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Van de redactie 
Het was me het zomertje wel zeg. Twee 
hittegolven in korte tijd met temperaturen 
van ruim boven de dertig graden gedurende 
vijf dagen en uitschieters van tegen de 
veertig. Het weer laat ons dus tot nu toe in 
dit jubileumjaar niet in de steek. 

 

Op 25 mei werd aan de Crooswijksebocht 
een receptie gehouden ter gelegenheid van 
het 8e lustrum van SRV. Ook nu waren de 
weergoden ons gunstig gezind en kon zowel 
buiten als binnen bij verleden en toekomst 
van SRV worden stilgestaan. Dit alles 
muzikaal omlijst door het trio van de virtuoze 
bassist Valentein Bloemendaal. 

 
De virtuoze Valentein Bloemendaal op contrabas 

 
Ook sprak mw. Ria Schop, voorzitter van 
VGR de jubilerende SRV toe. VGR staat 
voor “Vereniging Gehandicapten 
Rotterdam”. Zij reikte het VGR certificaat uit 
aan SRV voorzitter Paul de Waal, waarna dit  
direct naast de toegangsdeur werd 
bevestigd. Zij vertelde daarbij dat dit initiatief 
naadloos past in een in 2016 gestart project 
over toegankelijkheid van Rotterdamse 
sportaccomodaties. 
 
Ter gelegenheid van dit jubileum treft u in 
deze editie een interessante korte 
geschiedenis van de SRV aan. In zijn 
speech tijdens de receptie besteedde 
voorzitter Paul de Waal hier ook al enige 
woorden aan. 
Vanzelfsprekend ook aandacht voor de 
traditionele vlettentocht die dit jaar naar de 
Kralingse Plas voerde. Onze 
materiaalcommissaris Hans Sijthoff wijst in 
deze editie op de noodzaak om bij het uit-en 
inbrengen van de boten de nodige 
voorzichtigheid te betrachten.  
Graag nodig ik u opnieuw uit niet te 
schromen kopij voor de nieuwsbrief bij het 
secretariaat aan te leveren. De nieuwsbrief 
wordt interessanter met bijdragen van de 
roeiers zelf. 
Mensen, maak er een mooie tweede helft 
van het roeiseizoen van. 
 
Ferdinand Kranenburg (hoofdredacteur) 

De nieuwsbrief komt 3 - 4 keer per jaar uit.     
 Kopij volgende uitgave graag voor 11 december 2019 aanleveren.  
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Van de voorzitter 

Dit jaar stond in het teken van ons Lustrum. 
Direct na de jaarlijkse vlettentocht startte we 
ons lustrum op 25 mei met een receptie. 
Onder de muzikale begeleiding van de band 
van Valentein Bloemendaal en de 
verzorging van de inwendige mens door het 
Olympiacollege werd het een zeer 
geslaagde dag. 
Rijnmond regelde een feesttent op het  

 

parkeerterrein en schonk ons een paar 
kussens voor in de wherry die de zitbank 
maakt tot een sofa. 
Tijdens de receptie kregen wij officieel het 
VGR vignet uitgereikt zodat ons gebouw nu 
voldoet aan de eisen van toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking. 
Er werden ook een fotoslideshow door Pim 
Ruoff en een film van de vlettentocht van 
Jan Vermaak getoond. 
Al met al een zeer geslaagde en druk 
bezochte dag met veel gezelligheid die met 
medewerking van het weer zowel binnen als 
buiten plaats vond. 
 
24 September sluiten we het lustrumjaar af 
met een roeitocht op de Reeuwijkseplassen. 
Wij zijn dan te gast van de Roei- en 
Zeilvereniging Gouda waarvan ik lid ben. 
Uiteraard hopen wij op mooi nazomerweer, 
maar als dat wat minder zou zijn zal onze 
lustrumcommissie zorgen dat het een 
prachtige afsluiting zal zijn. 
 
Paul de Waal 

Van de vrienden 

De SRV is bezig de markt te verkennen voor 
een aangepaste C2, van kunststof. De 
huidige vloot omvat nog een aantal houten 
rompen die alle op termijn moeten worden 
vervangen. Verder wordt bezien hoe een 

efficiënt systeem te ontwikkelen dat roeien 
voor blinden risicolozer maakt. Denk hierbij 
aan een outing waaraan door meerdere 
blinden en slechtzienden deel wordt 
genomen. Momenteel wordt gedacht aan 
een motorgedreven volgbootje van waaruit 
een of meer instructeurs via oortjes in 
contact met de roeiers zijn. Tenslotte heeft 
e-rowing de continue aandacht.  

Zodra door de SRV investeringbeslissingen 
zullen zijn genomen zal de VVR fondsen 
aanspreken voor geldwerving.  

Kees van Hussen 

Lustrum 
 

 
Paul & Paul 

 

Het is 25 mei 2019. 
Nadat SRV voorzitter Paul de Waal de 
aanwezigen had toegesproken en uitvoerig 
stilstond bij het verleden van SRV en de 
groei naar het heden, richtte de voorzitter 
van Roeivereniging Rijnmond, Paul van 
Heugten, het woord tot de aanwezige 
feestgangers. Hij wenste SRV van harte 
geluk metde 40e verjaardag. Hij beschouwt 
de aanwezigheid van SRV als een verrijking 
van de aktiviteiten aan de Crooswijksebocht 
en hoopt dat SRV tot in lengte van dagen 
met Roeivereniging Rijnmond kan 
optrekken. 
Toch kon hij er niet omheen een enkel punt 
van kritiek naar voren te brengen. Waar de 
boten van SRV door de inspanningen van 
velen er pico bello uitzien, wordt dit mooie 
plaatje ernstig verstoord door de slonzige 
kussens in de stuurstoel. 
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Als jubileum geschenk overhandigt hij 
daarom aan Paul de Waal een eerste set 
nieuwe kussens voor de “Con Sprenger”. 
Kussens voor de overige boten gaat SRV 
snel bestellen. 
Ook sprak mw. Ria Schop, voorzitter van 
VGR de jubilerende SRV toe. VGR staat 
voor “Vereniging Gehandicapten 
Rotterdam”. Zij reikte het VGR certificaat uit 
aan SRV voorzitter Paul de Waal, waarna dit  
direct naast de toegangsdeur werd 
bevestigd. Zij vertelde daarbij dat dit initiatief 
naadloos past in een in 2016 gestart project 
over toegankelijkheid van Rotterdamse 
sportaccomodaties. 
cc

 
Ria Schop 

 

 
                   VGR certificaat 

Op de foto niet goed leesbaar, maar er staat 

het volgende op het certificaat: 

Dit gebouw voldoet aantoonbaar aan de 

VGR richtlijnen voor toegankelijkheid en de 

ervaren toegankelijkheid voor mensen met 

een beperking. 

 
Een kleine geschiedenis van de SRV 

 
In 1979 is de Stichting Roeivalidatie 
opgericht. De stichting was hiermee de 
eerste organisatie in Nederland die zich 
bezig hield met het stimuleren en realiseren 
van aangepast roeien. De stichting had een 
tweeledig doel: 
 
1. Het bevorderen van het aangepast roeien 
in Rotterdam op de locatie 
Crooswijksebocht. 
 
2. Het aangepast roeien in Nederland van 
de grond tillen. 
 
De Stichting kon dankzij de steunverlening 
door “Vrienden van Roeivalidatie” veel van 
deze doelstellingen realiseren. Veel 
verenigingen zijn nu voorzien van boten, 
ergometers en ander materiaal, zoals 
instaphulpen om het aangepast roeien 
mogelijk te maken. 
 
In 2003 zijn enkele van de hierboven 
genoemde nationale taken overgenomen 
doot de KNRB. Het geven van voorlichting, 
het stimuleren van deelname aan 
wedstrijden en het (laten) organiseren van 
de Nationale Roeitocht Aangepast Roeien” 
behoren tot de kerntaken van de KNRB, die 
deze heeft ondergebracht in de “Commissie 
Aangepast Roeien” (CAR) 
 
Stichting RAC (Roeiaccomodatie 
Crooswijksebocht) 
 
In 1967 werd door de gemeente Rotterdam 
een roeiloods gesticht aan de 
Crooswijksebocht en werd door de 
gemeentelijke “Raad van Lichamelijke 
Opvoeding” geroeid. In 1978 werd er voor 
het eerst geroeid met gehandicapten, 
waarna dus in 1979 de SRV werd opgericht. 
Mede ter redding van het aangepast roeien 
werd in 1988 een roeivereniging opgericht 
voor valide roeiers, “Roeivereniging 
Rijnmond”. Vanaf dat jaar waren beide 
roeiclubs huurder van hetzelfde gebouw. Het 
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aangepast roeien vereist een intensieve 
begeleiding. Deze begeleiding moet  
geschieden door mensen met roeiervaring. 
Vandaar dat de vrijwilligers geworven 
moeten worden uit de omringende 
roeiverenigingen. Dit beleid wordt door 
Rijnmond volledig ondersteund. 
De toenmalige accommodatie bleek echter 
sterk vervallen, mede doordat het gebouw 
geheel uit hout was opgetrokken. Men 
besloot tot nieuwbouw. In 1992 werden de 
nieuwbouwplannen gesmeed. Het gebouw 
werd in 1993 gerealiseerd mede dankzij de 
in 1992 opgerichte stichting RAC, die zich 
ging bezighouden met het werven van 
gelden ter financiering van het nieuwe 
gebouw. Het stichtingsbestuur heeft door het 
aanspreken van zijn netwerken uit het 
bedrijfsleven en liefdadigheidsinstellingen, 
alsmede dankzij een financiële bijdrage van 
de gemeente Rotterdam de benodigde 
gelden weten op te halen. 
De Stichting RAC is aldus eigenaar van ons 
gezamenlijke clubgebouw. De Stichting 
bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 4 
leden. (2 vertegenwoordigers van Rijnmond 
en 2 van SRV) De beide roeiverenigingen 
betalen maandelijks huur aan dit RAC, die 
deze Stichting aanwendt voor klein en groot 
onderhoud. 
Een van de grondleggers van de SRV, de 
heer Piet Stoon – drager van de erepenning 
in goud van de KNRB en fervent roeier – is 
ooit tijdens een receptie de weddenschap 
aangegaan dat aangepast roeien voor 
mensen met een beperking mogelijk moest 
zijn. Vanuit zijn werk bij het Erasmus 
Medisch Centrum is hij in staat gebleken 
voor mensen met amputaties, 
verlammingen, spina bifida (open rug), en 
visuele beperkingen, roeien mogelijk te 
maken. 
Omdat de gemeente Rotterdam moest 
bezuinigen (ook toen al) zou de 
gemeentelijke roeiloods worden gesloten. 
Door lobbyen van de heer Piet Stoon kon de 
roeiloods behouden blijven. Met als harde 
eis dat er naast het aangepast roeien een 
valide roeivereniging moest worden 
opgericht om de exploitatie van gebouw en 
inventaris rond te krijgen.  
Na een vergadering van allerlei mensen die 
om en rond het aangepast roeien hingen zijn 
de Stichting Roeivalidatie en Roeivereniging 

Rijnmond opgericht. Door het samengaan 
van Roeivereniging Rijnmond met SRV was 
er behoefte aan meer faciliteiten. Zodoende 
kwam er een soort van directiekeet op het 
terrein te staan waar een kopje koffie en een 
sapje gedronken konden worden. 
Beide verenigingen groeiden uit hun jasje en 
in gezamenlijkheid werd besloten om het 
gebouw uit te breiden tot het gebouw dat er 
nu staat. Architect Eric Geill heeft het 
ontwerp gemaakt en op 24 januari 1995 
heeft Erica Terpstra de eerste paal 
geslagen. Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
heeft, mede door Piet Stoon, aangepast 
roeien in Nederland op de kaart gezet. De 
stichting is uitgegroeid tot een grote  
organisatie met circa 60 roeiers, en draait 
volledig op de inzet van vrijwilligers. 
 
Verslag vlettentocht 

Om 08.00 uur begon het al: Carien en Ada 
stonden paraat bij de Lidl om alle spullen 
voor de lunch op te halen. De door Carien 
bestelde broodjes waren niet apart gezet 
(“foutje, sorry” zei meneer Lidl), dus in volle 
vaart zelf aan de slag en alle bakken 
broodjes geleegd….Jammer voor de 
volgende klanten. 

 

Met een volgeladen auto naar de 
Crooswijksebocht waar Rian en Ria al klaar 
stonden om ons met broodjes smeren te 
helpen en de accommodatie feestelijk te 
versieren. Want natuurlijk moest de 
vlettentocht  van dinsdag 21 mei een extra 
feestelijk tintje hebben. En ja, de 
lustrumcommissie heeft ervoor gezorgd dat 
het een leuke happening werd. Alle 
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deelnemers kregen bij de start een prachtige 
jubileum-sjaalhanddoek uitgereikt. 

   

Een volgend spannend moment ontstond 
toen bekend werd dat Hans zijn laptop op 
zijn eiland had laten liggen èn dat onze 
eresloep het liet afweten. Hans heroverde 
met het zweet op zijn rug zijn laptop en met 
passen en meten kon iedereen aan boord 
van de andere beschikbare sloepen.  

Helaas een beetje fris op het water, maar dit 
deerde de pret geenszins. De sjaalhanddoek 
kwam goed van pas, hield de nek een beetje 
warm…..  

Per sloep stortte de bemanning zich op de 
op papier meegegeven opdrachten: foto’s 
maken en vragen beantwoorden. 

De tocht leidde via de sluis naar de 
Kralingse Plas en na een mooi rondje varen 
werd aangemeerd bij zeilvereniging de 
Maas. Te koud om buiten te lunchen, maar 
onze gastheren van de Maas hadden de 
picknicktafels naar binnen getild en daar 
hadden Ria en Carien een heerlijke lunch 
klaargezet.  

Jan heeft met zijn drone en camera voor 
prachtige opnames gezorgd en een unieke 
groepsfoto gemaakt (zie zijn filmpje op de 
website).  

Na de lunch langzaamaan terug naar de 
Crooswijksebocht alwaar een 
jubileumtraktatie klaarstond om de geweldig 
leuke dag af te sluiten.  

Ik wil iedereen bedanken die eraan heeft 
bijgedragen deze dag succesvol te laten 
verlopen.  

Ada  

Lustrum Aangepast Roeien (LAR) 

Op dinsdag 24 september organiseert de 

lustrum commissie een mooie roeitocht voor 

roeiers en vrijwilligers. We zijn te gast bij de 

Goudse Roeivereniging, een unieke 

roeitocht op de Reeuwijkse Plassen is dus 

verzekerd.  

                                                                     

                                                    

Materiaal 
 

Onze gezamenlijke loods met Rijnmond is 
vol. Eigenlijk te vol. Het verplaatsen van de 
werkplaats is daar een gevolg van. Het is 
niet anders en we zullen er mee moeten 
omgaan. Dit vraagt wel van de vrijwilligers 
om extra voorzichtig te zijn bij het uitbrengen 
of weer naar binnen brengen van de boten. 
 
In onze eigen gang moeten we oppassen 
dat de ingeklapte riggers niet blijven haken 
achter een andere boot. 
Maar ook speciale aandacht is gevraagd 
voor de “Oranje Boven”. Deze ligt samen 
met een boot van Rijnmond onder de boord 
acht. Door de botenwagen ligt vooral de 
boeg nogal hoog en moet onder een 
botensteun uitgehaald worden  
alvorens deze naar buiten gereden kan 
worden. Dus eerst zijwaarts uithalen en dan 
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pas achterwaarts uitrijden en bij binnen 
brengen, eerst geheel naar binnenrijden en 
dan pas zijwaarts onder de acht rijden. 
Alleen op deze wijze ontstaat er geen 
schade aan de boeg. 
De huidige schade zal hersteld worden en 
wij hopen dat bovenstaande instructie 
gevolgd gaan worden om nieuwe schades te 
voorkomen. 
 
Hans Sijthoff 
Materiaalcommissaris 
 
Zomaar wat woensdagochtend plaatjes 
 
Ons nieuwe lid Marnix krijgt instructie van 
Susanne en Bernadette laat zien dat zij 
boordroeiend uitstekend uit de voeten kan. 
 

 
Suzanne en Marnix 

 

 
Bernadette met een peinzende Rico 

 
Kalender 
 
24 september: Lustrum Aangepast Roeien. 
10 oktober: Najaarsschoonmaak. 
23 dec. – 5 jan.: Winterstop 
3 jan.: Nieuwjaarsborrel    

            
 

 

Redactieadres: Secretariaat 

Stichting Roeivalidatie 

Crooswijkse Bocht 100 

3034 NC Rotterdam 

tel. 010 4123277 

email:  info@roeivalidatie.nl 
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