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niet te plaatsen.
Bij voorkeur het artikel met een of meer beelden
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In de chillhoek van de clubkamer is de oude tot op de draad
versleten grijze bank vervangen door een zwarte als nieuw uit-
ziende lekker zittende bank. De andere bank is gerepareerd en
blijft voorlopig in ons midden.

Beste leden
Het winternummer van dit jaar geeft vooral binnenac-
tiviteiten weer en blikt ook terug op twee lustrumacti-
viteiten van vorig jaar. Er valt veel te bekijken en te
lezen. Inmiddels heeft de KV vereniging ons redactie-
team versterkt met Carla Verhaaf. Zij heeft er veel zin
in en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Zij heeft een
leuk artikel geschreven op de KV pagina's.
Veel leesplezier,
namens de redactie,
 
Beatrijs van den Brink
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Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
Met ongeveer 80 leden en genodigden vierden we het
nieuwe jaar op Jason. Na welkomstdrankje en een
woordje van voorzitter Geo Dam vermaakten we ons
met elkaar. De sinds 2014 gemaakte Impressie van
ieder afgelopen jaar kon ook in het rumoer worden
bekeken. 2022 is in beeld gebracht wederom door
Beatrijs van den Brink; echter dit keer niet in samen-
werking met Charles Lohnstein maar met Ruben
Klaver, zoon van ZMlid Albert Klaver.  Wie dit dyna-
mische jaaroverzicht wil bekijken kan deze vinden op
Youtube onder de naam:  
 
R&ZV Jason Arnhem impressie 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=yviVB8TmUOI 

Jubilarissen 2023
Er zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie verschillende
jubilarissen gehuldigd. Uiteraard allen blij met de
bloemen en het speldje dat symbool staat voor het
aantal jaren dat iemand lid is. Voor 25 jaar is er een
bronzen speldje, voor 40 jaar zilver en voor 50 jaar
goud. 
 
Het gaat om:
 
Pim van der Pol, lid van de RV, 25 (+2) jaar
Fred van der Geer, lid van de RV, 25 jaar
Willem Jan Langeveld, lid van de RV, 25 jaar
Jan Schaeffer, lid van de RV, 40 jaar
Antoon Broekhuijsen, lid van de ZM, 50 jaar.

 

4



Van wie zijn deze schepen op de ooststeiger? Met gevoel voor de
kleuren van de Nederlandse vlag lagen deze schepen van leden
van de ZMvereniging naast elkaar. Een mooie winterse aanblik
die slechts tijdelijk was want momenteel liggen deze weer op een
andere plek.

Steeds meer leden hebben de mogelijkheden van het huidige TV
scherm ontdekt als middel om je stukken voor de vergadering te
presenteren en te bespreken. Als dan iemand ook nog lekkere
taart meeneemt wordt het vergaderen een klein feestje. Hier een
beeld van een sloeproeier die het technische gedeelte van de
vergadering op zich heeft genomen.  

De verbouwing van de kleedkamers wordt gerealiseerd door
aannemer Frank Noordhuizen.

Verbouwing kleedkamers 
Er zit schot in de verbouwing van onze kleedkamers.
Rond de feestdagen heeft het werk door omstandig-
heden enige tijd stil gelegen, maar nu is de aannemer
weer hard aan de slag om er wat moois van te maken.
Maar er moet nog het nodige gebeuren. Daar hebben
we samen met de aannemer een planning voor ge-
maakt. Als het goed gaat, is de aannemer eind maart
klaar! Steven Gerritsen, Erik Metz en Hans Frings
houden de vinger aan de pols en hebben regelmatig
‘werkoverleg’. 
 
Bezem in de mast
 
Op zaterdag 1 april staat de jaarlijkse klusdag ‘Bezem
in de mast’ gepland; de dag waarop we met een grote
groep vrijwilligers de handen uit de mouwen steken
voor het groot onderhoud van onze accommodatie.
Een uitgelezen dag om ook de puntjes op de i te
zetten bij de verbouwing en herinrichting van onze
kleedkamers. Noteer dus maar alvast de datum.
 
Vele handen maken licht werk
 
Maar ook op andere momenten hebben leden van
onze verenigingen de afgelopen weken spontaan
geholpen met sjouwklussen. Zo moest er tot twee keer
toe even flink gesjouwd worden met stoeptegels, die
er als ballast voor zorgen dat ons drijvende clubschip
keurig horizontaal ligt. Noodzakelijk voor de afvoer
van de riolering…. Met een groep stoere zaterdagmor-
genroeiers was de klus zo geklaard.
En de ‘grijze bollen’ van de sociaal-roeiers droegen
op een koude dinsdagmorgen een grote stapel gips-
platen van de wal, via de loopbrug en de trap omhoog

naar de bovenverdieping van ons clubschip. Ze (de
gipsplaten) waren niet zwaar, maar wel groot en on-
handig. 
Vele handen maken licht werk, is een natuurlijk ‘open
deur’, maar juist voor dit soort klussen is het mooi dat
we een grote groep leden binnen onze vereniging
hebben, die bereid zijn om effe een handje te helpen! 
Dankjewel.
 
Frank Jibben
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Geslaagde RV clubdag
Op zondag 9 oktober 2022 vond de RV Clubdag
plaats. Tijdens deze dag werden tal van activiteiten
georganiseerd zoals de instap-8, clubwedstrijdjes, de
workshop motorisch leren en de workshop afstellen
en botenonderhoud. Voor ieder wat wils. Na de ont-
vangst met wat lekkers ging de groep leden uiteen om
mee te doen aan de door hen gekozen activiteit. De
instap-8 vertrok van het vlot terwijl anderen zich in de
ergometerruimte verzamelden voor de workshop
motorisch leren, verzorgd door het SRC (Stichting
Roeicoach).

Pieter de Jong gaf de workshop afstellen van een boot. Precisie
is wel van belang.

Tijdens de workshop werd ingegaan op zaken die voor
roeiers van elk niveau van belang kunnen zijn. Van
externe focus van aandacht en variaties in de uitvoe-
ring van oefeningen tot het belang van observeren en
nadoen. Vaak is het lastig voor de roeier om de uitleg
van de instructeur te vertalen naar de juiste roeibewe-
ging. Het interessante van motorisch coachen is dat
je de roeier veel meer laat ervaren wat er goed en/of
fout gaat. Door het te voelen en te zien is het voor de
roeier makkelijker om het goed te doen. Bijvoorbeeld:
De boot ligt scheef, geen goede balans. De roeier laten
ervaren wat er gebeurt als de handen uit elkaar gaan.
Dus bewust scheef leggen. En wat er gebeurt als de
handen elkaar raken bij de haal en bij de recover. nl.
De boot ligt recht. 
 
Uitleg begrijpen is vaak één ding, maar vervolgens dit
vertalen naar wat je lijf moet doen, is iets anders.
Oefeningen moeten dus meer gericht zijn op voelen,
zien, ervaren.
 
Ben je benieuwd maar kon je niet aanwezig zijn?
Neem dan vooral eens een kijkje op roei.app. Dit is
een online database met tips en tricks over onder
andere de roeihaal, roeitrainingen en over tillen, sturen
en afstellen.

6



Clubwedstrijdjes

Daarna was het tijd voor de clubwedstrijdjes. Enkele
ervaren junioren hadden elkaar uitgedaagd maar ook
een paar afroeiploegen durfden het aan om de strijd
tegen elkaar aan te gaan. Aan enthousiasme was
tijdens de wedstrijdjes zeker geen gebrek.  

Na een gezellige lunch waarbij leden elkaar beter
konden leren kennen was er een hoge opkomst bij de
workshop afstellen/bootonderhoud. Door het adoptie-
plan van de vereniging was er veel animo bij de leden
om meer over dit onderwerp te weten te komen. Frank
Hollander en Pieter de Jong namen de leden mee in
de wereld van riemlengte en dolafstand tot aan de
dolhoogte en riggerlocatie. Er werd uit gegaan van
standaard maten en afstanden omdat de boten over
het algemeen door meerdere ploegen of individuen
gebruikt worden. Ook hierover is meer informatie te
vinden op roei.app, al kunnen vragen natuurlijk ook
altijd aan de materiaalcommissie gesteld worden. Zij
zijn op iedere maandagavond aan het klussen tussen
19.30-21.00 uur. 

Lieneke Makaske

Instap acht. Voor velen een pracht ervaring, want de meeste leden
roeien niet in een acht waarin je als roeier slechts met een grote
riem roeit, wat heel anders is dan gewend. 

Wedstrijdjes in de haven
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Winterskoud lustrumjaar met tot
slot heerlijke stamppot 
Zaterdagavond 11 december 2022 waren de omstan-
digheden ideaal voor het laatste programmaonder-
deel namelijk een heerlijke stamppotmaaltijd met ijsje
en vertier. 50 leden gleden een voor een de steile
loopplank af waarbij kerstlicht deze gang naar bene-
den wat verlichtte.
 
Tussen 17.00 en 18.00 uur de warming up waar na
de voordracht van een lustrumgedicht het buffet met
keuze van drie soorten stamppotten de maag heerlijk
verwarmde. Was vroeger Bingo vaste prik, nu was er
gekozen voor een heuse quiz. Het organisatiecom-
mité dat bestond uit Frank Jibben, Beatrijs van den
Brink, Jacqueline Dingemans en Ed van der Beld heeft
deze sprong graag genomen. Een mix van algemene
vragen en vragen die specifiek op Jason sloegen
zorgden weliswaar voor de nodige denkrimpels, maar
vooral ook voor veel plezier. In kleine groepjes met
welluidende namen werd dit spel gespeeld. Uiteinde-
lijk bleek team 'De Jonkies' de winnaar van de avond.
Alles met elkaar daarna weer opgeruimd, zodat de
volgende morgen het clubschip weer gewoon verder
kon varen. Heel langzaam via Kerst het Nieuwe jaar
tegemoet (vervolg collage foto's en gedicht op blz 9
en 10).

Beatrijs van den Brink
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Stampen maar

In ons vluchtig gedraaf

is er opeens weer vertier
Heel ouderwets 
met stamppot heel vlot
bij elkaar gezet

Wijzelf in warme trui
met quiz dolle pret.

We kennen elkaar
in ieder geval van gezicht
Gaan al een tijdje mee
in de Jason borelen
50 stuks zo met elkaar

50 plus onderhand niet raar 
inmiddels zo gewend
en het aardige is
het kostte de deelnemer geen cent

Programma zonder vervelen.

Toppie top
er boven op
Heel gezwind

als een klein kind
met lol willen winnen
ons brein opnieuw ontginnen.

En of er een dansje zal worden gewaagd
U zegt het maar
het is nooit teveel gevraagd.

We houden de muziek erin
want zeg nu zelf
dat geeft extra zin
Jason in Win-Win.

Komt het ervan
die 100 jaar historie 
van deze langlevende club?
Potverdorie we gaan voor glorie

reken maar zo gaan we door 
van hup hup hup
voortvarend met z'n allen er bovenup!

Beatrijs van den Brink
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Inmiddels is het niet meer te repareren koffiezetapparaat uit de
clubkamer verdwenen. Voorlopig komt er geen ander apparaat te
staan. Leden die structureel met andere leden in de clubkamer
zijn, bijv. door lesactiviteiten, hebben een pasje met bevoegdheid
tot de keuken gekregen zodat er wel  koffie of thee kan worden
gedronken. Verwacht wordt dat alles wel netjes wordt opgeruimd.

Aantal leden per vereniging per 1
januari 2023
Het aantal stemmen, dat elke vereniging in de Leden-
raad van de R&ZV heeft, wordt bepaald aan de hand
van het aantal leden van die vereniging per 1 januari
van dat jaar.
Het ledental per 1 januari 2023 (met tussen haakjes
de aantallen per 1 januari 2022) en het aantal stem-
gerechtigde leden op de Ledenraad is:
    
ZM       194      (202); 19 stemgerechtigde leden 
RV       212      (215); 21 stemgerechtigde leden
KV         85        (88);   9 stemgerechtigde leden
Totaal  491     (505); 49 stemgerechtigde leden.
 
Voor de verdeling van de jaarlijkse kosten van de
R&ZV is het ledental per 1 juli van elk jaar bepalend.
Dat ledental kan afwijken van de bovenstaande aan-
tallen.
 
Teruggave contributie
 
Een aantal leden is lid van twee ‘Jason’-verenigingen.
Zij hebben recht op terugbetaling van een deel (€70,-)
van de contributie, die zij aan hun verenigingen beta-
len. Terugbetaling gebeurt op verzoek door de pen-

ningmeester van de koepelvereniging R&ZV. Wie
daarvoor in aanmerking wil komen, moet voor 1 april
een email sturen naar penningmeester@rzvjason.nl
 
Bestuur R&ZV Jason.
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Watersportwinkel Arnhem

www.watersportwinkelarnhem.nl

info@watersportwinkelarnhem.nl
www.watersportwinkelarnhem.nl

Tel. 026 32 16 035

• winkel met 300 m2 watersportartikelen

• diverse soorten gasfl essen en Campinggaz®

• passantenhaven vlakbij het stadscentrum

• kraancapaciteit tot 16 ton

• Suzuki-dealer

DIESEL 

TANKSTATION
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Hoe mooi kan het zijn
Wat was je mooiste roeitocht?
De vraag van Frank Jibben overviel me en zette me
aan het denken. Ik had er niet direct een antwoord op.
We hebben met Jasonvrienden veel dagtochten ge-
maakt. Zowel verenigingstochten als zelf georgani-
seerde tochten. Altijd ontmoetten we vriendelijke
mensen die ons hielpen om lekker een dagje te kunnen
gaan roeien op voor ons onbekend water.
 
We bedachten dat het ook leuk zou zijn om eens een
langere tocht te maken. Maar hoe doe je dat en hoe
regel je dat. In 2000 hoorden we van meerdaagse
tochten en het botenplan van de roeibond. Dat waren
allemaal tochten in het buitenland en het leek ons juist
leuk om Nederland vanaf het water te leren kennen.
We kregen de suggestie om bij andere verenigingen
een boot te huren. We kozen voor de 11- stedentocht,
niet binnen 24 uur, maar lekker in een hele week.
Waterkaarten en de wateralmanak werden aange-
schaft en heel toevallig kwamen we in de bieb een
boek tegen dat “Toerroeien in Nederland” heette. Het
boek was toen al enige jaren oud, maar we veronder-
stelden dat er aan waterwegen niet zo heel veel ver-
anderd zou zijn. Het boek is ons jarenlang een goede
gids geweest. 

In Sneek konden we  bij “de Geeuw” een prachtige
nieuwe wherry huren en daar hebben we in 2001 onze
allereerste weektocht mee geroeid. Al op dag 2 had-
den we pech. In ondiep water roeiden we het roertje
eraf. Na een telefoontje naar De Geeuw zou er iemand
komen om het voor ons te repareren. Moesten we nog
wel even doorvaren naar Hindeloopen. Als je met 4
eigenwijze vrouwen een hele dag kunt roeien en
sturen zonder roer op smal en druk water zonder ruzie
te krijgen dan kun je samen wel tegen een stootje. Het
werd een prachtige weektocht door het mooie Fries-
land. Daarna zijn er nog veel gevolgd door grote delen
van Nederland. Ieder jaar was de voorpret weer de
halve pret. Eerst met elkaar een gebied afspreken,
dan de juiste kaarten aanschaffen en uitzoeken wat
we onderweg tegen konden komen.

Overnachten deden we vaak bij “vrienden van de
fiets”. Hier ontmoetten we meestal leuke en soms
bijzondere mensen op mooie locaties. Soms mochten
we mee eten, kregen een lift naar een restaurant en
zelfs mochten we een keer de auto lenen om uit eten
te gaan. Als de boot niet vlak bij het overnachtings-
adres kon liggen, werden we ook nog wel eens opge-
haald en de volgende morgen weer netjes terugge-
bracht. Soms sliepen we bij de mensen op zolder of
in een huisje in de tuin uit 1668. In de Weerribben
sliepen we in een oud stoomslepertje en in Deventer
op een vrachtschip. Variatie was er altijd.

Ada in de clubkamer tijdens de afgelopen Nieuwjaarsreceptie
geamuseerd luisterend. Ada geeft veel lessen aan leden die graag
de vereiste roeiexamens willen halen. Ook menig instructeur kan
door haar aanwijzingen zijn vaardigheden verbeteren.

 
Onderweg was er veel te zien, maar ook veel te be-
spreken. Je zit met zijn vieren in een klein bootje en
dus komen de gesprekken vanzelf. Maar ook samen
stil zijn lukte heel goed. Bijvoorbeeld ’s morgens vroeg
op het Lauwersmeer. Heel stil en een beetje ochtend-
nevel. Daar wordt een mens vanzelf stil van.
 
Ook zijn er leuke herinneringen aan veel leuke sluizen
en sluisjes. Grote sluizen zoals bij Maurik in de Rijn,
maar ook zelfbedieningssluisjes in de Ruiten Aa.
Daarnaast waren er ook tochten in delen van Noord-
Holland. Vanuit Purmerend naar Monnickendam en
dan verder naar Waterland, Ilperveld en Jisperveld.
Roeien over de Meie met al die lage bruggetjes of
roeien over groot water zoals de Beulaker Wiede in
vliegende storm. Het zijn allemaal avonturen die in
mijn herinnering gegrift staan. 
 
En nu weet ik ook waarom ik Frank geen antwoord
kon geven op zijn vraag. Er is nl geen “mooiste tocht”,
er zijn wel veel mooie en bijzondere herinneringen aan
alle tochten en vooral aan de goede vriendinnen
Janneke, Thea en Jo waarmee ik deze tochten mocht
maken.
 
Ada Oudkerk
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niet te vergeten de stuw bij Driel, waar we met de boot
de sluis zijn doorgegaan. Door een sluis gaan doe je
niet iedere dag, dus bijzonder om een keer mee te
maken.

In het najaar, in september, hebben we met twee C4+
boten geroeid in hartje Amsterdam. In de prachtige,
maar ook vaak smalle grachten, was het hebben van
enige stuurvaardigheden geen overbodige luxe. De
laatste activiteit van de toercommissie in 2022 was de
intocht van Sinterklaas, die een aantal leden al roeiend
heeft meegemaakt. Een fotoboek met alle toertochten
ligt in het clubhuis om nog eens terug te blikken op
alle hierboven beschreven tochten.

Inmiddels is ons team uitgebreid met José Botman en
hebben we voor 2023 alweer leuke plannen gemaakt.
Naast een aantal bekende stedentochten (Amsterdam
en Utrecht) willen we ook een aantal andere prachtige
natuurlocaties bezoeken per boot (Linge, Vecht,
Biesbosch). Ook willen we dit jaar meedoen aan de
Rijn-IJsselmarathon. 
Graag horen we daarom ook van jullie plannen
mochten er mensen tochten gaan organiseren, mis-
schien kunnen we aansluiten of van elkaars ervaring
profiteren. Hopelijk tot snel!
 
Toercommissie:
Leon van Dam, Nienke Hoogenboom, Leon Verberkt,
José Botman en Jacquelien Frederiks

Terugblikken toerroeien en alvast
een doorkijkje naar 2023
De toercommissie wil graag terugblikken op 2022 en
geeft een doorkijkje naar het nieuwe jaar.
Na corona zijn we met een nieuw team gestart om dit
jaar een aantal toertochten te gaan organiseren, zowel
om ervaring op te doen met de organisatie hiervan als
ook nieuwe leden in contact te laten komen met
toertochten. We hadden er zin in en kijken terug op
een aantal erg leuke en geslaagde tochten.
 
Om er een beetje in te komen heeft de voltallige
toercommissie met Martin Hop als stuurman in april
de zogenaamde Mosterdtocht geroeid. Het was een
heerlijk zonnige dag en we werden zeer hartelijk
onthaald door een lid van roeivereniging de Ank in
Doetinchem. Het clubhuis met naastgelegen boten-
huis was oogstrelend. De 21 kilometer lange route van
Doetinchem naar Doesburg en weer terug  liep door
een rustig kanaal. Goed te doen voor de twee begin-
nende roeiers die we aan boord hadden met W1 op
zak. De boot die we konden lenen, een C4+, voer
geweldig. Al met al was deze tocht een zeer geslaag-
de start van het toerseizoen. Kort daarna, ook in april
hebben we voor de leden dezelfde tocht georgani-
seerd. Dit keer hadden we onze eigen boot meege-
nomen en hebben op die manier ervaring opgedaan
met het vervoer ervan.
 
Een andere erg leuke en bijzondere tocht was in Breda
in mei. De aanleiding was het jaarlijkse jazzfestival.
Na wederom een zeer vriendelijke ontvangst door de
plaatselijke roeivereniging met koffie en appeltaart zijn
we met twee boten (twee keer C2+) vertrokken richting
centrum. Een van de boten waarin we mochten roeien
was een prachtige klassieker. De grachten van Breda
zijn erg mooi en een gebiedje net buiten de stad leek
wel een oerwoud met zijn vele overhangende takken.
De locatie van het jazzfestival zelf mocht natuurlijk ook
niet ontbreken. Met de tonen van de muziek op de
achtergrond hebben we aan de kade lekker wat ge-
geten en gedronken.
 
In juli was de tocht naar onze buur-roeivereniging in
Wageningen. Ook deze tocht werd positief ontvangen.
De tocht was een soort estafette met een ochtend- en
een middagploeg. In de ochtend voer een C4+ boot
uit naar Vada in Wageningen. Daar wachtte de ene
de andere ploeg op, om na het uitwisselen van elkaars
enthousiaste verhalen het stokje over te nemen en
met dezelfde boot terug naar het clubhuis in Arnhem
te roeien. Onderweg was er genoeg te zien: de bin-
nenstad van Arnhem, de mooie strandjes langs de
oevers van de Rijn, de gezellige camping Rijnoever
waar beide ploegen een drankje hebben genuttigd en
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JP legt uit met behulp van een Powerpointpresentatie

Het merendeel van de luisteraars was langer dan 5 jaar lid van de
roeivereniging. Gelukkig ook nieuwsgierigen die nog maar kort lid
zijn. In principe zijn deze bijscholingsavonden voor iedereen
toegankelijk.

Bijeenkomst coachend sturen
In januari vond er een  bijeenkomst over coachend
sturen plaats die geleid werd door JP van Leeuwen.
JP is al lang lid van Jason en heeft veel roeiervaring.
De avond bood voldoende  informatie om mee verder
te gaan. 
 
JP van Leeuwen heeft een lange roeiervaring in het
varen in een acht, thans in de veteranen herenacht of
in een ongestuurde twee.  Wat er in de informatie-
avond ontbrak was het fysieke element m.b.v. een
ergometer of anderszins. Kennis moet beklijven en
voor het houvast komt de gebruikte presentatie op de
website van de RV. Er waren 30 leden aanwezig,
voornamelijk leden die langer dan 5 jaar roeien.
Roeien in een flow is uiteindelijk de beloning voor vele
oefenuren en de coachende stuur speelt een belang-
rijke schakel hierin.
 
Beatrijs van den Brink
 

 

Introductie van de avond over coachend sturen werd door Sara
verzorgd.

Oefening sturen Evenwichtsoefening in een acht
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De Overijsselse Vecht. 7-9 oktober
2022

Na 22 jaar kajakken ontdekte ik dat ik al die tijd een
schitterend Nederlands kajakwater had gemist: de
Overijsselse Vecht!  Een aantal Jasonners was vrijdag
al gearriveerd en had een verkennend tochtje ge-
maakt, voor ze de tent indoken op de mooie natuur-
camping Hutopia de Roos.
Anja en ik sloten zaterdagmorgen aan en even na
tienen stapten we met 12 in de kajak.

Even koppen tellen toen iedereen zat, hé het zijn er
maar 11?!? O ja, nummer 12, de instigator van dit alles
kon niet mee vanwege ziekte. Toch nog bedankt voor
het goeie idee!

De eerste stop was een sluisje. Leuk bordje met ‘zelf-
bedieningssluis’, ze hadden alleen vergeten erbij te
zetten dat dat na 1 oktober niet meer gold. Na het
sjouwen vonden we een lekker beschut plekje.

Een van ons besloot het vandaag rustig aan te doen
en keerde terug naar de camping. En toen waren er
nog maar 10…

Lekker peddelen, wind in de rug, zonnetje erbij, good
company en na een hele tijd varen alweer een heerlijk
beschut plekje voor de broodnodige rust en brandstof-
aanvulling.
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Wat wil je nog meer?  Nou, eh, bijvoorbeeld Harden-
berg verkennen. Maarrrrrr, een paar van ons vonden
het 2 km vóór Hardenberg welletjes, we moesten het
hele stuk weer terug en nu tégen de wind in. Uitein-
delijk was er één onverschrokken vaarder die de eer
van de hele groep hooghield, naar Hardenberg race-
te, het natuurcentrum aldaar bezocht en op verzoek
ook nog naar de supermarkt ging om pinda’s te kopen.
Dus toen waren er nog maar 9….

Gelukkig haalde Sjoerd ons bij de sluis weer in en
kwamen we met zijn 10-en weer bij de Roos. De ge-
zamenlijk gekookte maaltijd ging erin als PASTA.
De laatste wolken trokken weg, het werd windstil en
onder volle maan hebben we nog lang zitten nagenie-
ten. Volgend jaar weer graag!
 
Cecile Stockmann

Tijdens de drukbezochte zwembadtrainingen van
december vorig jaar en 22 januari jl konden de deel-
nemers hun hart ophalen om allerlei technieken te
oefenen. Onder deskundige en bevlogen individuele-
en groepsbegeleiding van trainers van Jason, maar
ook drie gasttrainers; van rollen tot reddingen. Van
wildwaterkajakken tot peddeltechniek oefenen. En zo
ook voor Ellen: "De zwembadtrainingen zijn voor mij
echt een kers op de kajak-taart.", vertelt ze. “Je kunt
helemaal op je eigen niveau trainen, in een veilige
omgeving, wat je maar wilt. Zelf of onder begeleiding.

Er zijn geen eisen of verwachtingen. Fijn is daarbij dat
er altijd een gedeelte is waar je de gelegenheid krijgt
om mee te doen met oefeningen die worden aange-
reikt. Met daarnaast een deel waarin je helemaal zelf
kunt gaan oefenen en spelen. Zo bestond bij mij de
eerste trainingen vooral uit onder water oefenen en
niet in paniek te raken. Daarna kwamen reddingen,
zoals de puntjes-redding. En de afgelopen twee
zwembadtrainingen waren er gasttrainers die ons de
kans boden om stap voor stap de eskimorol te leren."

'Omgaan gaat zoveel verder dan
terugkomen in de kajak'
Deze winter is er volop gelegenheid om in het ver-
warmde zwembad van de Grote Koppel in Arnhem de
kajak-skills te blijven oefenen en te verfijnen. Wat dat
kan opleveren, deelt een van de trouwe deelneem-
sters Ellen Doedens (67 jaar) maar al te graag. Nog
volledig kajak-blanco greep ze begin 2022 de eerste
zwembadtraining al aan om ‘watervrij’ te worden. Anno
december 2023 heeft ze - naast het halen van de KVA
en KVT - ook iedere zwembadtraining aangegrepen
om te blijven oefenen en te trainen. "Het allermooiste
van de zwembadtrainingen," deelt ze enthousiast, "is
dat je vooral samen in een fijne, gezellige en veilige
sfeer zoveel kan leren. Je leert namelijk ook elkaar
beter kennen en ook in verschillende kajak-situaties. 
Ik  vertrouw er nu op dat ik bij nood niet alleen mezelf
in veiligheid kan brengen maar ook anderen kan
helpen. En zij mij."

 
Oefening baart kunst
“De zwembadtrainingen hebben me heel veel ge-
bracht. Toen ik net begon met kajakken, maart 2022,
zat ik echt in de boot met een houding van ‘als ik maar
niet omga’. Ik kon niet veel genieten. Ik wilde deze
angst overwinnen. En ja, oefening baart kunst. En hoe
meer ervaring, hoe makkelijker het wordt. Ook juist
door fouten te maken. Daar leer ik van. Maar dan is
het wel heel fijn om dat in een veilige setting te doen.
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Zodat – als het er op aan komt – er een nieuwe na-
tuurlijke reactie is. Dus besloot ik – naast deze trainin-
gen - ook zoveel mogelijk oefenmomenten aan te
grijpen om gewoon vrijer te worden.  Door de intro-
ductiecursus, de KVA, de KVT, het veel varen in de
oefengroep en ook de zwembadtrainingen voel ik me
intussen zoveel vrijer als we gaan varen en kan er nu
van genieten."

 
Vergroot veiligheidsgevoel
“Tegelijk ben ik gaan beseffen dat de zwembadtrai-
ningen en alle cursussen niet alleen mijn veiligheid op
het water hebben vergroot, maar ook die van een
ander waar je mee vaart. Ik woonde laatst de winter-
bijeenkomst over ‘veiligheid’ bij waarbij ik me reali-
seerde ik dat de zwembadtrainingen daar gewoon een
essentieel onderdeel van zijn. Als je nooit meer om-
gaat, raak je de routine kwijt. Je hebt jezelf scherp te
houden. Net als een EHBO-diploma. Dat moet je ook
opfrissen. Alle bewegingen gaan in je lijf zitten, daar-
door kunnen het reflexen worden. Alleen in je hoofd
weten, werkt niet. Je moet het echt vaak doen. En bij
zwembadtrainingen kun je stil staan bij iedere stap.
Dat lukt vaak niet in de Rijn."

Kajakken is ook teamwork
“Daarnaast is mijn bewustzijn gegroeid dat veilig ka-
jakken ook op teamwerk aankomt. En dat bij ‘omgaan’
zoveel meer komt kijken. Er zoveel dingen moeten
gebeuren als er gered moet worden, zoals onder meer
slepen, op een goede en veilige manier uit het water
komen, aan de kant elkaar goed verzorgen, eventueel
hulpdiensten waarschuwen. Het gaat echt om coördi-
natie en samenwerking. Dit samen met clubgenoten
oefenen is enorm leuk. Je leert ook elkaar op verschil-
lende manier kennen. Je ziet en leert wat een ander
kan. Je leert hoe een ander reageert en wat iemand
nodig heeft. Hoe je elkaar ook kunt helpen. Dat geeft
een veilig gevoel in vele opzichten; op het water en
met elkaar." 
 
Ellen Doedens & Carla Verhaaf

Meedoen?
Ook meedoen met de zwembadtraining?
Zondag 19 februari a.s. is er weer een ge
pland. Opgeven via:
www.kvjasonarnhem.nl/zwembadtraining
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Mutaties
Roeivereniging (RV) 
 
Opzeggingen: Aly Bakker, Jelleke Bakker, Joost du
Croix, Miek den Daas, Roy Dom, Annemieke Erke-
lens, Axel Esvelt, Willem van Gemert, Joep van Ge-
nuchten, Eline Geusebroek, Francien Griffioen, Max
Groen, Roel de Hondt, Doren Kanters, Gerrit Midloo,
Babette Muller, Zeger Nieuweboer.
Nieuwe leden: Mette Adegeest, Ryan Debons, Mar-
jan Eggebeen, Hanne van Eupen, Joan Flikweert,
Monique Frohn, Trustin Göbel, Wil Jacobs, Enny van
Triest, Monique Uelderink, Lucas Worm, Jessica
Olsen, Martine Reyers, Eveline Rosenhart.
 
Zeil en Motorbootvereniging (ZM) 
 
Opzeggingen: Petra Brons (*G), Danny Daams (*H),
Hetty Houten (G), Rob Houten (H), J Jonker (G), Bob
Kip (H), Rob Leijser (H), Theo Leijser (H), Cor Meegen
(H), Trudy Meegen (G), Miranda Zadelhof (G), Wim
Seine (H), Heino Stuart (H), Tonnie Verhaar (H), Theo
Witjes (H), Brenda Witjes (G).
* H betekent hoofdlid en G staat voor gezinslid. 
Nieuwe leden: geen

 
Kanovereniging (KV) 
 
Opzeggingen: Gerrit Romeijn, Ton van der Som-
men, Jeroen Lans, Bert Wagenaar, Guusta Hag-
dorn, Wil van Roij, Huib van Santen, Fany Tel, Jet
Demmink, Gianti Alvares.
Nieuwe leden: Rob Beekman
 
 

Hoe wonderschoon kan de winterse aanblik zijn in spiegelend glad
water.
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