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Waarde Meerderejaars Competitieroeiers,
Waar op menig vereniging de roeiers aftaaien naar het pilsen en de
pilsers aftaaien naar het bestaan van de burgerij breekt er op Njord
juist een nieuw tijdperk aan. Het meerderejaars roeien is het vervolg
van een fantastisch eerste jaar in de boot. Het feit dat u nu met dit
boekje in uw handen staat, geeft aan dat het met uw plannen voor
aankomend jaar wel goed zit. Nu de Meerderejaars Commissie een
jaar lang voor u klaar staat, is het dan ook aan u om deze kans te
pakken en het maximale uit uw jaar te halen.
Naast opnieuw lange trainingen en bitse kilometers komt echter wel
de luxe van een gladde boot, wellicht twee in plaats van één riem en
wat al niet meer. Na vorig jaar heeft u de kneepjes van het roeien
enigszins in de hand, maar de echte ontdekkingsreis door deze
schitterende sport begint dit jaar pas en u gaat daar deel van uitmaken.
U kunt dit jaar bewijzen dat u met een jaar ervaring wel degelijk
harder gaat dan vorig jaar, en wees dan ook niet bang om daar alles
voor te geven.
Njord blijft groeien en de meerderejaars beginnen steeds meer de toon
te voeren op onze vereniging. Uiteraard staat het roeien daarbij
centraal, maar of u nu voor de bokaal winst strijdt of fit tracht te
blijven tijdens alle borrels, feesten en partijen, u blijft verbonden met
de gehele meerderejaarscompetitiesectie op Njord. Het is aan mij de
eer om dit alles voor u zo goed mogelijk te verzorgen aankomend jaar.
U kunt dan ook altijd op mij en de Meerderejaars Commissie rekenen,
wanneer u dit jaar besluit om de uitdaging aan te gaan en uw
roeicarrière op Njord voort te zetten. Uitkijkend naar alle taarten die
de meerderejaars mee zullen nemen naar het Leidsche, teken ik,
Met Lichtblauwe groet,
Annemieke de Pater
Commissaris voor het Competitie- en Fuifroeien der K.S.R.V.
“Njord”
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Waarde Meerderejaars Competitieroeiers,
Voor de meesten van jullie is jullie roeiavontuur hier begonnen op de
K.S.R.V. “Njord”. Hier kwam u voor het eerst in aanraking met een
C4+, maakte u uw eerste roeihalen en stond u voor het eerst aan het
buffet. Uw eerste competitiejaar is daardoor een memorabel jaar.
In uw meerderejaars competitiejaren willen we deze memorabele
momenten voortzetten. De CC heeft u al een goede basis gegeven,
waarop wij als MJC kunnen doorbouwen. Samen met jullie willen wij
het meerderejaars competitieroeien naar een hoger niveau tillen. Er zal
hard geroeid worden, en misschien nog wel harder geborreld. We zijn
tenslotte competitieroeiers gebleven.
In de afgelopen maanden heeft de MJC al veel voorbereidingen
getroffen voor komend jaar, om te verzekeren dat uw meerderejaars
competitiejaar even succesvol wordt als uw eerste competitiejaar. Er
zullen CT’s, sparsessies en evenementen voor jullie worden
georganiseerd met een nieuwe twist. In de loop van het jaar zult u zien
wat de nieuwe twist betekent.
In dit boekje kunt u belangrijke informatie vinden omtrent uw
meerderejaars competitiejaar en dit zal dan ook het hele jaar goed van
pas komen als naslagwerk. Mocht u verdere vragen hebben, kunt u
ons natuurlijk altijd even aanspreken.
De Meerderejaars Commissie kijkt uit naar een mooi jaar waarbij we
het meerderejaars competitieroeien naar een hoger niveau zullen
brengen. Opdat er nog vele memorabele jaren mogen volgen.
Met lichtblauwe groet,
Namens de gehele Meerderejaars Commissie
Jet Becker
Praeses der meerderejaarscommissie der K.S.R.V. “Njord”
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De Commissie
Jet Becker (lichting ’17)
Functie: Praeses
Ploeg: Dames 11 “Bluf”
Favoriete boot: Jodokio
Favoriete compo-moment: Peddelen in
een C1 op het Galgewater

Julia van Sluijs (lichting ’17)
Functie: Ab Actis & Coaching I
Ploeg: Dames 11 “Bluf”; Dames
Club8+ 2019
Favoriete boot: Mjölnir
Favoriete compo-moment:
Domineren op de Trinity Regatta

Jansen (lichting ’17)
Functie: Coaching II
Ploeg: EJZ’18; Heren Club8+ 2019
Favoriete boot: Freya
Favoriete compo-moment: Trinity
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Anyolina Altena (lichting ’17)
Functie: Sparsessies & Seatraces
Ploeg: Dames 9 “Yuna”
Favoriete boot: Alexia
Favoriete compo-moment: De B-finale
winnen op de Rottebokaal (ja, daar
waren we écht trots op)

Sofie Goudriaan (lichting ’15)
Functie: CT’s & Wedstrijden
Ploeg: Fuego, EJD’17, Mikado, GIF
Favoriete boot: Maarten de Lange
Favoriete compo-moment: Roeien op de
Liffey in Dublin

Claessen (lichting ’16)
Functie: Evenementen
Ploeg: Heren 3 + 12 “Welvaert”
Favoriete boot: Asgard
Favoriete compo-moment: HNOT,
prachtig weekend
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Centrale Trainingen
De komende tijd zullen er wekelijks Centrale Trainingen (CT) door de
Meerderejaars Commissie georganiseerd worden. Tijdens een CT,
welke zal plaatsvinden op de maandagavond, kunt u zich als individu
of als ploeg inschrijven voor een training. Ook voor stuurtjes is het
mogelijk om zich in te schrijven. Onder begeleiding van ervaren
coaches zullen we ons naar het kanaal begeven om een training van
ongeveer 1,5 uur te draaien. Mocht u zich willen intekenen voor een
training in een skiff of dubbeltwee, let er dan goed op dat u zich voor
het juist boottype intekent waar u toestemming voor heeft. Een deel
van de CT’s in de skiff’s en dubbeltwee’s zal op het Galgewater
plaatsvinden zodat u kunt oefenen voor het halen van uw permissies.
Om mee te kunnen doen aan de CT moet u zich inschrijven via de link
die wekelijks verspreid wordt. Als u zich ingeschreven heeft
verwachten wij ook dat u komt opdagen. Mocht er iets tussenkomen
kan u zich tot 24 uur van tevoren afmelden óf zelf een vervangende
roeier zoeken.
Lijkt het u leuk om een keer te coachen bij een CT? Neem dan contact
op met de Meerderejaars Commissie. Ook onervaren coaches zijn
welkom. Wij zullen er dan voor zorgen dat u onder begeleiding van
een meer ervaren coach kan leren om te coachen.
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Sparsessies
Elke derde dinsdag van de maand zal er een sparsessie plaatsvinden,
zoals u die kent uit uw sjaarzenjaar. Hierbij wordt de strijd aangegaan
op het Galgenwater of op een externe locatie. Een enkele keer per jaar
zullen meerderejaars competitieroeiers vanuit het Leidsche vertrekken
om nieuwe wateren te verkennen bij onze corporale vrienden. Dit is de
optimale kans om uw opponenten te imponeren met uw strakke
roeihalen.
-

-

Voor bokaalstarters: U en uw ploeg zijn verplicht deel te
nemen aan alle interne sparsessies (op Njord). Het missen
van sparsessies heeft consequenties: wanneer u vooraf aan de
bokaalindeling een sparsessie mist, heeft dit effect op uw
inschrijving in de bokaal; wanneer u na de bokaalindeling een
sparsessie mist heeft dit effect op uw positie bij de verdeling
van de boten.
U bent daarnaast natuurlijk ook van harte welkom om deel te
nemen aan de externe sparsessies.
Voor niet-bokaalstarters óf losse wedstrijden: U kunt zich
opgeven voor de sparsessie bokaal of los inschrijven voor
zowel de interne als externe sparsessies.

Hoe kan ik me aanmelden voor de sparsessies?
Voor elke sparsessie zal een spreadsheet beschikbaar komen via de
mail waar uw ploeg zich zal kunnen opgeven. Wilt u echter verzekerd
zijn van een plaats? Geef u en uw ploeg dan op voor de sparsessie
bokaal! U bent automatisch ingeschreven voor alle interne
sparsessies. Wanneer u ook mee wilt doen aan de externe sparsessies
kan dat, hiervoor dient u zich los op te geven.
Sparsessie bokaal
Dit jaar is er een sparsessie bokaal zijn voor álle meerderejaars
competitieroeiers. Ook wanneer u geen NSRF-bokaal start of slechts
deelneemt aan losse wedstrijden bent u van harte welkom. Als
bokaalstarter doet u automatisch mee aan alle interne sparsessies. Bij
deze interne sparsessies kan het zijn dat uw tegenstander niet van de
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“K” is. De behaalde scores van alle sparsessies in het seizoen
2019-2020 zullen worden bijgehouden. Welke ploeg zal zich aan het
einde van dit jaar ‘Beste Meerderejaars Competitieploeg’ van Njord
mogen noemen?
De strijd eindigt natuurlijk niet op het water, maar zal zich voortzetten
in de Zwanezaal. De externe sparsessies zullen plaatsvinden bij andere
verenigingen. Na het verlaten van de Morsweg zal hard roeien worden
afgewisseld met nog harder borrelen. Externe sparsessies zijn ook bij
uitstek de mogelijkheid om extra punten binnen te halen voor de
sparsessiebokaal. Dit spektakel wilt u dus niet missen!
Hoe werkt de sparsessie bokaal?
De sparsessie bokaal hanteert een puntensysteem waarbij via een
formule alle tijden van de deelnemende boottypes worden
omgerekend, waarna op basis van plaatsing een aantal punten
toegekend zal worden. Hierbij geldt dat ploegen die beter presteren
meer punten verdienen. Wanneer u niet deelneemt, zult u geen punten
ontvangen. De ploeg met de meeste punten wint de felbegeerde prijs
aan het einde van het jaar. Aarzel dus niet en schrijf u vooral in door
een mailtje te sturen naar meerderejaars@njord.nl
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Seatraces
Doordat er meer ploegen dan boten zijn, wordt er gebruikt gemaakt
van seatraces om te bepalen welke ploegen een bokaal mogen starten.
Deelname aan de seatraces is verplicht als u en uw ploeg een bokaal
willen starten. Dit houdt in dat uw ploeg verplicht meedoet aan de
eerste drie sparsessies, tegen andere ploegen die in hetzelfde nummer
willen starten. De resultaten van deze races worden meegenomen in
de bepaling welke ploegen een bokaal mogen starten wanneer het
animo te groot is voor het aantal beschikbare inschrijfplekken.
De bepaling of uw ploeg een bokaal mag starten hangt niet alleen af
van uw prestaties op de seatraces, maar ook van uw plan van aanpak.
Zowel resultaten van de seatraces als uw opgestelde plan van aanpak
tellen voor 50% mee.
Wat houdt het plan van aanpak in?
In uw plan van aanpak geeft u aan hoe vaak u en uw ploeg willen
trainen en hoe jullie dit willen realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan coaching en (stuur)permissies, maar ook aan doelen voor dit jaar.
Het plan van aanpak zult u met een van de commissieleden bespreken.
U dient uw plan van aanpak voor eind oktober te hebben ingediend.
Daarnaast verwachten wij elke week bewijs van uw trainingen te
ontvangen via: meerderejaars@njord.nl.

11

De ploegen die op beide factoren het beste presteren mogen een
bokaal starten. Er mogen meerdere ploegen in één bokaal starten:
Dames

Heren

Vlietbokaal (4+)

1-2 ploeg(en)

1-2 ploeg(en)

Sprintbokaal (4+)

1-2 ploeg(en)

1-2 ploeg(en)

Bokaal der
Clubquadruple
(4*)

1-2 ploeg(en)

n.v.t

Ask & Embla
bokaal (2*)

1-3 ploeg(en)

1-3 ploeg(en)

Noord-Willems
bokaal (2-)

n.v.t

1-2 ploeg(en)

Skiff bokaal (1x)

1 à 2 vrouwen

1 à 2 mannen

Nadat ploegen zich gekwalificeerd hebben voor een bokaal, zullen de
resultaten van de interne sparsessies invloed hebben op de boten die
ploegen toebedeeld krijgen tijdens de wedstrijden. De beste boten zijn
voor de ploegen met de beste prestaties. Uiteraard kunnen alle boten
waarvoor u permissie heeft gebruikt worden tijdens de trainingen.
De sparsessies zijn dus naast een krachtmeting en een goede
voorbereiding op de wedstrijd, de uitgelegen kans om indruk te maken
op andere (Njord-)ploegen.
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Wedstrijden
Een belangrijk verschil tussen het starten van losse wedstrijden en een
bokaal is dat er bij het starten van een bokaal meer verplichtingen
komen kijken. Als je er voor kiest om een bokaal te starten zijn er een
aantal verplichtingen die je na moet komen. Bijvoorbeeld het starten
van een minimaal aantal wedstrijd. Als deze verplichtingen niet
nagekomen worden zal dit leiden tot diskwalificaties en boetes, iets
wat wij natuurlijk graag willen voorkomen. Binnen een bokaal heb je
nog wel wat keuzes, maar je bent niet geheel vrij in het kiezen van je
wedstrijden. Verder in de mail staan de bokalen voor meerderejaars
omschreven. Lees dit vooral even door om te kijken of er een bokaal
bij zit die bij jou past! Als je ervoor kiest om losse wedstrijden te
starten kan je je eigen wedstrijdschema samenstellen. Onderaan de
mail staan alle competitie wedstrijden voor het seizoen 2020. Let er
wel op dat bij sommige wedstrijden de boten al in gebruik zijn door
ploegen die een bokaal starten.
Hieronder vind je de voornaamste verschillen en overeenkomsten
tussen een bokaal en losse wedstrijden. Wellicht dat dit je kan helpen
bij het kiezen van wat je wil doen komend jaar.
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Bokalen meerderejaars
Vlietbokaal 4+ (Dames/Heren)
De Vlietbokaal is een bokaal waar je gaat roeien in de vier met.
Omdat deze bokaal werkt met een ranking is het een leuke bokaal
voor veel verschillende niveaus. Voor tweedejaars is de Vlietbokaal
een ideale manier om hun roeicarrière voort te zetten, maar ook voor
derde- en ouderejaars is er genoeg uitdaging te vinden in deze bokaal!
Hieronder staan de wedstrijden die deel uitmaken van deze bokaal.
Vorig jaar moesten de ploegen minimaal vijf van de zes onderstaande
wedstrijden starten, met de Gyas Meerkamp als verplichte wedstrijd.
De bepalingen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar je kan uitgaan
van soortgelijke verplichtingen.
Gyas Hunze – 29 februari/1 maart (Groningen)
Skoll cup – 11/12 april (Bosbaan)
Proteus-Eretes in ’t Lang – 25/26 april (Delft)
Euros Drienerlo Regatta – 9/10 mei (Enschede)
Asopos DrieKamp – 6/7 juni (Leiderdorp)
Gyas Meerkamp – 20/21 juni (Groningen)
Let op: er mogen maximaal 6 roeiers per ploeg worden ingeschreven.
Elke wedstrijd moeten er minimaal 2 van ingeschreven roeiers in de
boot zitten. Roeien met invallers is dus mogelijk! Stuurtjes worden
niet ingeschreven bij de ploeg en mogen per wedstrijd verschillen.

Sprintbokaal 4+ (Dames/Heren)
Voor degenen die enthousiast worden van de vier met, maar niet zo
van lange(re) afstanden, bestaat de sprintbokaal. Bij de sprintbokaal
tellen alleen sprintafstanden mee tot 500m. Hieronder zie je welke
sprints deel uitmaken van deze bokaal. Vorig jaar moesten de ploegen
vier van de zes wedstrijden starten en was de Gyas Meerkamp
verplicht. De bepalingen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar je kan
uitgaan van soortgelijke verplichtingen.
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Bavaria Aegir Lente Sprint – 28/29 maart (Groningen)
Proteus-Eretes in ’t Kort – 25/26 april – 25/26 april (Delft)
Saurus International Regatta – 16/17 mei (Maastricht)
Rottebokaal – 30/31 mei (Willem-Alexander Baan)
Okeanos Competitie Tweekamp – 13/14 juni (Bosbaan)
Gyas Meerkamp – 20/21 juni (Groningen)
Let op: er mogen maximaal 6 roeiers per ploeg worden ingeschreven.
Elke wedstrijd moeten er minimaal 2 van ingeschreven roeiers in de
boot zitten. Roeien met invallers is dus mogelijk! Stuurtjes worden
niet ingeschreven bij de ploeg en mogen per wedstrijd verschillen.
Bokaal der Clubquadruple 4* (Dames)
De bokaal der Clubquadruples is een bokaal voor dubbel vieren.
Helaas wordt er bij deze bokaal (vooralsnog) niet gewerkt met een
ranking. Tijdens deze wedstrijden zal je het dus voor een groot deel
opnemen tegen clubdubbel vieren. Deze bokaal kent dus pittige
tegenstanders en is daarom weggelegd voor ervaren ploegen die
fanatiek willen trainen. Helaas is er vaak geen (gevuld) veld voor
mannen bij deze bokaal. Hieronder zie je welke wedstrijden deel
uitmaken van deze bokaal. Vorig jaar moesten de ploegen verplicht
zes van de zeven starten. De laatste wedstrijd van het seizoen was toen
verplicht. De bepalingen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar je kan
uitgaan van soortgelijke verplichtingen.
Gyas Hunze – 29 februari/1 maart (Groningen)
Head – 21/22 maart (Amstel)
Traianus Regatta – 18/19 april (Nijmegen)
Euros Drienerlo Regatta – 9/10 mei (Enschede)
Rottebokaal – 30/31 mei (Willem-Alexander Baan)
Okeanos Competitie Tweekamp – 13/14 juni (Bosbaan)
Gyas Meerkamp – 20/21 juni (Groningen)
Let op: er mogen maximaal 6 roeiers per ploeg worden ingeschreven.
Elke wedstrijd moeten er minimaal 2 van ingeschreven roeiers in de
boot zitten. Roeien met invallers is dus mogelijk! Stuurtjes worden
niet ingeschreven bij de ploeg en mogen per wedstrijd verschillen.
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Ask & Embla bokaal 2x (Dames/Heren)
Bij de Ask & Embla bokaal nemen de ploegen het tegen elkaar op in
de dubbeltwee. Het niveau in deze bokaal is erg gemend van
competitieroeiers tot oud-wedstrijdroeiers. Ook deze bokaal is ideaal
voor roeiers met wat meer ervaring en veel fanatisme. Hieronder zie je
welke wedstrijden deel uitmaken van deze bokaal. Vorig jaar moesten
de ploegen vijf van de zeven wedstrijden starten, waarbij het starten
van de Orca Competitie Slotwedstrijden verplicht was. De bepalingen
voor 2020 zijn nog niet bekend, maar je kan uitgaan van soortgelijke
verplichtingen.
Tweehead – 28/29 maart (Amstel)
Proteus-Eretes in ’t Lang – 25/26 april (Delft)
Euros Drienerlo Regatta – 9/10 mei (Enschede)
Saurus International Regatta – 16/17 mei (Maastricht)
Rottebokaal – 30/31 mei (Willem-Alexander Baan)
Asopos DrieKamp – 6/7 juni (Leiderdorp)
Orca Competitie Slotwedstrijden – 27/28 juni (Bosbaan)
Let op: er mogen maximaal 3 roeiers per ploeg worden ingeschreven.
Elke wedstrijd moet er minimaal 1 van ingeschreven roeiers in de boot
zitten. Roeien met een invaller is dus mogelijk!
Noord-Willems bokaal 2- (Heren)
De Noord-Willems bokaal is een bokaal bedoeld voor Competitie
roeiers en oud-wedstrijdroeiers. Het roeien in een 2- vereist wel enige
ervaring. Daarom is deze bokaal niet ideaal voor tweedejaars roeiers.
Voor derde- en ouderejaars is de bokaal echter een leuke uitdaging.
Helaas is er vaak geen (gevuld) veld voor dames bij deze bokaal.
Hieronder is te zien welke wedstrijden deel uitmaken van de bokaal.
Vorig jaar moesten de ploegen drie van de vijf wedstrijden starten. Het
starten van de Orca Competitie Slotwedstrijden was toen verplicht. De
bepalingen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar je kan uitgaan van
soortgelijke verplichtingen. Omdat de bokaal dit jaar uit zes
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wedstrijden bestaat zullen er waarschijnlijk minimaal vier wedstrijden
gestart moeten worden.
Heineken Openingstoernooi – 21/22 maart (Tilburg)
Skoll cup – 11/12 april (Bosbaan)
Proteus-Eretes in ’t Lang – 25/26 april (Delft)
Rottebokaal – 30/31 mei (Willem-Alexander Baan)
Asopos DrieKamp – 6/7 juni (Leiderdorp)
Orca Competitie Slotwedstrijden – 27/28 juni (Bosbaan)
Let op: er mogen maximaal 3 roeiers per ploeg worden ingeschreven.
Elke wedstrijd moet er minimaal 1 van ingeschreven roeiers in de boot
zitten. Roeien met een invaller is dus mogelijk!
Skiff bokaal 1x (Dames/Heren)
In de skiffbokaal kunnen roeiers van verschillende niveaus roeien. Het
niveau binnen deze bokaal is erg verschillend, van beginnende
competitieroeiers tot oud-wedstrijdroeiers. Het is dus een bokaal waar
iedereen zijn of haar tegenstand in kan vinden. Vorig jaar moesten vijf
van de zeven wedstrijden gestart worden. De Orca Competitie
Slotwedstrijden waren toen verplicht. De bepalingen voor 2020 zijn
nog niet bekend, maar je kan uitgaan van soortgelijke verplichtingen.
Skiffhead – 28/29 maart (Amstel)
Skoll cup – 11/12 april (Bosbaan)
Proteus-Eretes in ’t Lang – 25/26 april (Delft)
Euros Drienerlo Regatta – 9/10 mei (Enschede)
Asopos DrieKamp – 6/7 juni (Leiderdorp)
Okeanos Competitie Tweekamp – 13/14 juni (Bosbaan)
Orca Competitie Slotwedstrijden – 27/28 juni (Bosbaan)
Let op: voor deze bokaal worden roeiers individueel ingeschreven.
Het is dus niet mogelijk om iemand in te laten vallen.
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Wanneer u losse wedstrijd(en) wil starten zijn de volgende wedstrijden
een optie:
Gyas Hunze – 29 februari/1 maart – Groningen
Head – 21/22 maart – Amstel
Heineken Openingstoernooi – 21/22 maart – Tilburg
Tweehead – 28/29 maart - Amstel
Skiffhead – 28/29 maart – Amstel
Bavaria Aegir Lente Sprint – 28/29 maart – Groningen
Nereus Carpit Noctum – 4/5 april – Amstel
Skoll cup – 11/12 april – Bosbaan
Traianus Regatta – 18/19 april – Nijmegen
Proteus-Eretes in ’t Lang – 25/26 april – Delft
Proteus-Eretes in ’t Kort – 25/26 april – Delft
Euros Drienerlo Regatta – 9/10 mei – Enschede
Saurus International Regatta – 16/17 mei – Maastricht
Rottebokaal – 30/31 mei – WAB
Asopos DrieKamp – 6/7 juni – Leiderdorp
Okeanos Competitie Tweekamp – 13/14 juni – Bosbaan
Gyas Meerkamp – 20/21 juni – Groningen
Orca Competitie Slotwedstrijden – 27/28 juni – Bosbaan
*Let op: kiezen van losse wedstrijden gaat op basis van
beschikbaarheid van boten en velden!
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Coaching
Roeien doet u natuurlijk niet alleen met uw ploeg, de juiste boot en
een ervaren stuurtje, ook uw coach op de kant die door weer en wind
zijn stalen ros bestijgt speelt een grote rol. Zonder coach kunt u
immers niet het water op en zullen er weinig stappen gezet worden
richting het perfectioneren van de roeihaal.
Voor coaches
Als tweedejaars lid van Njord staat het coachen van de
eerstejaarsploeg uit uw verticale centraal. Hierna stopt het echter niet.
De Meerderejaars Commissie gaat dit jaar een coachgroep opzetten
waarin coaches uit alle lichtingen opgeleid zullen worden en
handvaten geboden worden om roeiers zo goed mogelijk te begeleiden
in het aanleren van de ‘Njordhaal’. Naast dat er professionele
coachcursussen gegeven zullen worden, zal er ook een heuse
coachbokaal worden opgezet. Wanneer u aan het einde van het jaar
kunt aantonen dat u zich veelvuldig hebt ingezet als coach voor
competitieroeiend Njord wacht er een mooie prijs op u!
De coachgroep zal gebruikt worden door de meerderejaars
competitieroeiers om coaches te benaderen. Dit is volledig
vrijblijvend, u zal niet gebonden worden aan een ploeg of een
verplicht aantal keren coachen per week. Mocht u een perfecte match
vinden met een meerderejaarsploeg, mag u altijd besluiten hun vaste
coach te worden! De Meerderejaars Commissie staat daarnaast altijd
klaar om te bemiddelen tussen roeiers en coaches, of om te assisteren
bij het opzetten van trainingsplannen. De link waarmee u zich kunt
opgeven voor de coachgroep is wordt verspreid via de Ledenmail en
de ‘Meerderejaars Mail’.
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Voor roeiers
Om de coachgroep te benaderen wanneer u opzoek bent naar een
coach voor uw ploeg, zal een (beschermd) document online geplaatst
worden met de gegevens van de beschikbare coaches. Het is mogelijk
om vanuit dit document coaches voor losse trainingen te benaderen of
om een samenwerkingsverband voor een langere periode aan te gaan.
Aangezien u in de eerste weken voornamelijk met wisselende coaches
zult werken is het handig om zelf bij te houden wat u de vorige
training heeft geoefend en gedaan, dan kan uw coach van de dag hier
op inspringen en doorbouwen naar de volgende stap.
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Evenementen
Na het eerste jaar roeien zullen sommige meerderejaars door gaan met
fanatiek roeien. Anderen zullen het roeien wellicht wat meer bewaren
als een mooie herinnering. Desalniettemin blijft de K.S.R.V. een
prachtige plek om uw studententijd te beleven en u zelf te ontplooien.
Daarom zal de Meerderejaars Commissie zich gaan inzetten om meer
evenementen neer te zetten voor alle meerderejaars, wel of niet
roeiend! Gedurende het jaar zult u updates ontvangen via de mail over
de nieuwste evenementen. Houdt uw inbox dus goed in de gaten om
niets te missen!
Uiteraard kunnen we natuurlijk ook altijd meer ideeën gebruiken, dus
wees vooral niet bang om ons aan te spreken en je ideeën en wensen te
bespreken. We staan voor alles open en meer is altijd beter.
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Materieel Instructie
U zult het inmiddels al vaak vernomen hebben, U roeit in waardevol
materiaal. Dit geldt echter nu meer dan het aflopen jaar. U gaat
gebruik maken van glad materiaal. Fijn voor roeien, wat zich zal
uitbetalen in veel jolijt. Echter brengt dit ook wat meer
verantwoordelijkheden met zich mee.
Om te beginnen dient voor een training een stuurtje met een permissie
voor het sturen van een gladde boot gevonden te worden. Daarnaast
dient de boot natuurlijk afgeschreven te worden (voor scull boten te
tevens de riemen). Indien het donker wordt, dient gedacht te worden
aan hoofdlampen, riggerlampjes en witte bovenkleding.
U legt de boot voorzichtig in het water, goed luisterend naar de
commando’s van uw stuur, de huid van een gladde boot is immers
uiterst kwetsbaar! De boot legt u erin door hem boven de hoofden te
tillen, vervolgens voor de buiken, en hem dan rustig(!) in het water te
plaatsen. De stuur kijkt mee bij de punt, de boeg let op de andere punt.
Na de training dient de boot goed afgespoeld en afgedroogd te worden
en dienen de slidings afgenomen te worden.
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Stuurpermissies
Voor het sturen van gladde boten is het verplicht om een permissie te
hebben. Een permissie bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
De theorie kan behaald worden door middel van een kleine
(mondelinge) overhoring en blijft twee maanden geldig. Met de
theorie is er toestemming om te oefenen met sturen in gladde boten en
is het de bedoeling dat er binnen twee maanden afgevaren wordt voor
een permissie. Na twee maanden vervalt de toestemming en moet de
overhoring opnieuw gedaan worden om te kunnen afvaren voor een
permissie.
De theorie is te vinden op de website van Njord. In deze handleiding
staat beschreven wat u moet kennen voor toestemming en moet
kunnen voor een permissie. Er is geen verschil tussen de permissie
voor een 4+ en een 8+. Theorie en permissie kunnen afgenomen
worden door Naucrates; neem hiervoor persoonlijk contact op of mail
naar sgnaucrates@gmail.com.
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Voorlopige Jaarkalender
7 oktober

CT2

7 oktober

Infoavond 1

9 oktober

Ploegvormingsborrel

14 oktober

CT3

21 oktober

CT4

28 oktober

CT5

4 november

CT6

11 november

CT7

18 november

CT 8

19 november

Sparsessie 1

17 december

Sparsessie 2

21 januari

Sparsessie 3

18 februari

Sparsessie 4

17 maart

Sparsessie 5

21 april

Sparsessie 6

19 mei

Sparsessie 7

16 juni

Sparsessie 8
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