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Bericht van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf is het exact 1 jaar geleden dat we op een extra 
Ledenvergadering unaniem (op 1 onthouding na) hebben besloten om – ondanks 
de uitgebreid besproken financiele haken en ogen – de verbouwing van ons 
gebouw door te zetten. Wat een bijzondere vergadering was dat, en wat is 
er sinds die datum veel gebeurd!

Terugkijkend door het bouwbulletin komt het allemaal weer langs en beleef je ook
hoeveel we zelf gedaan hebben rondom dit proces. We mogen best trots zijn op 
onze club, waarvan zoveel Leden zich inspannen om er iets moois van te maken, 
ook op alle andere gebieden zoals de instructie en examens, de soep, de jeugd, 
de toergroep, materiaalgroep, gebouwencommissie en ga zo maar door.

Door ieders inzet hebben we een erg succesvol jaar gehad met veel toer- en 
marathondeelname, heeft de jeugd enorm veel blikken verzameld – de laatste bij 
de Hel van het Noorden bij de M18 1x. Ook hebben we veel van onze 
vlootschades zelf gerepareerd, en zijn er drie succesvolle instructiegroepen 
geweest met veel nieuwe Leden als gevolg. Over vlootschades gesproken, dit 
blijft een grote zorg voor het bestuur en we vragen elk Lid met klem om aan land 
en op het water grote zorg te blijven koesteren voor ons mooie roeimateriaal!!

Maar dit – voor de Hunze – bijzondere jaar is nog niet voorbij, want op vrijdag de 
dertiende december is onze traditionele boerenkoolmaaltijd met ook de 
verkiezing van de roerkoning van 2019, en de benoeming van de instructeur van 
het jaar. Laten we daar weer een mooi feest van maken!

En ons bouwproject, dat eind 2018 echt begon, moeten we ook nog afronden. 
Aan de hekwerken voor de entree wordt nu gewerkt, en het aanzicht van de 
entree en het herstel van de betonvloer moeten nog worden voltooid, dat zal 
begin 2020 worden, ijs en weder dienende. Ook binnen zijn we nog niet klaar, 
binnenkort komt het nieuwe mededelingenbord, foto's en prenten moeten nog 
worden opgehangen, en in de loods worden nog botenstellingen aangepast, en 
de kastruimte voor de toerspullen geplaatst.

De Hunze bloeit en groeit en houd ons roeiend geboeid!
Uw voorzitter
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Onderlinge Ergo Competitie Hunze (OECH!)
Wanneer? 23 november tot en met 7 december
Wat? Interne ergometer competitie over 1.000 of 2.000 meter
Aanmelden? niet nodig

Om onze nieuwe trainingsruimte goed in te wijden, houden we van 23 november 
tot en met 7 december de Onderlinge Ergo-Competitie Hunze, kortweg ‘Oech!’ – 
met uitroepteken. De wedstrijd is nadrukkelijk bedoeld voor *alle* Hunzeleden, 
jong of oud, licht of zwaar, absolute beginner of ervaren ijzervreter.

Deelname aan de Oech! is supersimpel. Roei ergens tussen 23 november (vorige 
zaterdag) en 7 december (komende zaterdag) een afstand van één of twee 
kilometer op de ergometer, maak een fotootje van het scherm met je tijd en stuur 
dat naar de competitiecommissie, onder vermelding van naam, leeftijd, geslacht 
en gewichtsklasse (zie hiervoor de toelichting in de FAQ op de website).
Om de competitie voor iedereen zo eerlijk mogelijk te houden, worden de 
uitslagen omgerekend met een referentietijd voor leeftijd, geslacht en gewicht. 
Hoe dit precies werkt, staat ook in de FAQ’s, maar kort gezegd komt het er op 
neer dat dat we de uitslagen ‘egaliseren’, waardoor een zo eerlijk mogelijke 
vergelijking tussen de deelnemers ontstaat. Er zijn prijzen te winnen in vier velden:
wedstrijdjeugd, overige jeugd/junioren; senioren/veteranen een kilometer; 
senioren/veteranen twee kilometer.

Dus kortom:
– Ben je op zoek naar een goede reden om meer te ergometeren,
– Of ben je benieuwd hoe het is om een keer een kilometer te 

ergometeren,
– Ben je een ergokoning(in) die graag een prestatie neerzet,
– Of heb je gewoon zin om eens iets geks te doen,
– Heb je zin om je ploeggenoten uit te dagen,
– Of ben je nieuwsgierig hoe je er ergogewijs voor staat?

Doe dan mee met de eerste echte OECH!
Het enige wat je hoeft te doen, is een fotootje mailen naar de 
competitiecommissie. En duizend- of tweeduizend meter ergometeren dus.
Meer weten? Lees de FAQ op de website of neem contact op met de 
competitiecommissie.
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Boerenkoolmaaltijd
Wanneer? 13 december, vanaf 18.00
Wat? Traditionele jaalijkse boerenkoolmaaltijd
Aanmelden? Via de website of de inschrijflijst in de hal

De traditionele Hunze-boerenkoolmaaltijd is dit jaar op vrijdag 13 december. Dan 
wordt ook de Roerkoning Bokaal uitgereikt en wordt bekend wie de titel 
“Instructeur van het jaar” mag dragen.

Gestart wordt met een borrel om 18:00 uur. Tegen 19:30 is het tijd voor de 
boerenkool.

Inschrijven kan via het formulier op de website of op de lijst in de hal. Schrijf je 
snel in, er kunnen maximaal honderd mensen mee-eten! Gebruik je het formulier 
op de website, dan ontvang je automatisch een bevestiging op het opgegeven 
e-mailadres. Geen bevestiging ontvangen én zit er niets in je spam-map? De 
secretaris kan op verzoek nagaan of de aanmelding is ontvangen. Mail bij 
voorkeur dan vanaf het adres dat je hebt gebruikt bij het invullen van het 
formulier.

Kosten: € 12,50 (jeugdleden € 7,50), te betalen bij binnenkomst.
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