
Beste Hunzeleden,

In deze Loodsflits:

1. Start zaal- en outdoortrainingen
2. Vervanging persoonlijke lockers
3. 14e Editie van de Waterwolf 
4. Oktober Giekmaand
5. Gyas-Skifftrial
6. 34e Tromp Boat Races 
7. Koffiebijeenkomst met de buren
8. Save the Date – opening verbouwing
9. Ledenlijst

Start zaal- en outdoortrainingen
Wanneer? vanaf dinsdag 1 oktober 2019 tot en met 26 maart 2020
Aanmelden? Zie website voor een aanmeldformulier

Training: Circuittraining Jeugd en Junioren
Dag: Dinsdag 
Tijdstip: 17.15-18.45
Trainer: Niels Brugge
Zaal: Multatulistraat of Goudenregenplein (uitsluitsel volgt z.s.m.)
Kosten: € 40,--

Training: Outdoor
Dag: Dinsdag
Tijdstip: 19.00-20.30
Trainer: René Brandhof
Vertrekpunt: Verenigingsgebouw
Kosten: € 40,--

Training: Krachtraining Junioren (gevorderd)
Dag: Donderdag
Tijdstip: 17.00-18.30
Trainer: Niels Brugge
Zaal: Gym Verenigingsgebouw
Kosten: 40,--

Training: Circuittraining Senioren
Dag: Donderdag
Tijdstip: 19.00-20.30
Trainer: Niels Brugge
Zaal: Goudenregenplein
Kosten: € 45,--

Zie de website voor combinatiekortingen.
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https://www.hunze.nl/activiteit/indoortraining-hunzeleden-start/


Vervanging persoonlijke lockers
Wanneer? vóór 1 oktober 2019 kun je opzeggen of aanmelden

Het bestuur:
– beoogt de huidige persoonlijke kluisjes af te danken in 2019;
– zal de kluisjes vervangen door een gelijkwaardig alternatief;
– heeft zich voorgenomen nieuwe kluisjes te plaatsen zowel in de dames- 

als de herenkleedkamer.;
– gaat ervan uit dat de huidige huurders bereid zijn een nieuw kluisje te 

huren voor € 15,-- op jaarbasis tot wederopzegging, tenzij het bestuur 
tegenbericht ontvangt.

Heb je een kluisje, maar wil je de huur opzeggen?
Vul het Formulier voor leden die momenteel een kluis huren in. Daarmee kun je 
ons laten weten dat je geen behoefte meer hebt aan een kluisje (opt-out).

Wil je wel een kluisje, maar huur je er nog niet eentje?
Vul het Formulier voor (aspirant-)leden die nu geen kluis huren in. Daarmee kun je 
ons laten weten dat je een nieuw kluisje wilt huren (opt-in).

Ben je momenteel nog aspirant-lid? Dan gaan we ervan uit dat je voornemens 
bent om dat om te zetten in een regulier lidmaatschap per 1 oktober a.s.
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14e editie van de Waterwolf
Wanneer? 6 oktober
Wat? (Vrijwilliger bij) de Waterwolf
Aanmelden? senioren@hunze.nl, vóór 27 september

inschrijving vóór 22 september levert voorrang op bij 
botentoekenning

Wie roeit er mee met de 14e Waterwolf op 6 oktober? Je kunt kiezen tussen de 
westrijd- of prestatietocht. Vorig jaar waren er meer dan tachtig deelnemers in de 
C4x, C2x of andere nummers.

Als je niet meeroeit, kijk dan of je kunt helpen bij de organisatie. We kunnen nog 
mensen gebruiken!
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Oktober Giekmaand
Wanneer? vrijdagavond 4 oktober

zaterdag 5, 12, 19 en 26 oktober van 11.30 tot 13.30
Wat? Boordroeien
Aanmelden? instructie@hunze.nl, vóór 29 september

De maand oktober zal op De Hunze in het teken staan van het boordroeien. We 
beginnen met een theoretische inleiding op vrijdagavond. De instructiecommissie 
zal een cursus organiseren bestaande uit vier zaterdagen. Op die dagen worden 
de beginselen van het boordroeien bijgebracht. De laatste cursusdag zal worden 
afgesloten met een (Giek-1)-examen en een spannende korte wedstrijd.

Let op:
In verband met de bootindeling, de te regelen stuurlieden, de coaches langs de 
kant en de ervaren roeiers die we willen inzetten als boeg en slag in de acht:

– De theorieavond is verplicht.
– Geef je je op? Dan gaan we ervan uit dat je er alle vier zaterdagen bent. 

Na je opgave ontvang je meer informatie. Er is een beperkt aantal plekken te 
vergeven. Snel reageren is aan te raden.

Gyas-skifftrial
Wanneer? zondag 6 oktober (2e trial)
Aanmelden? zie hieronder

De trials staan open voor alle boottypes. Ook ploegen die weinig 
wedstrijdervaring hebben kunnen meedoen! De skifftrial bestaat uit een 
achtervolgingsrace van drie kilometer over het Noord-Willemskanaal. Let wel: 
hoogstwaarschijnlijk is de start van de skifftrial net voorbij de Witte Molen. Houd er
dus rekening mee dat je zo’n acht kilometer moet oproeien. 
Wil je je aanmelden? Wacht dan niet te lang.
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34e Tromp Boat Races
Wanneer? 19 en 20 oktober 2019
Wat: https://www.trompboatraces.nl/welkom
Aanmelden? wedstrijd@hunze.nl

De voorbereidingen voor de Tromp Boatraces van 2019 zijn alweer in volle gang. 
Ook in 2019 zal er op zaterdag in vier blokken gestart worden, op zondag staan er
drie blokken gepland.

In 2018 zijn er meer dan 800 boten van start gegaan. Inschrijving sluit op 
donderdag 10 oktober (om 20.00 uur). Wij verheugen ons weer op een mooi 
wedstrijdweekend.

Koffiebijeenkomst met de buren
Wanneer? zondag 20 oktober, vanaf 11.00 uur

Meer informatie volgt.

Save the date
Wanneer? zaterdag 26 oktober, vanaf 16.00 uur

Het betreft de opening van het vernieuwde verenigingsgebouw. Het is de 
bedoeling om de uitnodiging per post te verzenden. Het is dus van belang dat we 
een actueel adres van je hebben. Zie ook verderop in deze Loodsflits, onder 
“Ledenlijst”. Meer informatie volgt.
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Ledenlijst
Omdat het nieuwe roeiseizoen kortgeleden is geopend, tref je bij deze Loodsflits 
een ledenlijst aan. In de lijst zijn (onder meer) de volgende kolommen 
opgenomen:

– beginletter straatnaam;
– slotletter straatnaam;
– letters postcode.

Beoogd is dat je daarmee kunt nagaan of De Hunze een actueel adres van je 
heeft.

(Adres)wijzigingen kunnen per e-mail aan de secretaris worden gezonden, s.v.p. 
uiterlijk op 3 oktober 2019. Een tijdige reactie is temeer van belang omdat het de 
bedoeling is om de uitnodiging voor de opening van het vernieuwde 
verenigingsgebouw per post te verzenden.

Het is praktisch als je e-mail ten minste bevat:

– je achternaam (zoals opgenomen in de ledenlijst);
– je actuele gegevens.
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