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Beste Hunzeleden, 
 
In deze Loodsflits: 
 
1. Achtenproject voor de Amstelbeker 
2. Omslacursus 
3. Eén-tweetjeswedstrijd 
4. Traditionele Hunze-barbecue  
5. De competitiecommissie zoekt coaches! 
6. Start van het nieuwe roeiseizoen 
 
 

Achtenproject voor de Amstelbeker 
Wanneer? trainen in de zomer, wedstrijd op 22 september 2019 
Wat? wedstrijd in een 8+ 
Aanmelden? competitie@hunze.nl, voorwaarden: 

- in bezit van Skiff 2 óf je hebt boordervaring én 
- je bent in de zomer maximaal twee weken afwezig. 

 
Het gaat om een wedstrijd voor achten over 750m in een knock-out systeem, in 
Amsterdam. Er is een veld voor studenten en voor burgerverenigingen. De 
winnaars van beide velden strijden uiteindelijk tegen elkaar. 
In de aanloop naar de wedstrijd wil de competitiecommissie mensen binnen 
De Hunze de kans geven om hier aan deel te nemen. Je traint gedurende de 
zomer samen in de 8+ en dan doen jullie mee aan de Amstelbeker. De 
competitiecommissie bestaat uit Dagmar Hansen, Samini de Goeij, 
Anita van der Maten, Merel Weijsenfeld en Mariken Stegmann.  
 
 

Omslacursus 
Wanneer? 6 juli 2019, 13.00 – 15.00 
Wat? Instructie-activiteit 
Aanmelden? instructie@hunze.nl 

 
Omslaan is een dingetje. Maar weer in de boot komen als je omgeslagen bent 
ook! Het is geen luxe om dat laatste te oefenen onder deskundige leiding van 
instructeurs van De Hunze. 
 
Onder voorbehoud van gereedheid van de warmwater-douches. En lekker weer. 
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Eén-tweetjeswedstrijd 
Wanneer? 6 juli 2019 
Wat? Wedstrijd voor Hunzeploegen 
Aanmelden? competitie@hunze.nl 

o.v.v. naam, nummer waarin je wilt starten en je voorkeursboot. 
 
De competitiecommissie zal op een later moment een bericht sturen met de 
planning. 
 
Welke nummers? 
De wedstrijd is bedoeld voor ongestuurde tweeën en skiffs.  
 
Welke afstand? 
Circa 1.5 km. 
 
Waar is het? 
Op een recht stuk van het Noord-Willemskanaal richting Haren.  
 
Door middel van correctiefactoren maakt de competitiecommissie een 
klassement. De uitslag wordt gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en boottype. 
Vind je jezelf dus te oud? Het kan in je voordeel werken. Kun je hard roeien in de 
Zilverreiger? Meld je aan! Ben je gewoon heel goed? Meld je aan! Vind je het net 
zo leuk als wij? Waar wacht je nog op?!  
 
 

Traditionele Hunze-barbecue 
Wanneer? 6 juli 2019, tegen 19.00 
Aanmelden? uiterlijk zondag 30 juni via societeit@hunze.nl  

of via de intekenlijst in de hal. 
 
Slagerij De Groene Weg zorgt voor (biologisch) vlees. Er zijn heerlijke salades en 
aan visliefhebbers en vegetariërs is gedacht. Voor elk wat wils dus! 
 
Kosten: € 12,50 (Jeugdleden € 7,50). 
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De competitiecommissie zoekt coaches! 
Wanneer? z.s.m. 
Wat? Coaching 
Aanmelden? competitie@hunze.nl 

 
Wat ga je doen? 
Denk eens terug aan de coach die jou een hoop geleerd heeft over roeien... Wil je 
je kennis doorgeven? Laat het ons weten! 
 
Geen ervaring als coach? 
Geen probleem! Het maakt niet uit als je nog geen coachervaring hebt. Wij willen 
graag een soort supervisor aan je koppelen. Die kan je de kneepjes van het vak 
leren door af en toe met je mee te fietsen als je je ploeg coacht. 
 
Juist wel ervaring? 
Stuur dan ook even een mailtje. 
 
 

Start van het nieuwe roeiseizoen 
Wanneer? vanaf 6 september 2019 
Wat? Borrel! 

 
Zoals gebruikelijk wordt er een competitieborrel georganiseerd door de 
Competitiecommissie. Er zal gelegenheid zijn om ploegen te vormen. Ook is het 
mogelijk om soms een coach te vinden en wordt er meer informatie gegeven over 
de wedstrijden en activiteiten van de competitiecommissie van het komende 
seizoen. Uiteraard zijn bar en terras open. Het is niet nodig om tevoren te laten 
weten dat je komt. 
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