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Van de redactie 
 
Zonder twijfel was de verkiezing van Alie 
Kooren tot sportvrijwilliger van het jaar het 
hoogtepunt van 2015. De voorzitter gaat hier 
in haar bijdrage natuurlijk verder op in, maar 
ook de redactie van SRV Nieuws wil Alie 
hierbij van harte met deze welverdiende 
verkiezing gelukwensen. 
Via de website van SRV is een bijzonder 
leuke film te zien over de genomineerden 
voor deze prachtige prijs 
 

 
 
Over enkele dagen wordt het jaar 2015 
afgesloten. Een jaar waarin dankzij de 
klimaatverandering veel tijd op het water kon 
worden doorgebracht. Laten wij hopen dat 
dit in 2016 niet anders zal zijn, maar liever 
niet ten koste van het klimaat. 
 
De redactie wenst u een zeer voorspoedig 
en gezond 2016. 
 
Ferdinand Kranenburg 
Hoofdredacteur 
 
 

Van de veurzitter.... 
 

 
 

 
 
Trots, zo ontzettend trots zijn we. Onze 
eigen Alie Kooren is maandagavond 7 
december tijdens het Rotterdamse Sportgala 
verkozen tot SPORTVRIJWILLIGER van het 
jaar 2015. 
 
Alie was een klein beetje tegen wil en dank 
genomineerd. Ze houdt namelijk niet zo van 
in de spotlights te staan. Haar 4 dochters 
hadden haar hiervoor aangemeld en terecht. 
Tenslotte stemde Alie toe, als men de 
geplande film maar uitsluitend op de SRV 
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maakte. Ze wilde de stichting en dus alle 
vrijwilligers mee laten delen in het 
eerbetoon. 
Vol verwachting togen we naar de 
prijsuitreiking in het nieuwe Luxor. Zou het 
Alie lukken de prijs in de wacht te slepen? 
Ja, wat ons betreft natuurlijk wel. Al ruim 35 
jaar staat ze haar mannetje bij de SRV en 
nu op 80-jarige leeftijd is ze nog steeds van 
de partij en onmisbaar. 
Maar tegen wie moest ze het opnemen. 
Tegen welke andere kanjers....De eerste 
geduchte tegenstand was een tweekoppig 
team, dat ook al jaren actief was op het 
gebied van het voetballen. Zij coachten 
beide op Katendrecht de straatschoffies. 
Beiden ruim 70 jaren oud en bezig aan hun 
laatste jaar aldaar. Ze hoopten op 
vervangers, maar die waren nog niet in 
beeld... 
De derde tegenstand kwam vanuit de 
honkbalwereld. De dame in kwestie  coachte 
de jeugd en ving bij Neptunus heel veel op 
en deed veel klussen. 
Van deze 3, of liever gezegd 4, 
genomineerden is in de dagen eraan 
voorafgaand een prachtige film gemaakt die 
uiteraard die avond vertoond werd  en met 
een geweldig applaus werd beloond. De 
makers schiepen een prachtig en ontroerend 
beeld van de dagelijkse realiteit. 
Dan tromgeroffel en de 4 genomineerden 
mochten naar voren komen. Wij hadden de 
camera’s in de aanslag. We hebben de 
beelden!!! 
.....Helaas niet van het moment suprème, 
omdat ik toen ipv koel door bleef filmen, de 
handen omhoog deed in een een grote 
HOERA-beweging, wat prachtige bewogen 
beelden opleverde van het plafond, niet van 
een Alie..... Maar de overige beelden staan 
op de site. Ik zou jullie graag willen 
uitnodigen daar te gaan kijken. 
Op 11 december werd Alie door de SRV in 
het clubhuis nog in het zonnetje gezet. 
 

 
Alie in het zonnetje 
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Op vrijdag 8 januari van 16.30 uur tot 19.00 
uur heffen we samen het glas op het nieuwe 
jaar. Even bijpraten onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
Zoals ieder jaar zal de beker voor de 
vrijwilliger van 2015 uitgereikt worden. 

In verband met de catering graag opgeven 
aan kantoor of je komt. 

Een dringend verzoek aan de roeiers die 
met vervoer op maat komen, regel dat je om 
19.00 uur wordt opgehaald. 

In verband met de versterking van ons 
vrijwilligersteam, zou het leuk zijn als de 
vrijwilligers van SRV een introducé mee 
nemen van hun eigen roeivereniging, om 
haar of hem zodoende te enthousiasmeren 
voor Roeivalidatie. 

Graag even doorgeven bij de aanmelding. 

Een gezellige decembermaand toegewenst 
en tot in het Nieuwe Jaar! 

Met vriendelijke groet,                

Bestuur SRV, Eva van der Haas 
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Botenschoonmaak 
 

 
Corry en Corrie 
 
Op 30 oktober vond de traditionele herfst- 
botenschoonmaak plaats. Hierbij een paar 
sfeerplaatjes met oa. Corry die Corrie 
reinigt. 
 

 
Vele handen maken licht werk 
 

De woensdagploeg, “een vrolijke 
tent” 

Gesprek met dagkapitein Susanne 
Maingay 

 
Niet ingewijden hebben geen idee wat 
ze zich bij het woord “dagkapitein” 
moeten voorstellen. Ik vraag Susanne, 
die al +/- 8 jaar dagkapitein van de 
woensdagploeg is om opheldering. 
Voordat zij op de vraag ingaat, wil zij 
gezegd hebben dat de woensdagploeg 
kan worden getypeerd als “een vrolijke 
tent”. Dan steekt zij van wal. (ditmaal 
aan de wal) 
Alle roeidagen hebben een eigen 
karakter en sfeer. In de loop der jaren is 
er steeds meer structuur gekomen in de 
roeiactiviteiten. Dit is vooral te danken 

aan het regelmatige overleg tussen de 
dagkapiteins. 
De dagkapitein is verantwoordelijk voor 
de coördinatie van de SRV activiteiten 
op een bepaalde dag. Zowel op het open 
water als in de bak. Maar er is meer. 
Een zeer belangrijk aspect van deze 
functie ligt op het sociale vlak. “Vergeet 
niet” zegt Susanne, “dat een leven met 
een lichamelijke of psychische beperking 
soms voor flink wat stress aan het 
thuisfront kan zorgen”. “Daarom is het 
belangrijk om zicht te hebben op de 
thuissituatie.” “Daarover wordt veelvuldig 
met de roeiers gesproken”. “Hoe ziet de 
dagindeling eruit, welke andere 
activiteiten worden gedaan, wat is de 
reden van absentie?, enz.” “Kortom het 
uitwisselen van informatie in een 
ontspannen sfeer”. 
 

 
Dagkapitein Susanne maingay 
 
Ik vraag Susanne wat “haar” 
woensdagploeg zo bijzonder maakt. 
Enthousiast vertelt zij dat de woensdag 
zich kenmerkt door zowel een ochtend- 
als een middagprogramma. Dat laatste 
geeft ook scholieren de mogelijkheid 
binnen de SRV actief te zijn. 
Verjaardagen worden altijd gevierd. Ook 
aan de trouwdag van Chaya is uitbundig 
aandacht besteed. Jubilea van roeiers 
gaan nooit ongemerkt voorbij en een 
roeiwoensdag is geen roeiwoensdag als 
er na de lichamelijke inspanning geen 
koffie met taartjes en koekjes worden 
genuttigd. “Saamhorigheid is een 
sleutelwoord binnen onze ploeg,” zegt 
Susanne. 
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Op dit moment bestaat de ploeg uit 16 
roeiers met uiteenlopende beperkingen, 
waardoor individuele aandacht heel 
belangrijk is. “Wij hebben mensen die 
CVA (herseninfarct) hebben gehad.” “Er 
zijn roeiers met een psychische 
beperking, met spierziektes, met open 
rug en ook blinden.” Kortom een zeer 
gemêleerd gezelschap dat door 
evenzoveel vrijwilligers wordt begeleid.  
Natuurlijk blijft er ook altijd wat te 
wensen. Aan het materiaal zal het niet 
liggen, dat is er voldoende. Het aantal 
vrijwilligers zou nog wel uitgebreid 
kunnen worden zodat nog meer mensen 
met een beperking van dit prachtige 
materiaal gebruik kunnen maken. 
 
In de volgende editie van SRV Nieuws 
zal een andere dagkapitein aan het 
woord komen. 
 
Ferdinand Kranenburg. 
 
Kertstlunch maandagploeg 
 
Op 21 december organiseerde de 
maandagploeg een prachtig kerstbuffet. 
Een mooie afsluiting van het jaar voor 
zo’n     roeiers en vrijwilligers. 
 

 
Fotograaf Hans Sijthoff 
 
Agenda 
 
8 januari  Nieuwjaarsborrel 
13 januari CCB dagkapiteins 
25 juni     NAR Hilversum (80 jaar Tromp) 
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