker, Erik
Wals, Coen Decnop, Roelf Dijkhuis) en roeister (Jeanette
van Zanten) laat het VN geregeld weten welke mooie
tochten zij hebben gemaakt. Zo ging het team in 2008
een meerdaagse tocht op de Lanh roeien. Het roeien op
rivier werd alsvolgt beschreven: “op de Lahn roeien is
het zoals drinken van bier uit de locale glazen: waar het
breed is gaat het langzaam en waar het smal is gaat het
hard” (VN 2008-4).
In VN 2011-4 verhaalt Myriam Volmer van een vakantieweek van 2-9 juli van een groep Vikingers op de
Fulda en Weser, waar een afstand van 280 kilometer
werd afgelegd. Een goede voorbereiding is alles, illustreert Myriam mede namens Andre, Els, Hans, Leida,
Martha, Nelke, Sita en Wyke. Ook deze tocht is een aanrader. Kortom, Duitsland is favoriet!
Ja, en dan die individuele tripjes in 2007: Jeroen de
Wijs in Menton (Fr.) Hans van den Berg in Oostenrijk,
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Vancouver 2010.

Peter Huigen, die een roeicursus volgt in Ratzeburg,
de Appeldoorns in Budapast. Of Tijmen van Gulik
en Maaike Rijlaarsdam in Japan (2008). Verder
Leida van Kneefel-van Deudekom op de Spree (2009),
Pieter Kwantes in Vancouver (2010), Nelke van der Lans
en Myriam Volmer in Melbourne (VN 2011-4), om maar
een aantal te noemen.
Een zekere ontroering komt in het stuk van Herman
en Maud van Doorn tot uiting (VN 2007-4). Vader en
dochter willen roeien in Venetië. Zij beschrijven hoe zij
wikken en wegen; of het verstandig is te roeien, zij hebben ook nooit samen geroeid,
er is veel verkeer, hoe zij toch
Menton Frankrijk 2007.
dag en tijd plannen, maar hoe
uiteindelijk de angst het wint.
Een tocht die nog niet gevaren
is! In 2009 gingen 5 ploegen
van Viking de Vogalonga varen
in en bij Venetië. Het was slecht
weer, er waren aanvaringen,
er waren boten die zonken. Het
was een moment om aan het
verhaal van Herman en Maud
te denken (VN 2009-4).

Els Kruitwagenbeker
In 1990 werd de Els Kruitwagenbeker ingesteld. Deze
beker is sinds zijn bestaan meer niet dan wel uitgereikt. De laatste twee keer was dat in 2007 aan
Els Peterse voor haar inzet bij de organisatie van de
Berlijn(lustrum)reis en in 2010 aan Ellen van Dun voor
haar goede zorg aan gasten die Viking aandoen. Het
moet met alles wat er gebeurt op toerroeigebied toch
mogelijk zijn de beker jaarlijks toe te kennen!

Vogalonga Venetië 2007.
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Wedstr ijdroeien & Jeugd
Wedstrijdroeien is vooral jeugdroeien!
Deze titel is bedoeld om te markeren dat het wedstrijdroeien op Viking
vooral een zaak is van de jongeren. Jeugd en junioren zijn benamingen die
soms verwarren, maar om verhelderend te zijn is het goed te melden dat
de roeibond de jongeren tussen 14 en 18 jaar aanduidt als junioren, in de
leeftijden daar voor worden zijn aangeduid als jeugd.

E

r zijn jeugdwedstrijden en juniorenwedstrijden. De laatste groep is
weer onderverdeeld in de categorieën
15-16 jarigen en 17-18 jarigen. Vanaf
2007 kennen beide groepen nationale
kampioenen, daarvoor was dat alleen
van toepassing op de groep 17-18
jarigen.

Als je vijf jaar beziet kan je het treffen dat zo’n wedstrijdgroep komt en
gaat. Dat is in 2011 bij de meisjes het
geval: Meike de Schepper, Milena
Knappstein en Meye Bloothooft sluiten in 2011 hun juniorencarrière af
en kunnen terugkijken op hele mooie
ervaringen. Natuurlijk was niet alles
positief. Zo werd Milena het laatste
seizoen geconfronteerd met blessure
leed, maar de balans is zeker positief. Er was in feite
een grotere groep meiden, die allemaal in het wedstrijdveld actief zijn geweest. De beste illustratie kan wor-
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Slotwedstrijden 2007.

den gegeven met de foto van de meisjes 18 acht op de
slotwedstrijden van 2007. Daar was het de eerste keer,
dat dit nummer werd uitgeschreven en waar Viking

met een hele verenigingsploeg aantrad, die een mooie
tweede plaats haalde. Op de foto zien we van boeg naar
stuur Meye Bloothooft, Eline Bröker, Roos Verouden,
Renske Taggenbrock, Philippine Abelsma, Julia Koelmans, Soesha Zuiderwijk, Milena Knappstein en Anne
Ernest.
Ook in 2008 werd er door de meisjes goed gevaren en
op diverse blikken wedstrijden getrokken. Vooral het
gevormde meisjes 16 viertje met Milena Knappstein,
Soesha Zuiderwijk, Eline Bröker en Philippine Abelsma
bleek een goed kwartet. Zo wisten zij dit nummer te
winnen in Gent en werden zij in een zinderende finale
op de Koninklijke Holland Beker/ NK Groot 2e achter
de bondsploeg. Tijdens het live verslag ging het uiteindelijk niet meer over de eerste plek maar vooral over
de Viking ploeg die vanuit het achterveld alle andere
boten voorbij roeide.
Het jaar 2009 gaf bijzondere successen. Milena en
Meike wonnen in een spontaan gevormde combinatieploeg (Beatrix en ric) de Heineken Vierkamp in de
dubbelvier meisjes 16. De ploeg werd een week later
de beste Nederlandse ploeg op de Head. Deze gouden
combinatie bleef het hele jaar dominant roeien met als
hoogtepunt het winnen van het Nederlands Kampioenschap in de dubbelvier (met Dieuwke Mink van der
Molen als stuurvrouw). Om vervolgens in het zelfde
weekend ook nog eens de M16 vier zonder te winnen.
Eline, Philippine, Julia en Soesha vormden een meisjes
18 vier, die gaande het seizoen beter presteerde. Eline
haalde in de skiff 2 medailles op de arr en samen met
Soesha werd zij vijfde bij de Nederlandse kampioenschappen in de dubbeltwee. Dat maakte dat zij later
werden gevraagd om te combineren voor de wedstrijden
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Eemhead 2010.

van de Holland Beker en
dat leverde in de acht de
eerste plaats op.
In 2010 waren Milena,
Meye en Meike erg
actief in skif, tweetjes en
diverse combinatievieren. Alledrie zaten zij op het Nederlands kampioenschap
in dezelfde boot en werden samen met een meisje van
het Spaarne tweede van Nederland.
Vermeldenswaard zijn zeker de derde plaats in het nummer ongestuurde twee bij het nationaal kampioenschap
van Eline en Soesha en de overwinning van Meye en
Milena in de dubbelvier (combi) op de Holland Beker. In
het afgelopen jaar voegden zich ondermeer Elske Gros
en Sabine Lengkeek in de voorste rijen. Sabine wist bij
het Nederlands kampioenschap in een combinatievier
tweede te worden. Ondertussen dient zich weer een volgende generatie aan die de plaatsen van deze –inmiddels dames– gaan overnemen. Miriam Visser, Jitske
Leemrijse, Ieke Ambergen en Sanne Braat hebben in
2011 bij de meisjes 15-16 al het nodige laten zien. Geza-
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menlijk hebben ze al een
overwinning behaald: in
een combinatie met de
Hunze en Vada wonnen
zij op de slotwedstrijden
het nummer meisjesacht
16 jaar.
Bij de jongens zie je een vergelijkbare (door)stroom.
Het jaar 2008 was het jaar voor Ide Hingstman. Hij was
al lid sinds 1999 en had al heel wat kilometers in de
benen. Toch waren 2006 en 2007 geen gemakkelijke
jaren door resp. een lichte overtraindheid en een langdurige knieblessure. Hij is niet bij de pakken neer blijven zitten en kon zich in 2008 zich zo manifesteren, dat
selectie voor de Coupe de la Jeunesse in Cork (Ierland)
werd afgedwongen. Daar roeide hij samen met Simon
van Schoten (De Hoop) de Junior Men Double Sculls.
Het resultaat waren 2 zesde plaatsen in de finales.
Verder waren er in 2007 en 2008 een aantal opkomende
krachten hetgeen zich mooi laat zien bij de nk Indoorroeien van 2008. Bij de jongens 16 deden 9 Vikingers
mee. Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek, Bart van Es,

Thomas Langerak, David Klusener, Bouke Algie, Mathijs
en Sebastiaan Peeters komen resp. op plaats 2, 4, 19, 35,
68, 77, 82 en 89 van de 89 deelnemers. Opgemerkt moet
worden dat dit voor sommigen het laatste treffen was
bij de 16-jarigen en dat ervaring dus nogal verschilt.
Bij de jongens 18 werd Martijn Veling vijfde van de
18 deelnemers. Zowel bij de Heineken als bij de Head of
the River in 2009 wordt de vier bestaande uit Wouter,
Thijs, Bart en Martijn met stuurvrouw Roos Verouden
eerste bij de jongens 18. Door het jaar heen wisten de
jongens redelijke successen te boeken en voor Martijn
Veling was het nationaal kampioenschap in de acht
bij de junioren (Spaarne combi) een eerste hoogtepunt.
Daarna kwam hij samen met Wouter en Thijs in de nationale acht voor de Coupe de la Jeunesse in Vichy (Fr.).
Helaas vielen ze net buiten de prijzen. Martijn sloot met
het Nederlands kampioenschap indoorrroeien een mooie
juniorentijd af.
Hun laatste jaar (2010) moest voor Thijs Lengkeek
en Wouter van Bemmel bij de junioren het oogstjaar
worden en dat werd het ook. Zij werden maar liefst drie
keer nationaal kampioen, eerst samen in de ongestuurde
Gent 2010.
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Veteranen wedstrijdroeien
Het overige wedstrijdroeien heeft zich bij de veteranen afgespeeld.
De cyclus is niet super spannend. Het gaat om vaak bestaande
ploegen die in het najaar de punten op de i gaan zetten om goed
voorbereid de voorjaarsklassiekers te gaan roeien.
Westelijke Regatta 2010.

twee en later in de
acht en ongestuurde
vier (beide keren in
een combi met andere
verenigingen). Uiteindelijk werden zij geselecteerd in
een vier zonder voor de Coupe de la Jeunesse, De vier
won eerst nog de Holland Beker wedstrijd om daarna op
de Coupe in Hazewinkel op zaterdag vierde te worden
en op zondag het brons te pakken achter Engeland en
Italië. In 2011 waren er niet veel eerste plaatsen bij de
jongens, maar er waren zeker verdienstelijke plekken
in de finales. Bouke Algie, Thomas Langerak, Mathijs
Peeters waren te zien in de A-finales. De eerste aanvulling en opvolging moet komen van Freek Temming,
Paul de Meidoros, Ysbrand Daleboudt, Sam Langerak,
Jelle Algie en Joris Koopman. Zij worden klaargemaakt
voor het grote werk.
Het is gezien het vorenstaande logisch dat de
jeugdcoachbeker die jaarlijks wordt uitgereikt vooral
betrekking heeft op de wedstrijdjeugd. Over 2006 tot en
met 2010 kregen de volgende personen de coachbeker
met tussen haakjes een quote uit het juryrapport: Hub
Hingstman (‘een van de coaches plus’), Guus Welter
(‘coach-coach’), Kees Wierenga (‘de coach die vaak
hardlopend coacht’), Jonathan Aldenberg (‘coachend
jeugdlid als stuurman bij veteranenacht’) en Roos
Verouden (verdienstelijk jeugdcoach).
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et gaat dan vooral om de Heineken Vierkamp en de Head of the River. Het ouder
worden bepaalt het doorschuiven in leeftijdklasse. Er is geen weg terug! De Vikingveteranen
doen het redelijk en er wordt af en toe een prijs
behaald en dan vooral bij de dames. In dat
opzicht was het jaar 2010 goed te noemen.
De damesveteranen A (ploeg Meike van Driel)
won de Heineken evenals de ploeg van Clarion
Wegerif in de C-categorie. Deze ploeg wist een
week later, nu in de D-categorie de Head te winnen. Ook de dames Veteranenacht B pakte zo af
en toe een blik mee.
Het jubileumjaar bracht helaas niet veel, maar
een lichtpuntje was er op de dag van het
Vikingfeest. Toen wonnen Bjorn Knopper en
Robert de Kat op 15 oktober de het nummer
veteranen ongestuurde twee A op de Tromp

Boatraces. De damesdubbelvier
(Susan van Kuyeren, Willemijn Botje,
Floor Peeters, Meike van Driel en
stv Hub Hingstman) wonnen in de
A-categorie. Henk-Jan Kiewet en
Stevin-Jan van Duijn dubbelden
samen en wonnen de B-categorie.
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Jeugd - Het is een hoop plezier en toch serieus!
Na een spetterend
lustrumjaar, ging het
nieuwe jaar 2007 in met
de uitreiking van de
Peter Molenkampbeker
aan Edwin Konijnenberg,
al jaren trekker van
het jeugdroeien bij
Viking. Het juryrapport
vermeldt ondermeer:
”hij coacht allerhande
junioren, van beginnerstot wedstrijdniveau, hij
bouwde en onderhoudt
de Junioren-website en
hij maakt foto’s van
alle evenementen.

E

n zo gaat de lofzang door om samenvattend te stellen, dat “vanwege zijn
enorme inzet, zijn betrouwbaarheid
en zijn grote waarde voor het Viking
juniorenroeien, wil het bestuur de Peter
Molenkamp Jeugdbeker uitreiken aan
Edwin Konijnenberg. (VN 2007-1)
Dit stuk had ook kunnen staan bij het
artikel over wedstrijdroeien van de
jeugd, maar hier past het beter. Het
doet meer recht aan al hetgeen Edwin
gedaan heeft en doet. Om nog eens te
illustreren: in de Nieuwjaarsspeech in
2008 verwijst het bestuur nog eens naar
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hem en geconcludeerd wordt dat Edwin eigenlijk ieder jaar de beker verdient. (VN 2008-1)
De jeugdpagina’s sierden tot 2011 eigenlijk
elk VikingNieuws, daarna niet meer. Dat is
jammer, want een belangrijke bron verviel,
temeer omdat er voor en door de jeugd heel
veel gebeurt. Anderzijds werd de jeugdsite
gelukkig goed bijgehouden, zodat we niet
helemaal verstoken hoefden te blijven van
informatie.
In 2006 en 2007 konden we in ons clubblad
genieten van het “Lebberen aan ‘t vlot”. Onder
deze titel deden de jonge reporters Jules en
Vincent verslag van allerlei gebeurtenissen

en ontmoetingen op de club, die je vooral
kunt volgen als je daar bij bent geweest en de
ledenlijst kent, want de stukken hebben een
hoog “wenoemengeennamen” gehalte.
Zo is ondermeer te het volgende te lezen:
“onze speciale jongen S.A. scheen een oogje
te hebben op M.A.. Dat is een beetje jammer
want M.A. is hopeloos verliefd op onze skater
D.W. met zijn onweerstaanbare afrokapsel”.
(VN 2007-4)
D.W. schijnt vervolgens meer op een kratje te
vallen dan op een wanhopig meisje en zo gaat
dat door… Lebberen dus!
De videonacht mag
ook niet gemist
worden en is een
vast programmapunt ieder jaar. In
VN 2007-2 somt
Kim Kooren de
films op die werden
bekeken: Over the
Edge, Mr. en Mrs.
Smith, Reservoir
Dogs, Step Up, Running Scared, The
Holy Grail, Pulp
fiction en Blade III. Er werd begonnen met
films voor alle leeftijden en –zoals het hoort–
na twaalf uur kwamen de 16 plus films.
Het sinterklaasfeest wordt iedere jaar weer
op bijzondere wijze vorm gegeven. Michelle
Appel verhaalt dat Sint in 2007 er ook weer
een gezellige avond van heeft gemaakt. Hij (in
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dit geval zij) kwam op 6 december en was Viking niet
vergeten, alleen helaas wel de kadootjes, maar die hielden de jongelui nog tegoed. Bijzonder was dit keer dat
er een enquete werd gehouden die uiteindelijk leidde tot
de volgende verkiezingen. Miss Lebberen aan het vlot:
Meye Bloothooft; Mister Lebberen aan het vlot: Otmar
Balk; Schattigste roeier: Reijer Appeldoorn; Grootste
doorzetter: Ide Hingstman; Grootste macho: Tycho Tim-

mer; Hoop van de toekomst: Nathalie
Korbee en Rose Hilhorst en grootste
feestbeest: Ruth-Anne Baas. Traditiegetrouw was er nog het grote pepernotengevecht. Geef de Vikingjeugd
een paar grote zakken pepernoten, 20
minuten en je vindt niets meer terug
(VN 2008-1)
Absolute hoogtepunt ieder jaar is het
Viking Zomerkamp. Over het kamp
van 2009 wordt gemeld dat “ongeveer
50 jeugd-Vikingers hebben ingeschreven voor het leukste evenement van
het jaar, het Viking Zomerkamp”. Het
zomerkamp was dat jaar van 19 t/m 26 augustus, met
verblijf bij Scouting Pieter Marits in Zwartsluis. De
foto’s bij het stuk spreken voor zich (VN 2009-4). Dat
het niet altijd even gemakkelijk ging
bleek in 2008. Er was met verwijzing
naar de Olympische Spelen gekozen
voor het thema Roei Young Hay. Kim
Kooren meldt: “we moesten zaterdag
23 augustus verzamelen in Alphen
aan de Rijn. Vanuit daar moesten we
roeien naar Sassenheim. Wat was dat
een eind om te roeien, wij hadden er
wel 5 uur over gedaan. De leiding had
namelijk een kanokaart gekregen in
plaats van een normale kaart waar wij
ook met de boot door heen konden…”
(VN 2008-5).
De website van de jeugd meldt na
het kamp in 2011: Helaas het is weer
voorbij (CARRRRRR). Een super
gezellig zomerkamp. Nu weer naar
school, maar gelukkig hebben we de
foto’s nog!!
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Naast al die fun, met ondermeer feesten, samen met andere clubs op Viking
of elders, en het oliebollenfeest wordt
er heel veel geroeid.
Het roeikamp in Gent in 2006 bleek de
geweldige start van alweer een mooie
reeks van jaren. In mei verblijft dan
een grote groep jeugd in Gent om daar
aan de wedstrijden van de KRS Gent.
ROW-jeugd en wedstrijdjeugd.
Edwin Konijnenberg meldt over Gent
dit jaar op de site:
Eén van de hoogtepunten voor de Jeugd
is en blijft de Gent Mei Regatta. Dit
jaar konden we niet op onze vaste stek terecht, maar
gelukkig was het mooi weer en was kamperen zeker geen
straf. Helaas stond er wel een harde wind schuin tegen
wat niet altijd resulteerde in een faire wedstrijd. Toch
hebben onze junioren hard gestreden voor een goed eindresultaat. Gent is het grootste roei evenement in europa
met dit jaar 1650 inschrijvingen! Sommige junioren
velden hadden meer dan 80 inschrijvingen! Suzan en
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Femke behaalden de 2e plek in de 2x, Jitske, Ieke, Miriam en invaller Tessa wisten op zondag de tweede plek af
te dwingen in de 4x. Eervolle vermelding voor Thomas
Langerak die zondag 4e werd in een veld van 46 roeiers.
Moe maar zeker voldaan werd zondag standaard nog
even de Mc Donalds geplunderd op de terugreis.

er bovendien niet geroeid kan worden, wordt er uit
geweken naar de ijsbaan. “In drie naar tien op het ijs”,
onder die titel verhaalt Guus Welter de jeugdtraning
op 4 januari 2009 op de Vechtsebanen, waar bijna
40 jeugdroeiers en coaches waren.

Zelfs met het noemen
van de volgende evenementen zal de opsomming niet compleet zijn:
de Jeugdestafette van
Willem III, waar ook in
2011 weer bekers werden
gewonnen, de ROWwedstrijden, die mooie
plaatsen opleverden,
de Jeugdhead en niet
te vergeten de Jeugd
ergometerwedstrijden
bij Michiel de Ruyter.
Die laatste vinden in
de winter plaats. Als
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De nieuwkomertjes bij de jeugd wordt het roeien geleerd
via een introductiecursus volgens het Jeugdstappenplan
van de knrb. Janneke Voltman zegt hierover: “Twee
keer per jaar organiseert Viking een introductiecursus
voor jeugdroeiers. Per keer krijgen zo’n twintig kinderen roeiles in de skiff van onze eigen Vikingjunioren.
Heel veel kinderen melden zich voor de cursus aan.
Veel van hen kennen we al een beetje. Het zijn zusjes,
broertjes of kinderen van Vikingleden. Steeds vaker
komen er kinderen die de sport alleen maar van TV
kennen. Heel druk, maar ook heel gezellig!”
(VN 2009-5)
Dit artikel begon met het memoreren van de Peter
Molenkampbeker. De beker werd over 2007 toegekend
aan Arthur Franchimon (de ontdekking van 2007 die
naast het zelf coach zijn, er voor zorgde dat de instroom
van nieuwe jeugdleden, de roeicursus en de examens
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feilloos verliepen).
Ruth-Anne Baas
ontving de beker voor
2008 (sfeermaker bij
jeugd, coaching van
junioren en ook nog
beroemd geworden
door het Vikingkamp).
Wouter van Bemmel,
Thijs Lengkeek en
Martijn Veling kregen
de beker voor 2009.
Hun topprestaties met
als resultaat dat zij
alle drie in de acht
zaten bij de Coupe
de la Jeunesse, waar
zij vierde werden,
Introductie nieuwe jeugd.
vormden de basis van
het toekenning. Voor
2010 werd de Peter
Molenkampbeker toegekend aan Janneke Voltman. In
VN 2010-01 staat dat dit is “voor haar inzet voor de
jeugd”. Dit is een korte samenvatting van het juryrapport. Naast alle inzet bij de organisatorische aspecten
van het jeugdroeien, schroomt zij niet met de voeten in
de klei te gaan staan.
Ach, zei ze zelf niet dat ze mooiste baan had binnen het
bestuur? (VN 2010-1)

van der Leij, Suzan Ruijtenberg, Eef Siemelink, Marcel
Zweers, Roos Verouden, Pieter Mesman (Orca), Bart van
Es, Gerard Ranke, Anne Ernest, Carolien Goldhoorn,
Theo Brok, Han Abelsma, Jonathan Aldenberg, Sietse
Ambergen, Marco Boot, Frannie van Essen, Wim de
Haas, Marnix Hartog, Ide Hingstman, Meye Bloothooft,
Kim Kooren, Arnt Mein, Sebastiaan Peters, Lisette
Planjer, Lieve de Schepper, Renske Taggenbrock, Daniel
Thijssen, Roos Verouden, Bouke de Vries, Natalie
Temming, Frim Appeldoorn, Tessa Zwolle en anderen
die hier hadden moeten staan.

Peter en Hub
Hingstman

Marijn Algie en
Guus Welter

Samenvattend er zijn zoveel mensen betrokken bij
het leren roeien van de jeugd, bij het coachen van
wedstrijdroeien, bij het organiseren van kampen.
Zonder anderen tekort te doen zijn de afgelopen jaren
naast hiervoor genoemde leden de volgende personen
gezichtsbepalend geweest bij de begeleiding: Geeske
Siegmund, Guus Welter, Marijn Algie, Peter Hingstman,
Lucree van den Heuvel, Willie Ambergen, Peter
Knappstein, Hub Hingstman, Kees Wieringa, Jessica
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En meer Viking…
Communicat ie & redactie
VikingNieuws en digitale nieuwsbrieven
In 2009 is besloten de communicatie
met de leden op te frissen. De digitale
media van Viking kregen meer aandacht.
De digitale VikingNieuwsbrief verscheen
regelmatiger, aangepast aan de wensen
van deze tijd. Hij is actueler geworden en
is vanaf 2009 zelfs elke maand verschenen.

D

e frequentie van het VikingNieuws is daardoor
van  zes naar vijf per jaar gegaan, waarmee het
een belangrijk communicatiemiddel blijft. Meer en
betere digitale berichtgeving had de voorkeur. Naast
vijf edities van het VikingNieuws krijgt ieder lid
die zijn e-mailadres heeft opgegeven bij de leden
administratie tien digitale nieuwsbrieven in zijn inbox.
Dit alles vormgegeven door de Vikingredactie.
Nieuwe website
Viking kreeg in januari 2010 een vernieuwde Website.
De Vikingredactie is in het jaar daarvoor druk bezig
geweest met het bedenken van de nieuwe opzet, zowel
in opbouw als in vormgeving. De oude site bood te weinig mogelijkheden voor betrekken van leden en commissies, en specifieke infomatie was lastig te vinden,
of niet up-to-date. Bijna 50 Vikingleden vulden in het
voorjaar van 2010 de digitale enquête in over de nieuwe
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website. De redactie heeft uit deze enquête een aantal
goede en bruikbare ideëen gehaald: betere navigatie,
moderner, frissere en interactievere toepassingen. Ook
over de inhoud was men zeer uitgesproken. Het meest
genoemde onderwerp was de mogelijkheid om een
boot online te reserveren. Verder waren er suggesties
voor een webcam op het vaarverbod stoplicht, ledenlijst
met smoelenboek, gespecificeerde info over examens,
barrooster, bibliotheek van regels en documenten, boot
informatie, toer- en wedstrijdagenda, etc.

Viking

nieuws

jan ua ri 20
07
jaa rga ng
65
nu mm er 2

viking

r o e ie n V o
b u m p in g o r d e
2 0 0 7 u it …

nieuws

me i 20 08
66
jaa rga ng
nu mm er 3

Holland
Hart van

V ik in g

nieuws

In dit nu mm
er:
· Ba rpo ule
van sta rt ·
Ha rt van Ho
· Nie uw e we
lla nd 20 07
str ijd com mi
ssa ris

janu ari 2008
jaarg ang 66
numm er 1

Un ie ke ro ei ba k in
Ut re ch t
n
bes tuu rsl ede
er: Nie uw e

In dit nu mm
He t we dst rijd
ar Pek ing ·
na
g
we
ien
· Op
jfs roe
sta rt · Be dri
sei zoe n van

Hart van
HoLLand

viking

nieuws

d e c e m b e r 2 011
j a a r g a n g 70
nummer 5

veren i g i n g s w erk
komt
era a n

In dit numm er: · Triton
Bump ing · Rijne nburg
baan
· Terug blik op de nieuw
jaarsr ecept ie

In dit nummer: · Viking werkt…
· Het nieuwe logo · Sinterklaasfeest
· Digitaal reserveren · Twee
vergunningen rijker · Goede start van
het wedstrijdseizoen · Moordregatta
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De website redactie is druk bezig
geweest met het bouwen van de
nieuwe site, het herschrijven en
herindelen van de inhoud en met
het ontwikkelen van de nieuwe lay
out. Op de nieuwjaarsreceptie van
zondag 9 januari 2010 is de nieuwe
website feestelijk gelanceerd. In de
eerste helft van 2010 zijn er nog veel
aanpassingen en updates geweest. De
webredacteurs van de Vikingredactie zullen natuurlijk de ‘dagelijkse’
aanpassingen blijven doen, samen
met de commissie die ieder hun eigen
deel beheren.

2008 OLYMPISCHE SPELEN - DRIE VIKINGERS
‘ON T HE ROAD TO BEIJING’
De Olympische Spelen - en aansluitend de Paralympics – vonden in 2008
in China, Peking plaats. Weet u nog? Er waren drie Vikingleden die naar
deze Spelen afreisden. Ieder met een bijzondere taak: Peter Hingstman
als jurylid voor de Paralympics, Henk-Jan Zwolle als ‘bobo’ van de FISA
en Chris van Winden als verslaggever. Ze beschreven voor de redactie van
VikingNieuws de wegen die ze bewandeld hebben om daar te komen.
Olympisch kampioen Henk Jan Zwolle (Atlanta 1996) hield als afgevaardigde van de
FISA een weblog bij vanuit Peking en volgde de Spelen op de voet. Peter Hingstman
die als scheidsrechter aan de slag was op de Paralympics, bracht verslag uit. Het
complete verhaal was te lezen op de Viking site. Onze derde man Chris van Winden
haalde Peking niet, maar weerde zich manhaftig vanuit het ziekbed in Nieuwegein.

K WARTAAL
OVERLEGGEN
Het kwartaaloverleg is
bedoeld als driemaandelijks
uitwisselingsplatform voor het
bestuur met alle commissies.
Elk kwartaal passeerde weer een
aantal praktische zaken de revue.
Bijvoorbeeld vlootuitbreiding,
vacatures, botenwagenverzekeringen,
commissieplannen, veiligheid,
vrijwilligers, nieuwe huisvesting
en nog veel en veel meer… De
afgelopen 5 jaar steeds vollere
KO-agenda’s, uitgebreide notulering,
powerpoint presentaties en steeds
‘strakker’ georganiseerd door het
secretariaat van het bestuur.
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NAT IONALE ROEITOCHT VOOR AANGEPAST ROEIEN
IN EINDHOVEN 2008
Op zondag 17 juni 2008 was het dan zover. Een enthousiast Viking-team zakte af
naar het zuiden voor de Nationale Roeitocht aangepast roeien. Zes roeiers, twee
boten en twaalf duimen die rondjes draaiden voor mooi weer. De Eindhovense
roeivereniging Beatrix was onze trotse 45-jarige gastvrouw. En het moet gezegd,
alles was tot in de puntjes georganiseerd. Klaar voor de tocht van 12 kilometer
over het Eindhovens kanaal. was het de langste afstand die zij tot nu toe geroeid
had. Met gemak, constateerden we supertevreden. Jorden, Peter en Marije van
opladen voor de wedstrijd, de strijd over 500 meter. Zij zouden roeien alsof de
Beker Met De Grote Oren op ons stond te wachten. De ploeg ging tot op de bodem
om een persoonlijk record te roeien. Die enorme inzet was goed voor een tweede
prijs… en een medaille! Iedereen was trots op de roeiprestaties. Deelnemers waren:
Iris Tymann, Jorden Frericks Begeleiding tijdens de tocht: Marije Hagendoorn,
Marieke Kessels, Peter Huigen, Jetze Posthuma.
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Heel lang trouw aan Viking!
In gesprek met Andr ies Beijerbergen van Henegouwen

W

e zouden een interview houden.
Maar toen ik hem belde zei hij
dat ze hem moesten opereren. Nou ja,
er moest wel over nagedacht worden of
ze zo’n honderdjarige nog wel konden
en wilden opereren. “Maar mijn conditie is prima,” dus gaan ze het doen.
En zo kon het gebeuren, dat Andries
Beijerbergen van Henegouwen zijn
100ste verjaardag in het ziekenhuis
moest vieren. Belangstelling genoeg,
de lokale TV en de krant besteedden er
aandacht aan.
Nu (26 oktober) verblijft ons oudbestuurslid, oud-lid en nog steeds
donateur in een verpleeghuis om te
herstellen. “Nou, je wou me toch interviewen? Ik zal beginnen.”
“Ik had vroeger in Amsterdam een
buurjongen waar ik mee optrok. Zijn
oudere broers waren lid van Willem
III. Toen had je nog de Varsity op het
Noordzeekanaal (van 1915 tot 1937,
BA). Dus daar gingen wij ook naar
toe. Ja, en ik heb Constant Pieterse*
toen vaak zien roeien. Maar ik ging de
Middelbare Akte halen, ik moest van
alles: boksen, worstelen, schermen e.d
Intensief een (1) sport doen zat er niet
in. Maar toen ik klaar was heb ik het
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diploma roei-instructie gehaald en ben
gaan lesgeven bij de VBWJ (Vereniging
Bevordering Watersport Jongeren).
“Na de oorlog was ik in Utrecht sport
officier in het leger en ik verbleef in
de Hojelkazerne op de Croeselaan. Ik
kwam bij verschillende verenigingen,
maar bij Viking en bij UZSC (zwemvereniging) kwam ik een een warm bad
en daar ben ik ook gebleven. Ik heb op
Viking fijne mensen leren kennen zoals
de heer Cole en de familie Voors”
Vervolgens verhaalt Andries hoe hij
als feestcommissaris het lustrumfeest
van het regiment in opdracht (!) moest
organiseren. Men had in hem een organisator ontdekt waardoor hij later ook
het regiment moest vertegenwoordigen
bij het feest van de universiteit. Zo
kwam hij in contact met de studenten
en kwam van het een het ander. Hij
ging coachen bij Triton en werd al na
een jaar lid van verdienste. En vervolgens kwam hij ook aan zijn baan bij de
universiteit.
“Ja, bij Viking ben ik ook bestuurslid
geweest en heb ik lang in de examencommissie gezeten. Ik ben door het
bestuur ook gevraagd om een praatje
te houden bij Tromp.” U was streng

examinator, zei ik,
er zijn mensen die
zich terugtrokken
als u examendienst had. “Nou,
dat zal ik je eens
uitleggen. Ik heb
veel gezeild en niet
zolang geleden nog
met De Eendracht
een grote tocht
gemaakt, ik ben
een zeezeiler.
Een aantal jaren
geleden zijn een
aantal mensen
verdronken op een
van de randmeren. Toen heeft er
iemand een stukje
geschreven met
domme adviezen,
ik ben vergeten
daarop te reagaren. Maar waar
ik naar toe wil, is
naar veiligheid, is naar hoe gedraag
je je op het water. Ja, ik vroeg naar de
geluidssignalen bij het examen en naar
de effecten van het sturen. En als ik
dat vroeg, ging het wel eens mis met
mensen.

Je moet je regels toch kennen?”
En gelijk heeft hij… Zo babbelden we
wat door, het was aangenaam… (BA)
*Constant Pieterse was deelnemer aan de Olympische
Spelen in 1924 en 1928, en meermalen winnaar van
de Holland Beker.
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Zingen en dichten
Er wordt toch best wat gezongen op onze club. Met het clublied
zelve lukt het maar niet. Miranda Rovers, ex-voorzitter, meent
zelfs dat het bestuur in 2006 voor het laatst het lied heeft
gezongen. Nu in 2011 is het nog niet gehoord.

D

e veteranenacht van Kwantes
heeft een vast lied, dat per situatie
wordt aangepast. Maar de midweekgroep spant wel de kroon. In oktober
2007 werd afscheid genomen van Ineke van der Heide als voorzitter en lid
van de Midweekcommissie (zie foto).
“Er werd weinig gesproken en vooral
gezongen. Ank Meijer had twee mooie
liederen gemaakt, waarin alle goede
daden van Ineke werden bezongen en
dat door de gehele midweek in koor ten
gehore werd gebracht onder muzikale
begeleiding van Trui Goos. Trui had
ook een lied gemaakt, dat Ineke, een
echte zangliefhebster, zelf ten gehore
moest brengen. (VN 2007-5)
Of neem woensdag 12 januari van dit
jaar het lied” Ode aan een midweek
roeiSTER” ter gelegenheid van de 90ste
verjaardag van Emilie Voorhoeve. Het
lied begint natuurlijk met de kracht van
de midweekroeiers en eindigt met de trots op Emilie:
Emilie, roeiend boegbeeld en negentig jaar
En geen Vikinger kreeg dat tot nu toe voor elkaar
In geen 100 jaar… kregen ze ‘t voor elkaar (2x)
(parlando en indringend)
Zingen wij in koor: Emilie roei door.
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Nooit mooier kan deze rubriek afgsloten worden met het
bindende lied van Cor Scheffers. dat luid werd gezongen
op het Viking Lustrumfeest op 15 oktober.
(melodie: those were the days my friend)
(afgeleid van jonge veteranenlied – juni 1993 ©)
Refrein:
Het is nu lustrumfeest
Al twintig keer geweest
Dat Viking bruist al langer dan een eeuw
Het roeiplezier is groot
Genieten in de boot
Geeft het gevoel zo sterk als een leeeeeuw!!!
Melodie:
Nostalgie was op de Keulsekade
Een houten loods een kleine sociëteit
Overnaads voor roeiende brigade
De riem in ’t nat het lied in ouden tijijijijijd!!!

Het houdt niet op. De lustrumtocht van de midweekers
was in haiku-sfeer. De achterpagina van VN 2011-3
wordt gesierd met Haiku’s. Deze Haiku verraadt de
bestemming van de tocht:
De Kromme Rijn stroomt
‘t water draagt de roeiboten
Stroomop, stroomafwaarts

Refrein:
Het is nu lustrumfeest
Al twintig keer geweest
Dat Viking bruist al langer dan een eeuw
Het roeiplezier is groot
Genieten in de boot
Geeft het gevoel zo sterk als een leeeeeuw!!!
Melodie:
’t groen wit rood op vlag weer uitgedragen
Wij als Vikings blijken onvervaard
Draag het uit met woorden en met daden
En zij zijn hunne boten meer dan waaaard!!!
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Groot is een roeiershart
De geest daardoor gehard
Leef fit en lang dan ben je kampioeeeeen!
Melodie:
Viking kent een horde veteranen
Man of vrouw zij roeien in de acht
Bij Amstel Head er komen veel getrouwen
De riem in ’t nat dan halen met veel kracccccht!!!

Lustrumfeest 2011.

Doelbewust zijn zij den prijs behalen
Op deze wedstrijd hebben zij gewacccccht!!!

Refrein:
En boten bij de vleet
Op ’t hout zit nu de sleet
Het matriaal vooral van polyteen
De modi is een vier
De acht heet Mjöllnieeeer
De Ratatosk een zware dubbeltweeeee!!!
Melodie:
Jonge Vikings staan nu aan de boorden
Iduna heeft de roeiers in haar macht
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Refrein:
Klaar ben je voor de start
De doorhaal steeds weer hard
Strak in balans
Het tempo dan omhoog
De tussensprint geplaatst
Met eindsprint op het laatst
Een gouden plak kan dan worden geooooogst!!!
Melodie:
Marathon of toeren om het even
Ieder lid maakt zo een eigen keus
Roeien is een sport voor een lang leven
Over kreek of vaart is immers onze leus
Refrein:
Van jeugd tot veteraan
Met techniek heel bekwaam
De Roeiersdroom is wereldkampioen

Refrein:
De veteranenacht
Dat is pas pure kracht
’t serieus maar ook een hoop plezier
Het roeisucces is groot
Je roeit je bijna dood
En aan het eind daar wacht een groot glas bieeer!!!
Melodie:
Na veertig jaren Driewerfloods verlaten
Ruim zevenhonderd leden gaan dan mee
Bij plannen gaan de kosten voor de baten
Zegt u ja dat kan dan wel ‘no way’
Refrein:
Nu eerst het lustrumfeest
Al twintig keer geweest
Viking bestaat nu honderd en vijf jaar
Dat wordt vandaag herdacht
Viking geeft levenskracht
Wij vieren feest als leden met elkaar
Refrein:
De veteranenacht
Dat is pas pure kracht
’t is serieus maar ook een hoop plezier
Het roeisucces is groot
Je roeit je bijna dood
En aan het eind daar wacht een groot glas bieeeer!!!
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Vikingers trainen voor Paral y mpics-select ie
“Ik kreeg via vrienden van mijn ouders het bericht dat ze bij
Viking wilde beginnen met Aangepast Roeien. Met grotere
verwachting stapte ik 3 jaar geleden dus opnieuw bij Viking
binnen. Daar heb ik geen
spijt van gekregen, want
nadat ik een leuk gesprek
had gehad met Janneke
Voltman (bestuurlijk
Coördinator Aangepast
Roeien) ging ik 1 jaar
later samen met Jetze
Posthuma en Eelco in een
wherr y het water op.

N

adat ik een tijdje later de
beginnerscursus gedaan had,
was ik volleerd lid van Viking.
Ondertussen was er zoveel
vooruitgang dat ik overstapte
naar een C-boot (C2, C4). Na veel oefenen
roeien we nu in een C4 samen met nog
twee mensen die ons begeleiden. Een
paar weken later kregen we via Jetze
weer een uitnodiging van de bond
voor een (paralympische) talentendag
op Papendal. Ditmaal moesten we een
wedstrijdje over 500 meter roeien op
de ergometer. Na die wedstrijd werden
we in categoriën ingedeeld waarbij
we te horen kregen hoe ‘goed’ we
waren. Ik werd ingedeeld in categorie
4: ‘je hebt de capaciteit om met de
Paralympische ploeg mee te trainen’. Na
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NIET GESELECT EERD VOOR
DE PARALYMICS-SELECT IE
Jorden heeft met zijn vaste begeleiders Jetze Posthuma
en Peter Huijgen, en nog andere Vikingers, het afgelopen
jaar nog veel harder getraind dan hiernaast staat
beschreven. Met veel boottrainingen in 2+, 2- en zelfs in
de C1. Jorden heeft ook nog aan een aantal wedstrijden
deelgenomen. Er volgden trainingen in Amsterdam met
andere roeiers die aan deze selectie meededen. Met
twee keer in de week bij Willem III op de Amstel te
trainen in de C4 leek het even heel erg goed te gaan.
Op een gegeven moment kwam er concurrentie bij van
twee nieuwe roeiers. Na wat blessureleed en vervolgens
de vergelijking met de andere deelnemers werd Jorden
afgelopen jaar helaas niet geselecteerd. Hopelijk blijft
Jorden roeien bij Viking in een ander ploegverband.
We zullen de Paralympics 2012 in Londen met gemengde
gevoelens gaan volgen!

deze beoordeling zijn we zo enthousiast
geworden dat we na heel veel wikken en
wegen en heel veel overleggen, in het
Paralympische avontuur zijn gestapt.
Dit avontuur heeft inmiddels heel
wat voeten in de aarde: 4 trainingen
per week; door de week ergometeren,
veel zwemmen, en in het weekend het
water op. Volgens de begeleiders maak
ik serieus kans op selectie die in het
voorjaar van 2010 bekend wordt gemaakt
door de knrb.”
Jorden Frericks
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Lijsten
Ereleden en lid van verdienste

I

n 2007 werden op de Algemene Ledenvergadering
Bert Appeldoorn en Chris van
Winden benoemd tot erelid.
“Deze mensen zetten zich
sinds jaar en dag in voor
Viking, ieder op geheel eigen
wijze, maar beiden onvermoeibaar,” luidt de samenvatting van de voordracht
die Pieter Kwantes namens
bestuur en ereleden deed.

Bert, in 2006 al Koninklijk
Van links naar rechts: Rik Vos, Bert Appeldoorn en Peter Knappstein
Onderscheiden, heeft de
meest diverse functies in het bestuur
zijn andere activiteiten, ondermeer het
bekleed en daarnaast scoort hij ook “het
voorzitterschap van de club, mede de
hoogst” bij de verschillende commissies.
basis voor dit erelidmaatschap. PeterChris van Winden was de laatste bootsJan Tuk werd in dezelfde vergadering lid
man van Viking, medewerker Sport
van verdienste. Naast hetgeen Peter-Jan
Technisch kader, maar ook nog coach,
in het verleden al op financieel gebied
instructeur, begeleider, redactielid, en
gedaan had, hebben met name zijn
nog meer aanjager van activiteiten (o.m.
geweldige inspanningen om met de penvaardigheidsproeven, Non-Stop-Vikingningmeester de financiën (rekening 2009
dag, lustrumactiviteiten en het Eeuwen begroting 2010) op orde te krijgen
boek). Chris is helaas in 2009 overleden.
indruk gemaakt.
In 2010 werd Rik Vos benoemd tot erelid
Tot slot werd in dit lustrumjaar Peter
vooral (maar niet alleen) om zijn nietKnappstein benoemd tot erelid. Zijn nimaflatende inspanningen om een roeibaan
mer aflatende inspanningen gedurende
in Utrecht te krijgen. Uiteraard vormden
zijn 40-jarig lidmaatschap op veler-
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O verleden
lei terreinen (jeugd, wedstrijdroeien,
materiaalcommissie, organisatie lustra
en Non-Stop-Vikingdagen etc.) maakt
hem tot een van de cultuurdragers van
de club.
Huidige ereleden
Mevr. Corrie Krietemeijer (1966)
Rikus van der Ruit (1970)
Siem Muuse (1975)
Mevr. Jo van ’t Zet (1983)
Hein van Drogenbroek (1996)
Mevr. Els Kruitwagen (1996)
Mevr. Tessa Zwolle-Appeldoorn (2000)
Pieter Kwantes (2005)
Bert Appeldoorn (2007)
Rik Vos (2010)
Peter Knappstein (2011)
Lid van verdienste
Peter-Jan Tuk (2011)

In 2007 is afscheid genomen van
Kash Pherai. Kash was gedurende
lange tijd lid van Viking, roeier,
coach, lang betrokken bij de soos
en tot kort voor zijn overlijden
examinator.
Op 8 november 2008 is Kees de Jong
overleden. Kees was als roeier en
begeleider betrokken op het midweekroeien. Gezien zijn fysieke situatie had hij het roeien voortgezet bij
de roeirevalidatiegroep van de R.V.
Rijnmond.
Op 28 janauri 2009 is Chris van
Winden overleden. Chris was voor
zijn vele verdiensten voor Viking
in 2007 erelid geworden. Eind 2008
ontving Chris ook nog de erepenning
in brons van de knrb voor zijn bijdragen aan de knrb in het bijzonder
en de roeisport in het algemeen. Van
de bijzondere band van Chris met
Viking getuigde het feit dat Chris tot
de uitvaartplechtigheid was opgebaard op Viking. Velen van Viking
en uit de roeiwereld hebben hier
afscheid van hem genomen.
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Nat ionaal Kampioenen
Jaar
Nummer
Vereniging(en)
2009
J18+
Viking/ Hunze/Spaarne/Tromp/De Laak/Salland
			
J18 indoor
Viking
2009
M16 4x+
Viking/Beatrix/Ric
2010
J18 2Viking
J18 4Viking/Leythe/Spaarne
J18 8+
Viking/De Maas/De Laak/Spaarne/Die Leythe/DDS/Nautilus
			

Namen
Martijn Veling, Pieter Kruit, Elmer van Ewijk, Victor Claerbout, Frans Goutier, Elver de Bie, Thijs Ijsbrandy
Tim van de Vendel, Daniël van de Berg
Martijn Veling
Meike de Schepper, Milena Knappstein, Lotte van Ditshuizen, Nienke Menkes, Joris Koopman (stm)
Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek
Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek, Pieter Kruit, Job Heidweiller
Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek, Roeland Oosterloo, Conno Kuyt, Job Heidweiller, Pieter Kruit
Bas Lukkes, Bastiaan Vervoort, Bas Immers (stm.)

Uitzendingen
Naam
Jaar
Coupe de la Jeunesse
			
TRUE
Ide Hingstman
2008
J18 2x
Ierland
Martijn Veling, Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek
2009
J 18 8+
Frankrijk
Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek
2010
J 18 4België
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Resultaat
2x 6de plaats
1x 6de plaats, 1x 4de plaats
1x 4 plaats, 1x 3de plaats, brons
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Viking Wisselbekers
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie worden
door het bestuur wisselbekers uitgereikt aan
leden die het voorgaande jaar zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor onze vereniging.
De redactie reikte op de nieuwjaarsreceptie van
2006 voor het laatst de pechprijs aan zichzelf uit,
waarmee deze wisselbeker kwam te vervallen.
Hier volgt de aanvulling op de lijst in
‘Eeuwig Viking’.

Peter Molenkampbeker
Voor het lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor
het jeugdroeien.
2006
2007
2008
2009
2010

Edwin Konijnenberg (trekker van het jeugdroeien)
Arthur Franchimon (organisatie instroom jeugdleden)
Ruth-Anne Baas (catering voor jeugdactiviteiten)
Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek, Martijn Veling
(uitzending naar Vichy)
Janneke Voltman (organisatie jeugdroeien)

Charles van der Schootbeker
Voor het lid dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt
voor de vereniging.

Els Kruitwagenbeker
Voor het lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor
het toerroeien.

2006

2006
2007
2008
2009
2010

2007
2008
2009
2010

Chris van Winden (voor het Eeuwboek en de
vaardigheidsproeven)
Suzan van Helvoirt (verdiensten sooscommissie)
Stevin-Jan van Duijn (voor de roeibak)
Rik Vos (lobbywerk als voorzitter St. Watersportbaan
Midden-Nederland)
Henk Kok (ter beschikking stellen vakmanschap aan
mat. cie)

Jeugdcoachbeker
Voor het lid dat zich verdienstelijk gemaakt heeft op het
gebied van jeugdcoachen.
2006
2007
2008
2009
2010

Hub Hingstman (coördinerend coach meisjes 15-16)
Guus Welter (jeugdcoach, coach-coach en wedstrijdcoach)
Kees Wierenga (coach van de uitgezonden Ide Hingstman)
Jonathan Aldenberg (jeugdlid als ‘coachend’ stuurman
veteranenacht)
Roos Verouden (coach jeugd 12-14 en schoolroeien)
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Els Peterse (organisatie van de lustrumtocht in Berlijn)
niet uitgereikt
niet uitgereikt
Ellen van Dun (organisatie gastentocht)
Niet uitgereikt

Marathonbeker
Voor het lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor
het marathonroeien.
2006
2007
2008
2009
2010

Heren Senioren Skiff-beker
Winnaar (Non-Stop-)Vikingdag
2007 – 2009
2010		
2011		

niet verroeid
Stevin-Jan van Duijn
Henk-Jan Zwolle

Dames Senioren Skiff-beker
Winnares (Non-Stop-)Vikingdag
2007 – 2009
2010		
2011		

niet verroeid
Tessa Zwolle-Appeldoorn
Tessa Zwolle-Appeldoorn

Viking Wisselbeker
Uitgeloofd op de wedstrijden van de Koninklijke/Hollandbeker
2007
2008
2009
2010
2011

China
DSR/Kobnhavn
Japan
Denemarken
KC Kobnhavn

Han Abelsma (oudste roeier van de ploeg die bijna
de 11stedentocht won)
Theo Visser (PR van het marathonroeien)
Margot Mees (marathoncommissielid en vrouw met
meeste kilometers)
André Derksen, Björn Knopper, Eric Hummel
(winnaars integrale 11stedentocht)
Carolina Scheepstra (fanatiek marathonroeien)

53

Overzicht besturen
(*) ver- of herkozen tijdens Algemene Ledenvergadering
22 maart 2006 – 27 maart 2007
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Nieuwe leden
Commissaris Jeugd en projecten

23 maart 2010 – 21 maart 2011
mw. M.M.A. (Miranda) Rovers (*)
mw. C.G.J.M. (Katja) Buijtendorp-Moison (*)
S. (Simon) Knappstein
mw. M.Ch. (Marielle) Frumeau
mw. J. (Janneke) Voltman (*)

27 maart 2007 – 25 maart 2008
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Nieuwe leden
Commissaris Jeugd en projecten

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Nieuwe leden

J. (Jurjen) Kolmer (*)
mw. M.H. (Maria) van der Vegt
mw. B.C. (Barbara) Pröpper
P. (Piet) van der Horst
H.E.G. (Hilco) Bekenkamp

21 maart 2011
mw. M.M.A. (Miranda) Rovers
mw. C.G.J.M. (Katja) Buijtendorp-Moison
S. (Simon) Knappstein
mw. M.Ch. (Marielle) Frumeau
mw. J. (Janneke) Voltman

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Nieuwe leden

J. (Jurjen) Kolmer
mw. H.M. (Maria)van der Vegt
mw. B.C. (Barbara) Pröpper
P. (Piet) van der Horst
H.E.G (Hilco) Bekenkamp

25 maart 2008 – 28 april 2009
Voorzitter
Secretaris

mw. M.M.A. (Miranda) Rovers
m

28 april 2009 – 23 maart 2010
Voorzitter
Secretaris

Penningmeester
Commissaris Nieuwe leden
Commissaris Jeugd en projecten
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mw. M.M.A. (Miranda) Rovers
mw. S.A. (Sonja Kruisinga) (*) tot 6-10
mw. M.H. (Maria) van der Vegt (*) vanaf 6-10
mw. B.C. (Barbara) Pröpper (*) vanaf 6-10
P. (Piet) van der Horst (*)
H.E.G. (Hilco) Bekenkamp
mw. J. (Janneke) Voltman

Van links naar rechts
het bestuur in 2011:
Piet van der Horst
(penningmeester), Hilco
Bekenkamp (bestuurslid),
Barbara Pröpper &
Maria van der Vegt
(secretarissen) en
Jurjen Kolmer (voorzitter)
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Nieuwe boten sinds 2007
Vanaf
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011

Naam
Thor
Bronskop
Sif
Holda
Tyr
Witoog
Magni
Skadi
Freki
Sigi
Kari
Helgi
Agnar
Forseti
Fadir
Egia
Wade
Hlin

Boottype
acht
K-wherry
skif
dubbeltwee
dubbelvier
K-wherry
dubbeltwee
dubbeltwee
C-vier
C-vier
skiff
skiff
skiff
vier zonder
skiff
skiff
vier met
skiff

Bouwer (evt. bouwjaar)
Filippi
Wiersma
Empacher
Filippi
Filippi
Wiersma
Wiersma
Wiersma
Wiersma
Wiersma
WinTech
WinTech
Filippi
Filippi
Empacher
Empacher
Filippi
WinTech

Naamsverklaring, bijzonderheden		
Ase, zoon van Odin, dondergod.
Eendesoort
Vrouw van Thor.
Vrouw van Odin, godin van de Asgaard
Ase, zoon van Odin, oorlogsgod.
Eendesoort
Zoon van Thor bij de reuzin Jarnsaxa, verpersoonlijking van kracht
Reuzin, 2de echtgenote van Njord.
Wolf, die aan de voeten van Odin lag.
Koning. Zoon van Odin.
Reus. Broer van Aegir en Loki.
Held. Zoon van Sigmund en Borghilde. Verloofde van de Walkure Gudrun.
Zoon van Hraudling. Koning.
God van recht en waarheid. Zoon van Balder en Nanna.
Echtgenoot van Modir.
Een van de 9 golvenmaagden. Dochter van Aegir.
Reus zowel dwerg
Hemelgodin van troost.

Vikingers in de huwelijksboot

E

r was een hoop, dat bij het eeuwfeest er ook 100 Vikinghuwelijken
geregistreerd konden worden. Op grond
van de bekende gegevens lukte dat niet,
maar misschien heimelijk waren er
toch meer huwelijken. Dat is niet geble-
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ken! Maar we zijn de honderd gepasseerd. Tijmen van Gulik en Maaike
Rijlaarsdam zijn het honderste Vikinghuwelijk en het eerste huwelijk van de
volgende honderd is ook al opgetekend.
Als bron is het VikingNieuws gebruikt.

97
98
99
100
101

Dirk Jansen en Tjitske Wiegman
Robert ten Voorde en Sonja Kruisinga
Wim van Rhenen en Margot Lenos
Tijmen van Gulik en Maaike Rijlaarsdam
Jeroen de Wijs en Karin Smith

19-09-2008
10-10-2008
21-08-2009
22-08-2009
08-07-2011

10 0 st e!
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Verant woording

W

aarom, was de vraag die wij ons zelf stelden,
willen wij dit boekje? Die vraag was eigenlijk
gauw beantwoord. De makers van het Eeuwboek waren
zich ervan bewust dat er bij de verschijning van het
boek voor Viking een groot aantal uitdagingen lagen
die belangrijk zijn voor de toekomst. Het gebouw, het
roeiwater, de organisatorische inrichting van de club,
het vrijwilligersbeleid en ga zo maar door. Allemaal
zaken waar -toen een bijna heel nieuw- bestuur voor
stond. We wilden de balans opmaken.
En natuurlijk wilden wij de sportieve ontwikkelingen
in beeld brengen, alle vormen van roeien en de
houdbaarheid van het succes van de Hart van
Holland. Verder waren we op zoek naar het wel en
wee van ons “honderdjarige lid/donateur” en naar het
100ste Vikinghuwelijk.
Frim Appeldoorn en Petra Gerritsen zijn ook nu weer
betrokken bij deze uitgave.
Eerstgenoemde heeft het hoofdstuk over het materiaal
geschreven en weer zorg gedragen voor de lijsten die
in lijn van het Eeuwboek zijn voortgezet. Petra is ook
weer de vormgever van dit boek, dus is consitentie
gewaarborgd.
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Heleen de Jong heeft de kennis een ervaring van
de jaren dat zij zorg droeg voor het VikingNieuws
meegenomen. Zij heeft de artikelen geschreven
over de roei-evenementen, de feesten en partijen en
logischerwijze de communicatie. Daarnaast was zij
intensief betrokken bij de inrichting van het boek.
Rik Vos zijn we dankbaar voor de verhalen over ons
roeiwater (Merwedekanaal) en over de lange weg naar
misschien een watersportbaan.
Ondergetekende heeft naast de coördinatie voor de
totstandkoming van dit boek de overige stukken
geschreven en de verschillende interviews gedaan.
Wij zijn het bestuur dankbaar dat het lustrumpotje
mocht worden aangesproken om dit boek te maken.
We hopen dat het met hetzelfde genoegen gelezen wordt
als de makers het gemaakt hebben.
Bert Appeldoorn
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