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Kennismaken met de
voorzitter – Ron Diercks
Een nieuw gezicht? Niet helemaal…
ik loop al zo’n twintig jaar rond op
De Hunze. Op de zaterdagochtend,
met Tinekes veteranen. Nu ik wat
meer tijd heb gekregen wil ik mij
wat actiever bij de vereniging
betrekken. De vraag om meteen
maar voorzitter te worden is een
grote stap, maar uitdagingen zijn er
om aan te pakken.
Als ik zo rondkijk en luister is er
veel gaande op De Hunze. We gaan
dit nieuwe roeiseizoen in met een
geweldig nieuw gebouw, daarvoor
ligt een recent vernieuwd vlot, en in
de loods een prachtige up-to-date
vloot. De instructiecursussen zijn
vol, de sociëteit biedt elke dag
gezelligheid, er zijn vele kleine en grote tochten, en in het wedstrijdroeien
horen wij bij de grote en succesvolste verenigingen van het land.
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Eén van de doelen van dit jaar zal zijn het leren omgaan met elkaar in de
nieuwe realiteit van corona. Dat zal de komende maanden nog een belangrijke
rol spelen in ons leven. Ook zonder een heftige tweede golf zullen zaken als
afstand en hygiëne een blijvende en belangrijke plaats in ons gedrag moeten
krijgen. Daar moeten we allemaal aan wennen en aan werken.
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Er zijn veel actieve leden, in de soepcommissie, de gebouwencommissie, de
materiaalcommissie, als instructeurs en coaches, als vrijwilligers voor diverse
activiteiten! Dus een vereniging die uitnodigt om mee te doen! Een blijvende
opdracht aan ons, de leden, is natuurlijk de zorg voor ons “kapitaal”: het
gebouw, het vlot, de vloot, en onze medeleden. Trefwoorden hierin zijn
schoonmaken, opruimen, onderhouden, zorgvuldig en gastvrij zijn.
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Roeien en zeilen zijn altijd mijn sporten geweest: ik voel mij op het water echt
in mijn element. Roeien is de ultieme sport van eenheid, van samenwerken.
Deel uit te maken van een goed lopende ploeg geeft veel voldoening. Met
mijn medebestuursleden zet ik mij graag hiervoor in.

135 jaar De Hunze – dat gaan we vieren!
De Hunze bestaat volgend jaar 135 jaar en dat gaan we vieren. Er is inmiddels een lustrumcommissie gevormd die
overloopt van de enthousiaste plannen, van het min-of-meer gebruikelijke lustrumfeest tot een iets-mindergebruikelijke 135 meter ergowedstrijd.
De lustrumcommissie bestaat naast voorzitter Mariken Stegmann uit Anton Folkertsma, Myrdin de Leeuw, Wineke Baas
en Ernst Arbouw (foto op pagina 2). Het vijftal wil het lustrumjaar vooral gebruiken om roeiers uit verschillende delen
van de vereniging met elkaar te verbinden. “We hebben een goed lopende toergroep, er zijn fanatieke
wedstrijdroeiers, we hebben succesvolle junioren, we hebben veteranen van 27 tot 87 jaar. Het lustrum is een
gelegenheid om de banden tussen al die groepen te verstevigen”, aldus Mariken.
Het is de bedoeling dat gedurende het hele lustrumjaar feestelijke activiteiten zijn, van speciale toertochten en
wedstrijden tot feesten en themaborrels. “We denken bijvoorbeeld aan een ergometerwedstrijd van 135 meter, met
een compensatie voor leeftijd, gewicht en geslacht zodat iedereen, van wedstrijdjunioren tot veteraan, kan meedoen.”
Het is denkbaar dat in ieder geval een deel van het komend jaar nog coronamaatregelen gelden, waardoor een deel
van de activiteiten lastiger te organiseren valt. Daarover is de commissie vrij opgeruimd: “Op zich is het natuurlijk
vervelend, maar het geeft de vereniging ook de kans om leuke, andere dingen te doen.”

Lustrumcommissie, v.l.n.r.: Mariken, Anton, Ernst, Wineke en Myrdin

Hunze Eén-twee-viertjes wedstrijd
Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld en we weer in
meerpersoonsboten kunnen roeien, is het ook tijd om weer in de boot te
stappen! Daarom organiseert de Competitiecommissie op 11 oktober een
uitgebreide Een-tweetjes wedstrijd voor kleine ongestuurde nummers (skiff, 2-,
2x en C2x), maar ook voor gestuurde C4x. De wedstrijd wordt gevaren over
anderhalve kilometer op het rechte stuk van het Noord-Willemskanaal. Om
iedereen gelijke kansen te geven wordt gewerkt met correctiefactoren voor
onder andere geslacht, leeftijd en boottype, zodat het een eerlijke wedstrijd
wordt. Zet daarom 11 oktober vast in je agenda! Verdere informatie over de
wedstrijd en aanmelden volgt.

Alternatieve roeiersmarkt
Dit jaar zal de roeiersmarkt in andere vorm worden georganiseerd. Gezien de
huidige coronamaatregelen zal de competitieborrel met roeiersmarkt op
De Hunze niet door gaan. Ben jij op zoek naar een extra roeier, stuur of coach?
Zoek je een ploeg? Wil je graag gaan sturen of coachen? Stuur dan een mail
naar competitie@hunze.nl. Vermeld hierbij wat je zoekt, hoe vaak je in de week
wil trainen en in welk boottype. Wij proberen dan zoveel mogelijk mensen te
koppelen.

Ledenlijst
Recent hebben jullie bericht ontvangen waarin de ledenlijst werd aangekondigd. Dank voor alle reacties daarop. Het
heeft geresulteerd in meer dan honderd wijzigingen, doorhalingen en aanvullingen. De ledenlijst ontvang je als
separate bijlage bij deze Loodsflits. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via persoonsgegevens@hunze.nl.
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Oktober giekmaand
In navolging van het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer
een giek-cursus. De cursus is zowel voor mensen die Giek-1 willen halen als
voor mensen die op willen gaan voor Giek-2. We beginnen op vrijdagavond
25 september met een theoretische introductie. De lessen worden vervolgens
op vier achtereenvolgende zaterdagochtenden gegeven (26/9, 3/10, 10/10,
17/10). Ze beginnen om 11:30. Aan het eind van de cursus vindt een examen
plaats.
Aanmelden kan tot woensdag 23 september via instructie@hunze.nl.

De raarste verkiezingen aller tijden
2 oktober 2020, Aanvang 20:00 uur.
In het kader van de activiteiten tbv het 26e lustrum van De Hunze liet emeritus
hoogleraar American Studies en Hunzelid Doeko Bosscher in het najaar van
2016 zijn licht schijnen over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.
Famous last words destijds: ”Ik weet nog niet of Clinton wint, jongens.”
Vier jaar later staan we wederom aan de vooravond van verkiezingen in de VS
en leek het ons leuk en interessant om Doeko nogmaals uit te nodigen om
over dit onderwerp te komen spreken. Ditmaal niet over Trump vs Clinton,
maar Trump vs Biden, in zoals hij het zelf omschrijft: ”De Raarste Verkiezingen
Aller Tijden”. Aanmelden verplicht voor do 1/10 via societeit@hunze.nl

De outdoortrainingen gaan weer van start
De dagen worden weer korter. Daarom bieden we van oktober tot en met
maart, alternatieve in- en outdoortrainingen aan voor Hunzeleden. Met
genoegen laten wij jullie weten dat de circuittrainingen -- zoals vanouds -- weer
zullen worden gegeven in de zaal aan de Multatulistraat!
●
●
●

Krachttraining (junioren)
Outdoortraining (senioren)
Circuittraining (senioren en jeugd en junioren)

Informatie en het aanmeldformulier vind je op de onderstaande pagina’s:
Jeugd- en junioren:
https://www.hunze.nl/roeien/jeugd-junioren-18-jaar/alternatieve-trainingen/
Senioren:
https://www.hunze.nl/roeien/volwassenen-vanaf-18-jaar/alternatieve-trainingen/

Achtergelaten spullen
Er staat een tafel met achtergelaten spulletjes in de hal. Mocht je iets missen
of kwijt zijn: kijk er even tussen. Alles wat na 1 oktober nog op de tafel ligt
gaat naar het goede doel.

Klik voor een vergroting
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