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BESTUURSPAGINA         

Beste leden, 

Er is al weer enige tijd verstreken sinds we als bestuur hebben besloten, in navolging 
van het advies van het NOC*NSF, alle trainingen af te gelasten. Deze beslissing hebben 
we unaniem genomen, omdat we niet het risico willen lopen dat jullie besmet raken. Een 
deel van onze roeiers werkt ook nog in de zorg. Deze mensen hebben we in deze 
moeilijke tijd hard nodig. Jullie gezondheid en welzijn is en zal altijd onze eerste prioriteit 
zijn. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de maatregelen om verspreiding van het virus te 
voorkomen aangescherpt en verlengd tot en met 28 april. Evenementen met een 
vergunnings- en meldplicht blijven verboden tot 1 juni. Wanneer we de trainingen kunnen 
hervatten is nog niet duidelijk. We houden de richtlijnen van NOC*NSF scherp in de 
gaten en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Met alle boten weer gerepareerd in het water, een verbouwd clubhuis, veteranen aan het 
roeien en een introductiecursus in aantocht leek het een mooi seizoen te worden. Helaas 
zijn we ingehaald door een onwerkelijke realiteit die niemand van ons had voorzien. 
Diverse wedstrijden zijn inmiddels afgelast of worden verplaatst. Met name het 
afgelasten van de HT dit jaar, is voor velen van jullie een teleurstelling. Vechten op de 
Vecht staat nu gepland voor 26 september, op 21 november wordt er geroeid op de 
Zaan en Zwolle gaat in april kijken wanneer de wedstrijd door kan gaan. Voor andere 
wedstrijden is het nog onduidelijk wat er gaat gebeuren. 

De eerste helft van het seizoen lijkt op deze manier in het water te vallen, terwijl de start 
zo veelbelovend leek. Maar er is ons alles aangelegen om de tweede helft van dit 
seizoen tot een succes te maken en dit uit te bouwen naar volgend jaar. Als bestuur 
hebben we meerdere plannen om jullie ambities waar te maken, de club te versterken en 
de samenhang binnen te club te vergroten. We willen dit samen met jullie doen, zoals bij 
het verbouwen van het botenhuis. De introductiecursus wordt op een later moment 
gestart met Vechten op de Vecht als einddoel. Ook daar hebben zich vrijwilligers om te 
begeleiden voor aangemeld. Er wordt gewerkt aan een vernieuwde website. Een aantal 
leden is al begonnen met het organiseren van een event voor de vereniging om het 20 
jarig bestaan te vieren. De precieze datum en inhoud daarvan is nog niet bekend.  Jullie 
energie en het enthousiasme willen we graag terugzien zodra het kan. Zodat we er met 
elkaar toch nog een leuk, sportief en succesvol jaar van kunnen maken. 

We hopen dat jullie allemaal gezond zijn en blijven en kijken uit naar het moment dat we 
weer kunnen gaan roeien.  

Het bestuur 

  

 

http://home.kpn.nl/sloeproeien/rvferox/index.html
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Van de redactie 

 

Dit eerste Sloepie van het jaar bevat geen wedstrijdverslagen omdat door het corona virus de 

eerstkomende wedstrijden zijn afgelast. Wel is een verslag van de nieuwjaarsreceptie en  het 

opknappen van het botenhuis opgenomen. Via de website www.rvferox.nl  is ook dit Sloepie  

weer digitaal in te zien. 

SLOEP- EN BORDSPONSOREN 
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CORONA / COVID-19 VIRUS 
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FEROX NIEUWJAARS RECEPTIE 
Op zaterdag 18 januari werd de algemene ledenvergadering weer afgesloten met de 

Nieuwjaars receptie. De opkomst was goed te noemen en er werden veel nieuwe gezichten 

gezien. 
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GROOT ONDERHOUD BOTENHUIS 
Aangezien er in de winterperiode toch niet geroeid werd heeft men besloten om het Ferox deel van 

het botenhuis op te knappen. Langzaam maar zeker kwamen er meer spullen te staan wat ten koste 

ging van de beschikbare ruimte om koffie te drinken. Om te beginnen zijn alle stellingen leeg gehaald 

en verwijderd, van alle aanwezige spullen en materialen werd gevraagd of deze bewaard of weg 

konden. 

 

Vervolgens was het de beurt van de verfploegen, op een zaterdagochtend werden alle muren met 

voorstrijk behandeld zodat de middagploeg de definitieve verflaag konden aanbrengen. In de 

ochtend was er voldoende tijd voor koffie en cake, deze laatste was door 1 van de dames, welke 

verhinderd was om mee te helpen, als bijdrage aan het geheel gebracht. 
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Petra serveert de heerlijke cake 

 
De voorstrijk wordt aangebracht 
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VETERANEN BORREL 

In het kader van het 20-jarig bestaan van Ferox heeft het bestuur deze bijeenkomst georganiseerd. 

Vanuit diverse bronnen zijn oud leden weer opgespoord en uitgenodigd en vele hebben hier ook 

gehoor aan gegeven. Tijdens de bijeenkomst werd door Floor middels een beamer een presentatie 

gehouden over het ontstaan van het sloeproeien in Katwijk en vele aanwezigen konden zichzelf dan 

ook herkennen. 
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Vervolgens werd door Saskia nog een uitgebreide foto reportage van de diverse Ferox teams en de 

door hun geroeide wedstrijden gehouden, ook dit werd werd erg gewaardeerd. 

Tijdens deze bijeenkomst werd ook gevraagd of er belangstelling is voor het organiseren van een 

zogenaamd veteranenteam, dit team zou dan op een doordeweekse ochtend of middag een stuk 

kunnen gaan roeien. Ook hier werd door een aantal personen enthousiast op gereageerd dus dit gaat 

vast in de toekomst lukken. 

 
 

Ook bovenstaande “oude” rotten uit het Ferox Mixteam waren present tijdens deze bijeenkomst. 
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GESCHIEDENIS VAN FEROX (DEEL 3) 
Van tv-programma tot sloeproeivereniging….deel 3 

Ook de Bacchus had een vergelijkbaar ruimte probleem. De Bacchus was te kort om met 10 

man in te roeien. En waar team Op Hoop van Zegen in 1990 in de Bacchus ging voor “de zaag 

er in”, en de boot verlengen, kozen de mannen van de Fata Morgana voor een andere boot. 

Groter, lichter, langer en sneller. De uiteindelijke bouwtekeningen werden gevonden in de 

bibliotheek van de scheepvaartmuseum in Londen. En Let op, dit was nog niet de tijd van 

internet en een kopietje maken. Een oorspronkelijk bouwplan van een whaler, een boot 

waar officieel vroeger Walvissen mee werden gevangen. Rank, en snel. Precies wat ze wilde 

hebben! De tekeningen werden weer ingediend bij de HT commissie, maar deze keer 

afgekeurd. Hij moest een meter korter, en de zeeg er meer uit. De tekeningen werden 

aangepast en gelukkig daarna goedgekeurd. De bouw kon beginnen. Cees van de Boon 

leverde het leeuwendeel, maar ook de mannen van het team deden hun bijdrage. Zowel 

Bacchus als Azorean High gingen in 1991 te water en kregen dat felbegeerde HT nummer.  

 

Herenteam Fata Morgana bij de te waterlating van de Azorean High. Cees van de Boon 

uiterst rechts, en Kees van Dijk staat er links naast. (Let op de dollen, riemen en 

uithouders!!! Toen waren de reglementen nog heel anders) 

Saskia Haasnoot 
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Ook de ThussenUit is weer flink onderhanden genomen 
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EVEN VOORSTELLEN 

Wie ben jij? 

Aad Langeweg, 69 jaar, getrouwd met Frida, vader van Martine, Bas en Robert en opa van Robynn en 

Julian. Geboren in Den Helder en op 10-jarige leeftijd naar Katwijk verhuist. 

 

 

 

Waar geniet je van? 

Van mijn gezin en (klein)kinderen, van mijn pensionering en regelmatig met of zonder caravan op 

vakantie gaan. Nog net voor het uitbreken van de corona besmetting een paar dagen met 

wintersport activiteiten in Fins Lapland geweest. Ook regelmatig samen met Frida een fietstocht 

ergen in Nederland maken vind ik erg leuk. Daarnaast werk ik graag in de tuin en tennis ik ook 

regelmatig tweemaal per week. 

Wanneer ben je gestart met roeien, en hoe was je eerste ervaring? 

Ik ben aangestoken door het roei virus nadat ik eerst enkele jaren het roeien van mijn vrouw in het 

damesteam als supporter heb gevolgd. Ben begonnen met een aantal keer sturen bij het dames- en 

herenteam en vervolgens rond 1998 zelf ook gaan roeien in het ThussenUit mixteam. Mijn eerste 

echt grote wedstrijdervaring was dat ik op mijn 50-ste in 2000 als gastroeier bij de Bacchus de 

Harlingen-Terschelling heb geroeid. Dit was een heel bijzondere ervaring. Daarna nog 2x de HT in de 

Bacchus geroeid. 

  



18 

 

In welk team en op welke plek roei je nu? (Of hoe ben je verbonden aan rv Ferox?) 

Ik heb een flink aantal jaren in het mixteam met de ThussenUit aan diverse wedstrijden 

deelgenomen, daarna meer bij de recreanten geroeid en vervolgens tot de dag van vandaag bij de 

recreanten gaan sturen. Vanaf half maart ook op woensdagochtend weer gaan roeien in het nieuwe 

veteranen team! 

Verder stel ik 5x per jaar het clubblad “Sloepie” op en regel de facturen richting de sponsors. 

Noem 5 kenmerken van je team. 

In het verleden met het mixteam was het altijd gezellig tijdens de training en de wedstrijden, 

onderweg altijd koffie en appeltaart en na de wedstrijd een drankje, kaas en worst. Elke wedstrijd 

was een dagje uit. Bij de recreanten staat de gezelligheid op het hoogste plan, altijd veel lol 

onderweg en gezellig koffie drinken na afloop. Het seizoen sluiten wij altijd af met een etentje.  

Wat is het doel voor dit jaar? 

Mijn doel is om regelmatig lekker met de veteranen te gaan roeien en natuurlijk ook gezellig te 

sturen bij de recreanten. Verder hoop ik weer 5 a 6 Sloepies samen te stellen maar dan heb ik wel 

kopij van de overige leden nodig! 

Wat is je leukste herinnering bij rv Ferox? 

De oprichting van roeivereniging Ferox in het jaar 2000 waar ik vervolgens 10 jaar als voorzitter heb 

mogen fungeren. Een periode met veel positieve up’s en af en toe een negatieve down’s. 

Waar mag de vereniging trots op zijn? 

De enorme inzet van diverse leden om allerlei zaken geregeld te krijgen en het materiaal te 

onderhouden. Het recent opknappen van onze accommodatie in het botenhuis is hier een mooi 

voorbeeld van.  

Vraag van de vorige schrijver: (Wim Haasnoot) Wat is jouw drijfveer om al meer dan 20 jaar binnen 

de vereniging actief te zijn?  

Sloeproeien is een heerlijke vorm van buitensport waar ik mij graag voor inzet. Als lid van een 

vereniging vind ik dat je ook regelmatig meer moet doen dan alleen roeien, alleen hierdoor kan een 

vereniging blijven bestaan. 

Aan wie wil je de pen doorgeven?  

Aan Corina de Bleeker. 

Wat wil je hem of haar vragen?  

Waarom zij zo positief is over het sloeproeien? 

 

 

 

 

 

 



19 

 

AFTRAP VETERANEN ROEIEN 
Woensdagochtend 11 maart was het dan zo ver: het roeien door veteranen. Om 10 uur hadden 

een aantal veteranen en nieuwkomers zich verzameld in het clubhuis waar zij door Floor 

geïnformeerd werden over wat de bedoeling is. Met name voor de nieuwkomers was dit 

nodig, voor de veteranen was dit uiteraard allemaal gesneden koek. 
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Kort na 10 uur werd in de ThussenUit gestapt en werd de sloep voorzichtig de Rijn op 

gemanoeuvreerd en werden de eerste slagen gedaan. Na enige instructie van Floor werd er 

gestart en dat ging direct goed met een mooie gelijke slag. Tegen de wind in richting het 

pontje in Valkenburg en vervolgens terug met wind mee, de terugtocht duurde 10 minuten 

korter dan de heenreis. Het weer werkte prima mee, blauwe lucht en een zonnetje. 
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Na dit uurtje roeien werd afgesloten met een kopje koffie/thee en koek in de opnieuw 

ingerichte club accommodatie in het botenhuis. Op dit moment zijn nog niet alle veteranen 

present, een aantal heeft aangegeven wat later in de tijd aan te sluiten. 

 

 
Even napraten onder het genot van een kopje koffie en koek 
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ROEIKALENDER 2020 (DEEL 1) 
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          INFORMATIE ROEIVERENIGING FEROX 
Website  :  www.rvferox.nl 

E-mail algemeen :  info@rvferox.nl 

Rekeningnummer :  NL55RABO0332283623 t.n.v. Penningmeester r.v. Ferox 

Bestuur  

Alle bestuursleden zijn te bereiken via het emailadres: info@rvferox.nl 

Voorzitter  :  Gert-Jan van Zuijlen 

Penningmeester :  Gijco Rijneveld  06-20139051  penningmeester.rvferox@gmail.com 

Secretaris   :  Petra Kraaijenoord                    secretaris.rvferox@gmail.com 

Ledenadministratie :  Danielle van Leeuwen               secretaris.rvferox@gmail.com 

Vicevoorzitter en    

Fondsenwerving :  Marco Bakker 

PR + Promotie  :  Arien van Egmond 

Website  :  Leendert Kasius 

 

Werkgroepen en commissies 

Sponsors  :  Aad Langeweg   06-37544464 aad.langeweg@gmail.com 

Redactie  ’t Sloepie   :  Aad Langeweg   06-37544464      aad.langeweg@gmail.com 

Website 

Leendert Kasius  :  website.rvferox@gmail.com     

Teamcaptains 

Azorean High Dames   :  Klasina Ouwehand   06-42637930 k.ouwehand@casema.nl 

Azorean High Heren   :  Gijco Rijneveld  06-20139051 gcrijneveld@gmail.com 

Bacchus Heren   :  Gert-Jan van Zuijlen  

Bacchus Mixteam   :  Ria van der Gugten   

ThussenUit Mixteam   :  Coby Ouwehand   

Recreanten    :  Aad Langeweg  06-37544464 aad.langeweg@gmail.com

         Leendert Kasius     
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