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VAN DE REDACTIE

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier en een mooie en sportieve zomer!
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Hoewel ten tijde van dit schrijven het EK voetbal voor Oranje reeds voorbij is, kunnen
we ons toch nog verheugen op een spannende sportzomer!
Voor het eerst sinds het optreden van Irene Eijs op de spelen van Atlanta in 1996,
zal er namelijk weer een lichtblauw tintje aan de Olympische Spelen zitten.
Jacobine Veenhoven zal namelijk Njord vertegenwoordigen in de nationale Dames
Acht; iets waar zowel Njord als Oud Njord uitermate trots op zijn!
Wij wensen haar dan ook vanaf deze plek veel plezier en succes op de olympische
baan in Eton, en hopen van harte binnenkort het glas met en op haar te kunnen
heffen voor het behalen van 1 van de ultieme blikken…..
Verder een gevarieerde Kroniek met veel input vanuit het huidige Njord; lees hoe het
de roeiers en roeisters het afgelopen jaar is vergaan, wie (Oud) Njord helaas
ontvallen is en wie er volgend jaar aan het roer staat op de Morsweg.
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VAN DE PRAESES
Waarde leeden van Oud Njord,
Voor de laatste maal als Praeses mag ik mijn pennenstreken tot u richten. En dat doe
ik met vreugd – niet omdat het bijna voorbij is, maar omdat ik u door een fantastisch
jaar voor de K.S.R.V. mag loodsen.
Het jaar is voor onze eerstejaars achten bijzonder succesvol verlopen. Een blik voor
de Jonghe Acht op de WinterWedstrijden zette de toon. Vervolgens wisten zij op de
Thetis Sprint de rest van Nederland achter zich te laten. Op de ARB toonde de Lichte
Acht en de Damesch Acht zich superieur: de Damesch Acht won het Beginnelingen
veld. De Lichte Acht deed dit kunstje na, en won ook nog eens in het
Klassementsveld.
Het harde werken wierp niet alleen de blik-vruchten af, ook mochten alle drie onze
eerstejaars achten een uitnodiging voor de Koninklijke Holland Beker ontvangen –
De eerstejaars van Njord varen weer vooraan mee!
Onze eerstejaars waren echter nog niet klaar. Op de Martini Regatta won de Lichte
Acht de sprintwedstrijden, trok de Damesch Acht blik in het Klassementsveld en
mocht de Jonghe Acht zich aan het einde van het weekend ook officieel Nieuweling
noemen!
De nadere uitleg achter de vele blikken die getrokken zijn door onze midden- en
topgroep zal ik u besparen. Wel wil ik nog drie kampioenen in het zonnetje zetten.
Allereerst vocht onze topper Nicole Beukers zich met een fantastische eindsprint
naar de titel van Nederlands Kampioen op de Hollandia Roeiwedstrijden. Daarnaast
promoveerde Christine Plagmeijer op de Martini Regatta tot de SA-status.
En last but certainly not least – u welbekend, en toch wil ik haar even noemen –
Jacobine Veenhoven zal schitteren op de Olympische Spelen in de Vrouwenacht!
Onze fantastische resultaten van dit jaar zouden niet mogelijk zijn geweest zonder
inzet en steun van u, van Oud Njord. Ik spreek daarom mijn buitengemene
waardering uit voor alles wat Oud Njord voor Njord doet.
Nu ik dit mooie jaar voor u uiteengezet heb, rest het mij u te vragen zich volgend jaar
net zo in te zetten voor het wit en lichtblauw, opdat al onze ploegen weer vooraan
mogen varen!

A.P.C. Godlieb
h.t. Praeses der K.S.R.V. “Njord”
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Met lichtblauwe groet,
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De Lichte 8+ blikt op de ARB

Oud- Njord Kroniek 2012-II

De Damesch 8+ blikt op de ARB
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VAN DE WESTRIJDCOMMISSARIS
Het gaat goed met de prestaties van Njord. Vrijwel elke ploeg en roeier hebben
weten te winnen dit seizoen. Vooral de eerstejaars hebben indrukwekkende dingen
laten zien. Op de vooravond van de ARB won de Jonghe Acht de Thetis Sprint van
onder andere klassementsleider Laga. Op de ARB wist de Lichte Acht op zaterdag
een klassementsblik te veroveren en op zondag waren het zowel de Lichte als de
Damesch Acht die het beginnelingenveld wonnen. Twee weken later was het Licht
die een sprintblik veroverde, Damesch die een klassementsblik trokken en de Jonghe
Acht die beginneling af werd. Tussen deze wedstrijden in was de Koninklijke Holland
Beker waar ook alle eerstejaarsachten en twee devlopment vierzonders acte de
presence gaven. Nicole Beukers vocht bij de Ladies Trophy en verwoedde strijd uit
met een dame van Thêta en trok uiteindelijk aan het langste eind. Hiermee werd ze
knap 2e achter Frida Svenson, de Zweedse wereldkampioene van 2010. Hiermee
verdiende Nicole een ticket voor de Wereldbekerwedstrijd in München waar ze 9 e
werd. Bij de mannen (Holland Beker) wist Harmen Eefting de finale te halen, waarin
hij 6e werd achter internationale toproeiers. In de B-finale werden Tim Christen en
Kelvin Klatt 2e en 3e, waarmee Njord 3 skiffeurs in de top10 van de Holland Beker
had. Marie-Anne Frenken roeide op de Holland Beker voorlopig haar laatste wedstrijd
in een dubbelvier. Helaas ging het niet hard genoeg en gaat ze nu proberen in de
skiff naar het WK te gaan. Tot slot is er nog onze Olympische Topper Jacobine
Veenhoven. Zij roeide op de Holland Beker haar laatste wedstrijd op Nederlandse
bodem en won overtuigend. Na een wat teleurstellende 4e plaats op de laatste
Wereldbekerwedstrijd zit zij nu in de laatste weken voor de Olympische Spelen. Hier
zal ze op 2 augustus de finale van de W8+ varen in een hopelijk GOUDEN race!
Njord wint de Varsity!
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M. G. van der Horst
h.t. Commissaris voor het Wedstrijdroeien der K.S.R.V. "Njord"

Copyright © 2012 Redactie Oud-Njord

7

INTERVIEW MET DE F.T. PRAESES
Naam: Sebastiaan Theodorus Antonius Koenders
Geboortedatum: 23 april 1991
Studie: biofarmaceutische wetenschappen
Roeicarrière: Jonghe8+ 2010, MGZ 4- 2011, MGZ 4+ 2012 (tot halverwege het
seizoen)
Blikken: 1 tellend ARB blik en 1 Triton lustrum blik
Lievelingseten: pannenkoeken
Stemt in september op: VVD
Lievelingskleur: groen
Broers/ zussen: 1 zusje
Relatie: ja, al bijna 3 jaar
Echt verassend was de praeses-voorverkiezing dit jaar niet. De gedoodverfde
winnaar was Dhr. Koenders. Hij mag onze mooie vereeniging volgend jaar gaan
leiden! De Zwanehals Commissie zocht de aanstaande praeses alvast op om hem
wat beter te leren kennen.
Gefeliciteerd! Waarom denk je dat het bestuur jou heeft voorgedragen?
“Ik heb een brief naar het bestuur geschreven waarin ik heb uitgelegd hoe gedreven
ik ben en dat ik echt zin heb om Njord een jaar te leiden. Verder ben ik geen
impulsief persoon, maar wel iemand die van aanpakken weet.”
Het is nu al het derde jaar op rij dat iemand uit het Zwanenest praeses van de
K.S.R.V. Njord wordt. Kun je verklaren hoe dat komt?
“Het Zwanenest is een huis dat altijd zeer betrokken is geweest bij de vereeniging.
We vinden Njord allemaal mooi. Ook als we stoppen met roeien willen we ons voor
Njord blijven inzetten. Andere Njordhuizen hebben dat natuurlijk ook, maar wel op
een ander niveau dan het Zwanenest. Het is dus zeker geen toeval dat de praeses
van Njord zo vaak uit het Zwanenest komt.”

Welk Njord bestuur is een voorbeeld voor je?
“Dat is bestuur Reijzen. Zij hebben gezorgd voor profcoaching op Njord, daar heb ik
in mijn eerste jaar ook van mogen profiteren.”
Hoe zie jij Njord? Als gezelligheids- of sportvereniging?
“Njord is in de eerste plaats een plek om te sporten, om op het sportieve vlak het
beste uit je zelf te halen. Maar roeien is een teamsport en die ploegband brengt ook
gezelligheid met zich mee.”
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Lijk je ook op je twee Zwanenest-voorgangers, Wabeke en Godlieb?
“Hmmm… Godlieb is van de plannen maken en Wabeke is juist van de dingen
meteen aanpakken. Ik denk dat ik daar tussen in zit. Ik denk altijd goed na voor ik
iets doe, maar wil daarna ook meteen aan de slag ermee.”
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Welke doelen heb je al voor je zelf geformuleerd voor komend jaar?
“Ik vind een aantal zaken erg belangrijk. Allereerst is het belangrijk dat de
profcoaching gecontinueerd wordt. Het huidige bestuur is bezig om er voor te zorgen
dat er volgend jaar weer profcoaching is en het is mijn taak om er voor te zorgen dat
dit voor het jaar er op ook veilig wordt gesteld. In mijn eerste jaar was er
profcoaching op de eerstejaarsachten en toen hebben de Damesch8+ en de
Jonghe8+ waar ik in zat geblikt. Het jaar daarop was er geen profcoaching en dan zie
je dat een acht die op de ergometer harder gaat dan mijn acht toch niet vooraan
meevaart. Dit jaar hebben we weer profcoaching en dan varen de drie achten ook
echt mee.
Verder wil ik de functie extern behouden als aparte functie om zo meer geld binnen
te halen zodat alle mooie plannen ook mogelijk zijn. Tenslotte hoop ik dat we volgend
jaar competitieroeiers nog meer bij de vereniging kunnen betrekken.”
Je hebt nu een paar weken om een bestuur om je heen te vormen. Naar wat voor
mensen ben je op zoek?
“Ik wil mensen in mijn bestuur hebben die hard werken en waar je van op aan kan.
Ook moeten het mensen zijn waar ik goed mee kan opschieten, uiteindelijk zit je toch
een jaar lang met elkaar in de bestuurskamer!”
… En kun je al namen noemen?
“Ik heb al met wat mensen gesproken, maar ik wil eerst alle opties langs gaan
voordat ik daar uitspraken over doe.“
Wordt het nog een probleem om de twee Minervanen voor je bestuur te vinden?
“Dat moet ik nog zien. Vorige jaren is het ook altijd goed gekomen (red. een aantal
keren met deeltijdfuncties). Het liefste heb ik natuurlijk twee bekwame Minervanen in
mijn bestuur om met hen ook de band met Minerva te versterken.”
Het verbaast mij altijd dat niet alle bestuursleden op Njord eerst ervaring hebben
opgedaan in grote commissies, zoals de IC, AC of Hollandia Commissie. Is dit voor
jou een eis?
“Nee, het hebben gedaan van een commissie is geen expliciete voorwaarde, maar
het is natuurlijk wel een plus.”

En waarom zou het volgend jaar dan wel gaan lukken?!
“We hebben dit jaar een hele goede basis gelegd en die kunnen we volgend jaar
uitbouwen.”
Is er ook iets waar je tegen opziet?
“Eigenlijk niet… er zijn natuurlijk altijd wel mensen die gaan zeggen dat dingen niet
goed gaan of er ontstaan kleine irritaties in de bestuurskamer. Maar dat is met een
goed gesprek altijd wel op te lossen.”
Tenslotte, wil je nog iets kwijt aan de Njord leeden?
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Waar zie je het meest naar uit?
“Naar de Varsity overwinning!“
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“Ja! Als ze volgend jaar opmerkingen of goede ideeën hebben dan zijn ze van harte
welkom in de bestuurskamer!”
Marieke Barnhoorn

Oud- Njord Kroniek 2012-II

(dit stuk werd eerder gepubliceerd in de Zwanehals)
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DAMESCH ACHT+ 2012

Terugblikkend op 2012
De laatste week trainen met de eerstejaars damesch8+ 2012 is aangebroken. Met
een dubbel gevoel hebben we de laatste CT gevaren (en gewonnen). Aan de ene
kant kunnen we niet wachten op dat ene wit biertje op het terras na zonsondergang,
maar tegelijkertijd worden we allemaal opvallend stil bij het besef dat dit prachtige
seizoen ten einde komt.
Tijdens het schrijven van dit stuk ligt slechts de NSRF slotwedstrijd nog voor ons.
Onze huidige derde klassemenstplek zullen we op zaterdag met volle overgaven
verdedigen. Op zondag worden we voor het eerst gescheiden en starten we met
twee 4+ boten in het overgangsveld.
Op 30 oktober 2011 met de bekendmaking van de eerstejaars dameschacht begon
voor ons het roei avontuur. Op de Vlietdag werd ons pas echt duidelijk wat het
Damesch roeien inhoudt. Hier begonnen de inspirerende verhalen van de Oud-leden
waarvan nog vele volgden dit jaar. Later in het jaar is Irene Eijs nog speciaal komen
vertellen over haar eigen ervaringen, wat zeker heeft bijgedragen aan de motivatie
van de hele ploeg. Op de eerstvolgende wedstrijd, de ARB, was het raak: het
beginnelingenblik! De daaropvolgende Holland Beker, waar we mochten oproeien
naast de Olympische achten en (inter)nationale toproeiers, was een extra
inspiratiebron. Op de Martini Regatta hebben we het klassement gewonnen, wat een
bijzondere prestatie is voor een eerstejaars damesch8+ van Njord.
Al met al een mooi seizoen zover, mede dankzij onze coaches Nienke van Zijp, Evi
van der Graaf, Suzanne Poel en Jonathan Barnhoorn. Samen dagelijks hard trainen,
vroeg naar bed, vooral vroeg opstaan en gezond leven heeft geleid tot een hechte
ploeg en prachtige herinneringen voor de rest van ons leven. We hopen, net als u,
over enkele jaren op een mooie borrel deze herinneringen levendig te kunnen
ophalen.
Met lichtblauwe groet,

Oud- Njord Kroniek 2012-II

De eerstejaars damesch acht+ 2012

Copyright © 2012 Redactie Oud-Njord

1
1

NJORD NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN!
Interview met Njord’s Olympiër Jacobine Veenhoven
Het Olympisch jaar is aangebroken. Deze zomer zal in Londen de strijd der strijden
losbarsten. Jacobine Veenhoven (tiendejaars!) van Njord zit in dé Vrouwenacht! We
zochten contact met haar via de e-mail.
Gefeliciteerd met de prestatie op de eerste en tweede Wereldbeker! Over niet al te
lang al weer de derde Wereldbeker. Hoe leven jullie naar die wedstrijd toe?
“De reden waarom ik nog steeds roei is omdat ik racen geweldig vind, dus ik kijk uit
naar elke Wereldbeker. Als ploeg gebruiken we deze toernooien om nieuwe dingen
te proberen, ons raceplan aan te scherpen en natuurlijk ook voor de fysieke prikkel.
Als je een sterke race vaart geeft dat vertrouwen richting Londen en mochten er
dingen misgaan, dan weet wat je nog moet aanscherpen deze laatste weken.”
Hoe ziet je leven er momenteel uit? Alleen maar roeien, eten, slapen of is er nog tijd
voor andere dingen?
“Eigenlijk doe ik niks anders dan dat inderdaad. Voor dingen als studie en werk heb
ik simpelweg geen energie over. Tussen de trainingen door slaap ik veel en we doen
vaak een bakkie met de ploeg of andere leden uit de equipe. Als ik in Nederland ben
probeer ik nog wat af te spreken met familie en vrienden, maar ook dat staat nu
helaas op een nogal laag pitje.
Nu ik dit opnieuw lees besef ik hoe saai dit klinkt haha. Je moet er inderdaad wat
voor over hebben, maar leven als een topsporter is ook heel bijzonder.”

Heb je ook het gevoel dat je elke week nog stappen zet? Of is het meer het
onderhouden van conditie en techniek die je nu al bezit?
“Maak daar maar stapjes van. Natuurlijk is onderhouden van conditie en techniek erg
belangrijk, maar zeker op technisch/ritmisch gebied kun je in die laatste paar
maanden nog veel progressie boeken. Sowieso gaan we vanaf nu veel meer in de
acht trainen. We moeten weer gewend raken aan de snelheid van zo’n groot nummer
en het kan en moet allemaal veel strakker. Daar hebben we nu nog genoeg tijd voor,
dus dat gaat helemaal goedkomen.”
Hoe is de sfeer in de ploeg? Lijkt mij een stuk relaxter nu duidelijk is wie er in zitten
en je geen concurrenten meer van elkaar bent. Merk je dat verschil?
“Dat verschil merk je zeker. Tijdens de selecties is iedereen voornamelijk met zichzelf
bezig. Je gunt een ander een hele hoop, maar op het moment dat het moet gebeuren
ga je in een soort vechtstand. Dan ontstaan er vanzelf af en toe irritaties. En er wordt
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Zitten jullie nu op het maximaal aantal trainingen per week of wordt dat nog verder
opgeschroefd naar Olympische Spelen toe? Rust lijkt me ook belangrijk…
“De periode waarin wij maximaal trainden (lees 3x per dag) is voorbij. We trainen nu
nog wel veel en hard, maar vanwege de Wereldbekers moeten we af en toe een
stapje terug doen. Neemt niet weg dat we geen vrij hebben gehad rond de
toernooien. We trainen er als het ware overheen, omdat we pas op de Spelen in
topvorm moeten zijn.”
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wat af gehuild in zo’n vrouwenploeg haha. Maar de sfeer is nu super goed en ik ben
ontzettend blij met dit team. We hebben heel veel vertrouwen in elkaar en kennen
elkaar ondertussen heel goed.“
Voel je bij jezelf de spanning al stijgen of valt het nog mee? Is er ook een
sportpsycholoog aanwezig?
“Ik ben nog niet zenuwachtig voor de Spelen, ik heb er op dit moment alleen maar
heel erg veel zin in. Voor elke Wereldbeker ben ik wel een beetje zenuwachtig, maar
dat is gezonde wedstrijdspanning. Ik denk dat ik dit jaar tijdens de selecties de
meeste spanning heb ervaren, maar dat is gelukkig achter de rug. Hoe ik me op de
Spelen ga voelen gaan we zien. Tijdens de selectieperiode heb ik wel een aantal
gesprekken met een sportpsycholoog gevoerd. Dit heeft me zeker geholpen. Het is
fijn om in zo’n spannende tijd met iemand te kunnen praten die objectief naar de
dingen kan kijken. Hij kan je manieren aanleren om bijvoorbeeld te ontspannen of je
gedachten om te zetten. Wij hebben ook een aantal groepssessies gehad met deze
zelfde psycholoog.”
Krijgen jullie speciaal eten? Of mag je zelf bepalen wat je naar binnen werkt !?
“In principe mag je zelf bepalen wat je eet, maar we bespreken ons eetpatroon
regelmatig met een voedingsdeskundige en de bondsarts. De arts meet maandelijks
ons vetpercentage en gewicht en checkt bovendien onze bloedwaardes. Aan de
hand van die waardes kun je dan je maaltijden aanpassen. Vaak komt het erop neer
dat je juist meer moet eten en niet minder.”
Veel Njord-leden hebben wat jij in augustus gaat beleven als droomdoel! Hoe heb jij
dat doel bereikt? En wat raad je de Njord-leden aan die dat zelfde willen te doen?
“Voor mij was het tot voor kort ook een droomdoel en ik kan soms nog steeds niet
helemaal beseffen dat ik het ga meemaken. Njord leden die ook ooit op de Spelen
willen roeien raad ik aan om zich niet blind te staren op zo’n “droomdoel”. Je moet
van elk seizoen genieten en stap voor stap groeien. En natuurlijk moet je er keihard
voor trainen, maar dat spreekt voor zich.”

Voor allen die nog niet zo goed weten wie Jacobine Veenhoven is:
Geboren in: Laren
Studie/werk: Psychologie, afgestudeerd in februari 2011. Roeien is nu mijn werk.
Broers/ zussen: 2 broers, één van 30 en één van 26.
Burgerlijke staat: Samenwonend met Kees Winters (Quaestor 2008-2009)
Roeicarrière: WU23 in 2005 en 2006. Senioren WK in 2007, 2009 en 2011 (brons in
Poznan). Tot nu toe 11 Wereldbekers gestart in tweezonder, dubbelvier en acht (3x
goud, 1x zilver en 5x brons in Vrouwenacht).
Lievelingseten: Italiaans en pannenkoeken
Favoriete vakantieland: Ga ik na mijn roeicarrière ontdekken.
Mooiste Njord-herinnering: Collation tijdens het Lustrum en overwinning Hel van het
Noorden 2009 (1 seconde voor op Emma Twigg).
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Wil je verder nog iets kwijt?
“Jullie zijn allemaal lid van de allermooiste roeivereniging van Nederland. Besef hoe
cool Njord is en geniet van je studententijd, want voordat je het weet ben je
tiendejaars ”
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Wil je van Jacobine zelf horen wat ze beleeft in aanloop naar de Spelen? Lees dan
haar blog: http://bloggers.nl/Londen2012/.
Marieke Barnhoorn
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(dit stuk werd eerder gepubliceerd in de Zwanehals)
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Verrassingsborrel voor Jacobine Veenhoven: "Njord Heineken House"

Vlak voordat bekend werd dat Jacobine
Veenhoven een plekje in de Vrouwen Acht
veroverd had kwamen Njord-dames Renée Hagen
en Christine Plagmeijer met het idee om een
verrassingsborrel voor Jacobine te organiseren.
Zodra het goede nieuws bekend werd dat onze
Jacobine, na jaren trainen, Wereldbekers en WK's,
naar de Olympische Spelen mocht, begon de
voorbereiding. Alle leden van Njord en het bestuur
van Oud Njord werden geïnformeerd dat op
dinsdag 27 maart Njord in het teken van de
Olympische Spelen zou staan! Iedereen moest
oranje of rood-wit-blauwe kleding aantrekken en
de Zwanezaal werd helemaal volgehangen met
vlaggetjes. Ook vriendje Kees Winters zat in het complot. Hij zorgde ervoor dat zij
samen om ongeveer 21:00 uur op Njord zouden arriveren, waar iedereen stond te
wachten.
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En wat was het een mooie verrassing! Jacobine stond perplex en de zaal ging
helemaal los. Ze werd toegesproken door de Praeses, werd toegezongen door alle
leden en kreeg een prachtig Olympisch Njord-shirt aan (met de vijf ringen én het
embleem van Njord erop). Kortom, een supergeslaagde borrel waarin deze topper in
het zonnetje werd gezet. Njord wint de Olympische Spelen!
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INTERVIEW MET MICHIEL JONKMAN, ‘BEHIND OLYMPIC SCENES’
Tja, ik geeft toe, ik kreeg al een beetje spijt. Want als rasechte amateur een
begenadigd jonge journalist interviewen, dat is wel heel erg het hol van de
spreekwoordelijke leeuw betreden…
Toch werd het hoog tijd een portret te schetsen van Michiel Jonkman (1984),
voormalig Leidsche Lichte Pik, medaillist in twee Worldcup-wedstrijden, oud Praeses
van een zeer succesvol Zwanencomité, voormalig coach van het “Minerva” Boston
talentenproject van de KNSRB, en nu óók een beetje Olympiër.
Niet als roeier, maar in dienst van het Olympisch Comité zal hij de halve zomer in
Londen aan het werk zijn als officieel verslaggever van de aldaar geplande roei- en
kanowedstrijden. Ik spreek hem telefonisch, vlak voor zijn vertrek naar London,
alwaar hij komende weken zal vertoeven om hét sportevenement van het jaar te
verslaan.

Zijn stijl kenmerkt zich door een uitgebreide feitenkennis, die verder gaat dan
statistieken alleen;zijn verslagen zijn een plezier om te lezen, doordat deze doorspekt
zijn met al dan niet saillante details over de privelevens en beslommeringen van
roeicoryfeeën, aantoonbaar respect voor hun doorzettingsvermogen verwoven met
zowel nuttige als geestige achtergrondinformatie van sporters in kwestie.
Sinds 2008 bouwt Jonkman aan een stevige reputatie binnen de roei-journalistiek.
Aanvankelijk door het schrijven van artikelen voor de toonaangevende Nederlandse
roeierswebsite “www.NLroei.nl” en bijdragen aan diverse Sporttijdschriften en
bijvoorbeeld het Varisty magazine van de Club van Broekhuizen.
Talrijke nationale en internationale wedstrijden werden reeds door hem schriftelijk
verslagen; zijn “who to watch” wedstrijd- en toernooivoorbeschouwingen op NLroei
vinden gretig aftrek en ontvangen meer dan eens de elektronische lof die zij
verdienen. Daarnaast bekwaamde hij zich ook steeds meer als commentator. Met het
enthousiasme van Jack van Gelder en de achtergrondkennis van de Winkler Prins,
schalde hij als live-reporter over ‘s lands wateren bij jaarlijkse highlights als de
Varsity, als “razende reporter” bij de Heineken Roei Vierkamp en internationale
evenementen zoals de Koninklijke Holland beker en het Amsterdamse
Wereldkampioenschap onder de 23. Steeds vaker ook reisde hij voor NLroei, en later
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Jonkman begon zijn carrière in Njord’s Lichte Acht van 2002 en woonde tussen
andere bijdehante lichte Pikken op de Maliebaan 26. Vijf jaar lang was hij
wedstrijdroeier van Njord, en behaalde onder meer uitzendingen naar Boston in
2005, als roeier in het Minerva-project van de KNSRB, en in de nationale Lichte 4naar de wereldkampioenschappen onder de 23jaar, in 2006. Deze carrière werd
bekroond werd door behalen van twee bronzen medailles in de nationale Lichte Acht
op de Worldcupwedstrijden van Amsterdam en Luzern in het jaar 2007.
Inmiddels is hij afgestudeerd historicus en praktiserend sportjournalist. Geleidelijk
aan baande hij zijn weg op de nog vrij onontgonnen journalistieke paden van de
Nederlandse roeiwereld. Een klein wereldje, waarin het tot enkele jaren geleden nog
ontbrak aan lichtvoetig en met een vrolijke inslag geschreven artikelen die verder
gingen dan een droog commentaar op rijen vol uitslagen, het neersabelen van
verenigingsprojecten en het uiteenzetten van de zoveelste ruzie binnen de
roeibond.…
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ook voor de FISA, door Europa om schriftelijk en mondeling verslag te doen van
wereldbekerwedstrijden, WK’s en andere bijzondere roei-evenementen. Zo is hij
sinds 2009 vaste medewerker van het Engelse Regatta Radio, een radiostation dat
speciaal in het leven geroepen wordt voor de zeer prestigieuze Henley Royal
Regatta. In het vooruitzicht na deze Olympische zomer, liggen nog de verslaggeving
van het WK roeien voor niet olympische nummers en junioren, in september te
Plovdiv, Bulgarije.
Het moge duidelijk zijn dat zijn hobby zijn werk is geworden; voor deze freelance
sportjournalist betekent dat concreet een uur of 10 à 12 per dag bezig zijn met het
volgen van sportnieuws- op televisie, internet, live en via de meer informele kanalen.
Jonkman voelt zich daarin gesteund door een goed geheugen en een voorliefde voor
het onthouden van ‘trivia’. Geef de man een goede film te zien, en ogenschijnlijk
moeiteloos zal hij citaten en scènes memoriseren; niet voor het geval deze ooit te
pas komen, maar gewoon, omdat het kán.
Uiteraard ben ik in dit licht benieuwd hoe hij zich voorbereid op een groot toernooi
zoals een FISA Worldcup, of de nu aanstaande Olympische Spelen. Betekent dit
wekenlang rijtjes namen en trivia stampen, spiekbrieven vol CV’s bijhouden, andere
media uitspellen? Bijna verontschuldigend antwoord Jonkman dat hij verreweg de
meeste feiten “toch al kent”, puur uit oprechte interesse. Desalniettemin zal hij zich,
eenmaal in Engeland, in het wel en wee van de Olympische kano-ploegen nog
moeten verdiepen, een discipline waarin hij nog niet geheel thuis is.
Inmiddels is het vergaren van informatie niet meer alleen een actieve bezigheid maar
bijna een lifestyle. Zo blijkt hij inmiddels zo goed ingeburgerd en gewaardeerd in de
vaderlandse roeiwereld, dat het nieuws ook naar hém toe komt. Zo krijgt hij
bijvoorbeeld steeds vaker berichtjes toegestuurd van sporters zelf, of wordt hij langs
de baan van het ene evenement, benaderd voor een nieuwe journalistieke functie
elders. “Een netwerk” zo legt hij mij uit, “is alles”.

Bovenstaande vindt concreet zijn weerslag in het feit dat hij sinds enkele jaren ook
auteur is van het nog uit te geven roeiboek ‘Solo’, waarvoor hij de Olympische Skiff
kampioenen van 1952 tot op heden interviewt. Hiervoor reisde hij reeds over de
wereldbol, om vermaarde Olympiers zoals Ivanov, Müller, Karppinen en Tüfte te
spreken. Het werk hieraan vordert gestaag en binnenkort zal er wellicht nog een
nieuwe naam kampioen aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Het gaat wat ver om
een debuut nog voor uitgave al een ‘magnum opus’ te noemen, maar in elk geval
beloven de namen van de participerende zwaargewichten in combinatie met de mij
bekende schrijfkwaliteiten van Jonkman veel goeds.
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Hoe zijn stijl zich kenmerkt? Zoals de lezers van zijn NLroei stukken reeds weten,
interesseert Jonkman zich niet alleen in de prestaties, maar met name ook in de
mens achter de sporter. Hij gruwt dan ook van het slechts oplepelen van feiten en
het afstandelijke vragenstellen zoals het “wat ging er door je heen?” en “waar ging
het fout?” van het gemiddeld voetbal-interview. Veel en veel liever richt hij zich op het
diepte-interview en het portretteren van de betreffende sporters om recht te doen aan
hun persoon en prestaties, hoe deze laatste dan ook uitpakken. Geen wonder dat de
sporters zelf hem ook waarderen!
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Het lukt mij helaas niet hem te verleiden mij een journalistiek voorbeeld te noemen,
hoewel ook hieruit zijn veelzijdige benadering en brede interesse spreekt: “Vrijwel
elke verslaggever heeft zijn kwaliteiten”. Grote waardering heeft hij voor John Stewart
van de Amerikaanse ‘Daily Show’, die met een vleug humor en een bijzondere
perceptie van nieuws zijn programma vult. Het opbouwen van duurzame goede
verstandhoudingen met sporters zoals Mart Smeets dat doet, onderwijl met verbaal
gemak de dialogen aaneenrijgend, kan ook zijn goedkeuring wegdragen.
Maar, zo vraag ik me af, wat valt er nog te wensen over voor een jonge journalist na
het verslaan van de Olympische Spelen, toch de moeder aller Sport toernooien? Ach,
wensen te over. Jonkman wil geen “one trick pony” zijn; niet alleen het roeien of
watersport heeft zijn interesse, neen, hij wil excelleren als allrounder. Evenementen
verslaan zoals de koningsnummers binnen het Atletiek is staat nog hoog op zijn
wensenlijst. Maar ook het portretteren van de menselijke kant van de grote
commerciële spelers uit de Amerikaanse basketballcompetitie NBA zou hem
fantastisch lijken. Dat zou een prachtige manier zijn om zijn waardering te uiten voor
die overtuiging tot excelleren en arrogantie die deze atleten ten toon spreiden; een
eigenschap die, zo leerde hij in de loop der tijd, bij de doorsnee verenigingsroeiers
(helaas) te vaak ontbreekt.
Of hij zich nog wil wagen aan een Olympische prognose betreffende de Nederlandse
Vlaggenschepen? “Tweemaal goud zal moeilijk zijn” aldus Jonkman. “Maar er is niets
mis met het hopen op winst en het gunnen van een sterk staaltje Nederlandse
poldertactiek aan deze roeiers: in de aanloopjaren naar de Spelen selectieperikelen
en teleurstellende Worldcup-resultaten, en dan gewoon vlammen op het juiste
moment!”.
Meer weten over, of lezen van Michiel’s hand?
Volg regelmatig zijn verslagen o.a. op www.nlroei.nl of www.michieljonkman.nl!
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Selma Mourad
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Middengroep Dames 4- op de 25ste Henley womens regatta
Terwijl het grootste gedeelte van wedstrijdroeiend Njord dit weekend in Groningen
vertoefde, kozen wij, de MGD 4-, ervoor om ons geluk ergens anders te beproeven.
Als je dan toch ver weg moet om een wedstrijd te starten, dan gaan wij liever naar
Engeland! Hier werd namelijk afgelopen weekend voor de 25e keer de Henley
Women’s Regatta verroeid. Een typisch Engelse wedstrijd op de Theems met een
knock out-systeem.
Ons bezoek aan Engeland begon al goed. Bij aankomst vrijdagavond vielen wij
midden in het uittrainings-/eindejaarsfeest van ChristChurch (een campus van Oxford
waar we sliepen). Dat Engelsen goed zijn in feestjes werd maar weer eens
bevestigd. De flessen wodka kwamen uit alle gaten en hoeken en al snel hadden wij
het ook erg naar ons zin. Erg lang mocht dit feestje voor ons natuurlijk niet duren,
met het oog op de wedstrijd van zondag.
Zaterdag ochtend werden we wakker met uitzicht op de bibliotheek. Pas toen
beseften we ons hoe fantastisch mooi de campus is, met de ouderwetse bouwstijl en
de goed onderhouden tuinen. Nadat we de campus helemaal goed hadden bekeken
bij daglicht begaven we ons naar dé zaal van ChristChurch, bekend van de vele
Harry Potter-scenes. Hier stond een heerlijke brunch klaar voor alle studenten.

wij weer richting Oxford.
Zondag was natuurlijk de dag waar het allemaal om draaide. Om 10:00 uur
verschenen we aan de start van de 25e Henley Women’s Regatta. Onze tegenstand
was een Leander/Sport Imperial-combinatie, die (zo hoorden wij pas zondagavond)
het middenschip vormde van de Engelse EK-8+. Dat deze damesch voor ons (nog)
een maatje te groot waren bleek al snel. Helaas voor ons, want voor een eerste race
op de hard stromende Theems ging het goed. Door dit verlies waren we gelijk
uitgeschakeld, en konden we de rest van de dag genieten van een zonovergoten
roei-evenement met een Pimm’s in de hand. Met nog een bezoekje aan het River
and Rowing museum namen we afscheid van Henley, om in Oxford in de pub voetbal
te kijken met louter Portugese supporters.
De maandag werd besteed aan nog even rondkijken in Oxford en Eton, waar de
zwanen van God Njord in overvloede aanwezig waren!
Sanne van der Velde, Manon Helmich, Nienke Franssens en Jeanine Pas
(coaches Ruben van Bodegom en Maria van der Velden)
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Na dit heerlijke eten vertrokken we
richting Henley om daar de wedstrijd
eens goed te bekijken, de geleende boot
(de Smooth Operator!!) af te stellen en
voor het eerst kennis te maken met de
Theems, en vooral haar stroming. Aan
het eind van deze dag stond een diner
op Leander gepland. Samen met Dhr.
Landman en James (coach in Engeland)
werden er goede grappen uitgewisseld
en met een verzadigd gevoel vertrokken
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NJORD IN HET KORT
Acht maal blik in Groningen op de Martini Regatta
Niet alleen de resultaten waren zeer goed in Groningen, ook de
weersomstandigheden (altijd berucht op de Martini) waren beter dan verwacht.
Hoewel de sterke tegenwind voor zware en vooral lange races zorgde, waren de
baanverschillen dit jaar minder groot dan vorige edities. Hoewel de hogere
baannummers nog steeds voordeel hadden kwamen de winnaars lang niet altijd uit
baan 7, zo lieten de Njord-ploegen meer dan eens zien.
Het weekend begon op vrijdag met de sprint. Slechts een handvol ploegen van Njord
lagen aan de start, de eerstejaarsachten, 2 lichte 2-ers en Renée Hagen in de
mix2X. Blik was er voor de Lichte Acht en voor Renée in de mix2X. De Jonghe Acht
liet weer zien dat ze goed kunnen sprinten en werden 2e. De Damesch Acht werd 3e.
Op zaterdag waren er opnieuw finales voor de eerstejaarsachten en middengroep
licht het development veld. De Damesch Acht won enigszins verrassend van
klassementsleider Gyas en stormen hiermee de top3 van het klassement in! De
Jonghe Acht en de Lichte Acht deden het wat minder, mede doordat zij in de minder
gunstige banen lagen. Desalniettemin handhaven zij zicht prima in de top6 van het
klassement. Harmen Eefting moest in de nieuwelingen skiff flink aanzetten om zijn
concurrent, die in de luwte van baan 7 een voorsprong had, in het laatste kwart van
de race in te halen. Met deze overwinning bereikte hij de overgangsstatus in het
scullen.

Koninklijke Holland beker
De hoofdnummers op de KHB waren ook dit jaar de roemruchte ‘Holland Beker’ en
de Ladies Trophy. Bij de Ladies Trophy was Nicole Beuker de troef van Njord (en
eigenlijk ook wel Nederland). Ze won zowel haar voorwedstrijd als halve finale
overtuigend en ging daarmee als kanshebber voor een podiumplaats naar de finale.
De Zweedse Frida Svensson (wereldkampioen van 2010) bleek een maatje te groot,
maar vlak daarachter vocht Nicole met Lisa Scheenaard van Theta een spannende
strijd om de 2e plek. Dankzij een snelle laatste 500 meter trok Nicole aan het langste
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De finales op zondag begonnen met BLIK voor de Lichte 4- in de LN4-! Hiermee
werd Hoekstra overgangs. Een uur later werd de KSRV Njord zelfs een SA roei(st)er
rijker. Christine Plagmeijer trok samen met onder andere Renée Hagen en
stuurvrouwe Lisa Bleijerveen haar 8e tellende blik! Ze deden dit overtuigend in de
DSA8+, waar de Damesch Acht knap 2e werd. In de overgangsskiff was Harmen
Eefting heer en meester en haalde zelfs bijna het voor hem gestarte veld in! Vlak
daarna was het de Jonghe Acht die aan de start lag. Op zaterdag was grote
concurrent Orca (3e in klassement) nog ruim sneller dan onze mannen, dus het zou
moeilijk worden. De mannen bluften de Orcanen al in de eerste 500 meter af door
een flinke voorsprong te nemen. Orca kwam nog wel terug, maar onze Jonghe Acht
hielp op de streep net genoeg (0,25 seconden) over. Hiermee zijn alle
eerstejaarsachten beginneling af! Alleen Nereus heeft dat op dit moment ook bereikt
(hun Lichte Acht blikte als laatste van de achten op de Martini). Het was weer een
zeer goed weekend voor de KSRV!
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eind en werd 2e op slechts 2,5 seconden van de Zweedse winnares. Dankzij deze
topprestatie mocht Nicole ook in München op de 3e wereldbekerwedstrijd starten in
de skiff.

Nicole begon op vrijdag met haar voorwedstrijd. Ze ging hard van start, maar werd in
het 2e gedeelte van de race ingehaald en moest via de herkansing de finale zien te
bereiken. In de herkansing later die dag kwam ze rustiger uit de start, maar schoof
gedurende de race langzaam op en finishte als eerste in haar herkansing! Op
zaterdag roeide Nicole de halve finale en kwam helaas nog te kort voor de A-finale.
In de B-finale op zondag lag Nicole lange tijd op de 6e plaats, maar dankzij een
snelle laatste 500 meter klom ze op naar de 3e plaats in de B-finale. Overall werd ze
dus 9e, 1 plek beter dan op de wereldbekerwedstrijd vorig jaar.
Nog belangrijker is de ervaring die ze op heeft gedaan voor haar belangrijkste doel
dit jaar: Het WK onder 23.
Met slechts 6 inschrijvingen was het vrouwenachten veld wat mager gevuld. Op
vrijdag was er de zogenoemde race for lanes. Het was voor de Nederlandse vrouwen
geen vlekkeloze race, maar echte consequenties konden er niet aan verbonden
worden. Op zondag bleek echter dat de vrouwenacht dit weekend niet goed in vorm
was. Ze kwamen nog wel al snelste uit de start, maar daarna vielen ze terug.
Uiteindelijk belandde ze op een teleurstellende 4e plaats, en favoriet voor de
Olympische titel USA was er nog niet eens bij. Waar het aan lag is gissen. Misschien
was het wennen aan de nieuwe boot, misschien was het terugkeren van Nienke
Kingma in de boot te veel wennen. Er is dus nog werk aan de winkel voor de
vrouwenacht voordat ze kunnen winnen in Londen. Een pleister op de wonde is het
binnenhalen van de Wereld Beker!
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Worldcup München
Twee Njord dames verschenen aan de start in München. Uiteraard trad goudhaantje
Jacobine Veenhoven aan in de nationale vrouwenacht. Het was de eerste
wereldbekerwedstrijd in de nieuwe oranje boot en met Nienke Kingma aan boord.
Nicole Beukers roeide voor de 2e keer een wereldbekerwedstrijd in de skiff.
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In memoriam: lid van verdienste Jan Heckman
Op 4 juni 2012 is lid van verdienste Jan Heckman op 87-jarige leeftijd overleden
(geboren op 28 maart 1925). Heckman was in de jaren vijftig actief op Njord als
roeier, coach en bestuurslid. Ook was hij secretaris van de K.Z. & R.V. Hollandia.
Daarnaast was hij ook erelid van de Landelijke Specialisten Vereniging en Officier in
de Orde van Oranje-Nassau.
Het Bestuur der K.S.R.V. “Njord” en oud Njord wensen familie, vrienden en andere
dierbaren veel sterkte toe bij dit verlies.
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In memoriam An de Lange, weduwe van bootsman Maarten de Lange
Naar aanleiding van het overlijden van An de Lange op 93-jarige leeftijd op 5 april
jongstleden, schreef Oud Njord lid dhr Paijmans onderstaande brief aan de familie de
Lange; ons inziens een fraai ‘in memoriam’ en derhalve hier integraal gepubliceerd.
Sassenheim, 12 april 2012.
Beste Jan, Ida, Elly, Hans, Annelies en Marco,
Door middel van deze brief wil ik jullie condoleren met het overlijden van jullie moeder, Ann
de Lange. Het geeft troost dat zij een rijk en lang leven beschoren is geweest.
De foto's die tijdens de plechtigheid voorafgaande aan de begrafenis werden getoond
completeren het beeld dat ik van Ann had. In 1969, toen ik bij Njord aan kwam, waren je
gedachten nog niet bij de bootsman, laat staan bij zijn vrouw. Pas op nieuwjaarsdag mocht je
als eerstejaars met een rijksdaalder in je knuistje Maarten een gezegend Nieuwjaar gaan
wensen. Na de intrainingsborrel, waar Maarten met een plankje en een krijtje bijhield hoeveel
'kraayepoots' je al gedronken had (niet om je te behoeden voor dronkenschap, maar om te
zien hoeveel je al had ingeteerd op je inleg van Hfl. 5,-) werd het contact geïntensiveerd.

Ik wens jullie nogmaals alle sterkte met het verlies van jullie moeder en dank jullie voor alle
geduld dat jullie hadden met Njord en al die (oud-)leden die steeds weer de aandacht van
jullie Vader en Moeder, Opa en Oma opeisten.
De 30e april is niet alleen de verjaardag van prinses Juliana of Koninginnedag, maar vooral
ook de verjaardag van Ann de Lange. Dat zij ruste in vrede en weer verenigd is met Maarten.
Joost Paijmans.
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Vanaf dat moment was het nog een lange weg tot je mee mocht naar de keuken van de
'dienstwoning' om van 'de lekkerste koffie van de hele wereld' te mogen proeven. Moeder
Ann, die we al hadden leren kennen bij het ritueel aan het einde van de borrel iedere dag
weer, zwaaide daar de scepter en werd je duidelijk dat de macht van Maarten ook zijn
grenzen had. We hebben haar leren kennen als een lieve vrouw die heel zuinig was op haar
man en goed het evenwicht wist te bewaren tussen Maarten als echtgenoot en huisvader en
Maarten als bootsman van de (K).S.R.V. Njord. Ik noemde Maarten een huisvader. Dat was
hij ook voor de besturen en de leden. Iedere bijzonderheid aan het terrein, het gebouw en de
inventaris viel hem op en hij zorgde er persoonlijk voor, al dan niet met hulp van de leden,
dat er werd opgeruimd, geverfd, gespijkerd of wat al niet. Als je nu de rotsooi ziet waar de
huidige besturen zich mee omringen, uitzonderingen daargelaten, dan worden de handen
van Maarten en Ann gemist.
Ik kan me voorstellen dat voor jullie soms te veel sprake was van roeien, Njord en de kleur
lichtblauw; althans dat heb ik ook wel eens gevonden. Ik denk dat het wel het leven was van
jullie vader en Moeder. Het vroeg veel, maar was een bijzondere verrijking van hun leven.
Wat een mooie woorden sprak Ina-Margriet aan het adres van jullie moeder; wat fijn dat Arie
Landaal, zij het met enige moeite, maar wel met zijn grote charme, een leeftijdgenoot van
jullie moeder, die de hele periode Fam. De Lange/Njord heeft meegemaakt: een
mensenleven, jullie nog kon toespreken.
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ROEIEN EN RECHTEN
Wat doe je als Njord-lid als je je scriptie over sport en recht mag schrijven? Op zoek
naar wat leuke voorbeelden uit de praktijk! Hoewel er bij roeien niet zo gek veel
ongelukken gebeuren waarbij de ene persoon schade toebrengt aan een ander en er
een rechtsconflict ontstaat, vond ik een casus over een dubbeltwee.
Het is niet te achterhalen van welke vereniging zij kwamen omdat alle vonnissen en
arresten geanonimiseerd op internet verschijnen. Wel staat er in het vonnis dat zij uit
Utrecht kwamen en op het Merwedekanaal voeren. Dit moet dus wel een dubbeltwee
van Triton, Orca of Viking zijn geweest.
De casus
Op 5 juni 2002 is een damesdubbeltwee aan het trainen op het Merwedekanaal te
Utrecht. Al maanden zitten ze in dezelfde opstelling en hebben ze een vaste
taakverdeling, de boeg stuurt en de slag geeft het ritme aan. In de bewuste training
wordt er geoefend op afstandjes als voorbereiding op de wedstrijd van het weekend
daarop. Om de boot in een opzetje niet te verstoren kijkt de boeg later om dan
gebruikelijk. Daarbij ziet ze een dukdalf over het hoofd en ze knallen tegen de
dukdalf aan. Als gevolg van de klap wordt de slag naar achter geslagen, waarbij ze
gewond raakt aan haar nek, rug en hoofd. In de weken daarna blijft ze hier last van
houden en ze wordt uiteindelijk voor een deel arbeidsongeschikt verklaard. De slag
klaagt de boeg aan voor alle schade die zij heeft geleden, alle kosten die ze heeft
moeten maken en smartengeld voor de emotionele schade. Een vordering van bij
elkaar ruim 2,5 ton.

De uitspraak
De rechtbank wijst de vordering af. De slag krijgt dus geen schadevergoeding. De
rechtbank is namelijk van mening dat er wel sprake is van een sport- en spelsituatie.
Zij zeggen dat het risicovoller is om zonder stuur te gaan roeien, en dat de roeiers
zich dus bewust moeten zijn van het grotere risico dat ze dan lopen. Ook moet je
volgens de rechtbank je bewust zijn van het risico dat je loopt dat als je op snelheid
gaat oefenen. Dat de boeg niet op tijd heeft omgekeken hoort volgens de rechtbank
bij het risico van de hogere snelheid. Daarnaast benadrukt de rechtbank nog eens
dat in een sport- en spelsituatie sporters slechte getimede, slecht gecoördineerde,
gevaarlijk of ondoordachte handelingen van elkaar mogen verwachten.
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De rechtsvraag
In deze zaak gaat het erom of er sprake is van een sport- en spelsituatie. In eerdere
vergelijkbare zaken hebben rechters al bepaald dat de normale regels niet van
toepassing zijn wanneer het ongeluk gebeurt tijdens een sport. Denk maar aan
boksen. Normaal gesproken is het niet toegestaan om elkaar knock-out te slaan,
terwijl dit bij het boksen juist het doel is. Pas als iemand heel ver over de schreef
gaat kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor de schade. De slag van de
dubbeltwee is van mening dat er geen sprake is van een sport- en spelsituatie omdat
ze al maanden in dezelfde opstelling zitten en er een vaste taakverdeling is. De boeg
vindt wel dat er sprake is van een sport- en spelsituatie en dat het ongeluk onder het
normale risico van de sport valt.
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Dus denk er maar aan de volgende keer dat je in de boot stapt. Als er iets mis gaat
valt dit waarschijnlijk onder de sport- en spelsituatie en valt er dus geen
schadevergoeding te behalen. En misschien is het voor je ploegband ook beter om
elkaar er niet voor aan te klagen.
Laura Rosman

(dit stuk werd eerder gepubliceerd in de Zwanehals)

-Van de webredactie: De notulen van de
Algemene Ledenvergadering zijn terug te vinden
op de Oud-Njord website in het Besloten deel
(onder het kopje Leden)Notulen Algemene Ledenvergadering Oud Njord 24 maart 2012
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1.Opening
2. De notulen
3. Verslag over het jaar 2011. Geen vragen.
4. Verslag van baten en lasten 2011 en balans per 31 december 2011.
5. Verslag kascommissie
6.De kascommissie 2011 wordt
7. Voorstel budget komend jaar:
8. Bestuursmededelingen:
9. De praeses van Njord
10. Lopende zaken
11.Van de rondvraag
12. Sluiten van de vergadering.

Copyright © 2012 Redactie Oud-Njord

8

AGENDA
11-15 juli

World under 23 Championships,
Trakai, Litouwen

28juli -4 augustus

Olympische roeiraces, Eton, UK

Roeirooster Jacobine:
29juli

(10.30-12.50h in NL)

series Dames Achten

2 augustus

(10.30-13.50h in NL)

finale Dames Achten

10 november

Najaars Oud Njord dag
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(reünistenavond Minerva ‘59-‘65)
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