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Van de redactie

In de week van 7 juni kregen we 

te horen dat we als vrijwilligers 

weer het water op mochten met 

de roeiers. En wat boften we die 

dagen met het weer…!

Het is goed om te horen dat 

vrijwel alle roeiers en 

vrijwilligers weer verschenen 

aan de Crooswijksebocht. 

Iedereen had er weer zin in na 

zo’n lange periode van 

afwachten tijdens de corona.

In die periode heb ik als 

hoofdredacteur weinig om 

handen gehad wat betreft de 

Nieuwsbrief.  Ik besloot toen om 

de website maar eens aan te 

pakken, deze had na zoveel jaar 

weer eens een opfrisbeurt 

nodig. Ik weet niet of jullie hem 

al een keer bezocht hebben, kijk  

eens rond en laat mij gerust 

weten of je nog iets mist wat er 

wel in zou moeten….

www.roeivalidatie.nl

Deze editie van de Nieuwsbrief 

is een dun exemplaar, wie weet 

staat de volgende editie weer 

boordevol met jullie verhalen.

groet,

Jan Vermaak

Hoofdredacteur

Van de voorzitter

Het roeien bij SRV is, na een lange lock-down periode, op maandag 

7 juni weer begonnen. De 1,5 meter hoeft tijdens het roeien niet 

meer gehouden te worden. Ook mogen we weer in de kantine en 

op het terras, maar nog wel op 1,5 meter afstand. De kleedkamers 

en douches kunnen weer worden gebruikt, waarbij in de 

kleedkamers nog wel een mondkapje op moet. Met veel 

enthousiasme zijn we die eerste maandag weer het water 

opgegaan. De roeibak is in de coronatijd onderhanden genomen. 

Er was veel betonrot en de coating zag er niet uit. De bak is een 

aantal weken zonder water geweest om deze werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren. Nu ziet hij er weer als nieuw uit en vanaf  

woensdag 16 juni in gebruik. 

Normaal hebben we rond deze tijd onze vakantiesluiting. Om nu 

niet direct na deze start weer een stop te hebben, is besloten dat, 

bij voldoende belangstelling en beschikbaarheid van begeleiders, 

we in de vakantieperiode door blijven roeien.
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Het verbaast mij dat we na een paar weken 

draaien al heel snel de beperkingen in de achter 

ons liggende periode vergeten zijn. Het weer in de 

weken vóór de nieuwe start was niet uitnodigend 

om het water op te gaan, maar vanaf de 7e juni 

werkte het weer volop mee. 

Daar danken wij waarschijnlijk aan dat het roeien 

inclusief het napraten in de kantine al snel weer 

werd als voorheen. Mijn roeiploeg is ook weer voor 

het eerst na de coronaperiode het water opgegaan 

met een C4. Dat was weer genieten op de 

Reeuwijkse Plassen met prachtig weer en een 

beetje wind. Misschien dat we op deze mooie plas 

nog een keer de lustrumtocht, na twee keer afstel,  

kunnen houden. Drie keer is scheepsrecht.  

Ik wens iedereen weer veel roeiplezier en degene 

die met vakantie gaan veel goeds.

Paul de Waal

We roeien weer de zomer in

Eindelijk was het weer zover, in de week van 7 juni 

zijn we weer begonnen met roeien. Op een aantal 

mensen na die met vakantie waren was iedereen 

er op deze mooie dag.  Het was even wennen na 

bijna een jaar niet roeien, maar al snel gingen de 

boten het water op, en het was genieten. 

Halverwege de ochtend kwam Jan (van de website) 

om foto’s te maken en om een aantal mensen hun 

verhaal te laten doen. 
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Het is fijn dat we weer mogen, maar we blijven 

alert  omdat corona nog niet de wereld uit is. 

We besloten als commissie om in ieder geval de 

zomerstop dit jaar over te slaan en te roeien 

met de mensen die er zijn en die dat willen. 

Daarbij constateren we dat het op sommige 

dagen een behoorlijke puzzel is om alle roeiers 

ingedeeld te krijgen, er is dringend behoefte 

aan nieuwe aanwas van enthousiaste 

vrijwilligers, met name op de donderdag. 

Zoals iedereen begrijpt zal het nog geen 

‘gewoon’ roeijaar worden; de jaaragenda voor 

2021 is in de maak (wat heet…. we zijn al 

halverwege het jaar); er komt helaas voor de 

tweede keer geen vlettentocht. Wel hebben we 

voor oktober dit jaar de vrijwilligersdag gepland, 

het programma van vorig jaar (met de waterbus 

naar Kinderdijk) ligt nog op de plank en ik hoop 

van harte dat het dit keer wel door kan gaan.

Ik wens iedereen een mooie zomer en veel 

roeiplezier!

Het programma voor 2021 in de hoop dat alles 

door kan gaan:

  di 5 oktober Vrijwilligersdag

  di 12 oktober Najaarsschoonmaak

  23/12 t/m 2 januari  Winterstop

  Vrij 7 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie

Marian Dozy, manager CB
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De Prinsenmolen

Wie van ons kent de Prinsenmolen niet?

Iedereen toch? Maar weet iedereen ook dat hij 

vrij ongewoon is? Nu is elke molen een uniek 

gebouw, maar deze heeft wel 

een paar heel aparte 

eigenschappen.

Allereerst, de Prinsenmolen 

is een poldermolen. Daar is 

niets raars aan natuurlijk, 

maar poldermolens hebben 

nooit een naam. Als naar een 

poldermolen verwezen moet 

worden, zegt men ‘de molen 

van die en die polder’. Het 

komt ook voor dat meerdere 

molens samen een polder 

drooghouden, dan heten ze 

ondermolen, middenmolen, 

bovenmolen. En als het er 

nóg meer zijn dan worden ze 

1, 2, enz. genoemd, maar een naam…nee. 

Hooguit een bijnaam, in de volksmond. 

De polder Berg en Broek werd al bemalen door 

de Broekmolen, toen er in de 16e eeuw een 

tweede molen bijkwam die al gauw ‘de nieuwe 

molen’ werd genoemd. Lang heeft die er niet 

gestaan, in 1648 werd de Berchse molen 

gebouwd, een houten rietgedekt achtkant op een 

stenen voet. En deze molen zou vandaag nog 

steeds zo heten als stadhouder prins Willem IV er 

niet in 1747 een bezoek aan had gebracht. Om 

dat heuglijke feit te gedenken, mocht de molen 

zich voortaan De Prins noemen, ofwel: de 

Prinsenmolen.

Wat ook heel apart is aan deze molen, is dat hij 

oorspronkelijk een binnenkruier was. Ja, wat is 

dat nou weer? Ik zal het uitleggen. Om de 

wieken naar de wind te zetten, draait de 

molenaar het hele dak van de molen, de kap. 

Dat doet hij met de staart, de balkenconstructie 

die er uit steekt, en door een ketting op te 

winden. Kruien noemen we 

dat. Maar er bestaan dus 

ook molens zonder staart, 

Noord Holland heeft er nog 

een aantal. Dan kan de 

molenaar dus niet buiten, op 

de grond, de molen op de 

wind zetten, maar moet hij 

naar boven, de kap in. Dat 

lijkt geen probleem, maar 

vriend wind kan behoorlijk 

veranderlijk zijn, waardoor je 

vaak nog wel stukjes moet 

kruien in de loop van de dag. 

Bij een binnenkruier 

betekent dat heel wat 

laddertjes op en af. Maar ja, poldermolenaars 

hebben toch niet veel anders te doen, dus 

misschien vandaar. Toch is de binnenkruier in 

onze contreien nooit een succes geworden, Zuid 

Holland heeft er welgeteld één. En als de 

Prinsenmolen niet omgebouwd was, dan nog 

een dus.

Rond 1935 wisselde de molen van eigenaar en 

kwam in handen van het Hoogheemraadschap 

Schieland, dat meteen voortvarend te werk ging. 

De molen moest nodig opgeknapt worden, 

maar hoe? Er werd een stel Delftse ingenieurs 

bijeengeroepen, dat met de ideale oplossing 

moest komen. Ik zal hier niet in details treden, 

maar één ding wil ik er wel over kwijt: ingenieurs 

zijn géén molenaars. 
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De knapperds wilden juist onafhankelijk onderzoek 

doen met allerlei proeven in windtunnels.

Na veel wetenschappelijk bewijs kwam men 

uiteindelijk met een soort wiekverbetering die al 

zeker vier jaar daarvoor door een molenbouwer 

was ontworpen. En dan ook nog in een mindere 

uitvoering, want bij een flinke wind kon de molen 

al geen zeilen meer hebben. Daar hadden ze met 

de proefjes geen rekening mee gehouden 

namelijk. Een andere verandering die de 

technische heren aanbrachten, was het langzamer 

laten lopen van het scheprad. Daardoor heeft de 

Prinsenmolen nu nog het aller- allertraagste 

scheprad van Nederland.

Maar dat alles vind ik uiteindelijk niet het 

vreemdste aan deze molen. Wat ik wel echt heel 

eigenaardig vind, is dat deze molen nooit draait. 

Zelfs niet voor de prins! En ja, wat dat betekent, is 

weer een ander verhaal.

Pauline (van de woensdag), 

molenaarster op snuif- en specerijmolens De Ster 

en De Lelie te Kralingen

In de eerste week dat we weer het water op 

mochten, was iedereen heel enthousiast. 

Hierboven Hans Sijthoff met Ria en Anneke

Hierboven drie vrijwilligers van de woensdag,

die op woensdag 9 juni weer heerlijk aan de slag 

gingen, Jan, Dirk en Rico.

Hier een vrolijk onderonsje tussen Bernadette en 

Suzanne in de kantine op de woensdag. Eindelijk 

mochten we weer gezellig met elkaar babbelen 

tijdens de koffie….

Op dit moment staat de Prinsenmolen in de steigers….

De Vereniging Vrienden van Roeivalidatie heeft 

nu een eigen nieuw mailadres:

vvr.secretariaat@gmail.com. 

De secretaris van onze vrienden 

is Almy Zwaans.
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Hieronder een impressie van de nieuwe website die dit jaar is 

gelanceerd. Voor de vrijwilligers en de roeiers, maar ook voor de 

nieuwe bezoekers zijn er nu op een overzichtelijke manier alle 

weetjes te vinden binnen SRV. Ga snel een bezoekje brengen op 

www.roeivalidatie.nl
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