De examencommissie
De examencommissie (EC) is een enthousiaste club vrijwilligers die de examens coördineert
en afneemt. De commissie bestaat uit Marten Imelman (vz.), Janneke Bosch, Hans Imelman
(ja, familie), Feite Hofman, Remco de Boer, Klaas Breunis, Anneke Venema, Karen Engbers,
Eveline van de Staal en Joost Adriaanse. Sommigen zijn al heel lang EC-lid, denk aan: tien tot
zelfs dertig jaar!
Het doel van de examens is tweeledig:
voor de roeier het verkrijgen van bevoegdheden voor roeien of sturen, zodat
zelfstandig gebruik kan worden gemaakt van boten.
- voor de vereniging het bewaken van het roei- en stuurniveau en het bewaken van
het materiaal (wie weet wat de totale waarde van de vloot is?) en de veiligheid
Dat laatste is vooral ook belangrijk voor de verzekering…..
De vloot is van ons allemaal, dus ook van jou. Wie anders kan er zeggen dat hij een flinke
keuze heeft aan boten waarmee hij het water op kan gaan?
-

Hoe werkt het afnemen van een examen in de praktijk
Als je je hebt opgegeven voor een examen krijg je een e-mail met een tijdschema. Die
geplande timing kan nog wel eens uitlopen door drukte op het vlot, weersomstandigheden
of soms onvoldoende voorbereiding van de kandidaat. In dat laatste geval probeert de
examinator missende of onvoldoende onderdelen van de cursus ter plekke te “repareren”.
Dit kan betekenen dat een examen langer duurt, maar betekent ook dat je een grotere kans
hebt om te slagen en niet opnieuw examen hoeft te doen.
We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met ieders tijd: die van de kandidaat, de
examinator en van eventuele hulproeiers (bij stuurexamens). Het is verstandig om zelf ruim
tijd te plannen voor een examen, zodat je jezelf niet extra onder druk zet. Een examen is
sowieso al spannend voor veel mensen!
Je kunt je goed voorbereiden door het lezen van het Roei&Examenreglement, de
exameneisen en ook doorhet beoordelingsformulier door te nemen; De examencommissie
gebruikt dit formulier tijdens de examens om je zo objectief mogelijk te beoordelen.
De examencommissie geeft je graag de roeigraad waar je examen voor doet, want aan
kandidaten moeten vertellen dat ze het nog een keertje over moeten doen is nooit leuk.
Mocht dat toch nodig zijn dan blijkt dat de meeste kandidaten dit gelukkig ook begrijpen.
Tenslotte vinden de examinatoren het leuk om mensen enthousiast met het roeien bezig te
zien. Ook het fanatisme om zich te ontwikkelen is boeiend. Je kunt een examen dus zien als
vervelend of noodzakelijk, maar ook als interessant en leerzaam voor je eigen roeiontwikkeling.
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