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Van de voorzitter 
Nieuwe Media, Honte website. 
 
 

 
 
 
Voor je ligt de allerlaatste Hontstijding. Een historisch document en een mijlpaal 
die nostalgische oude tijden en een spannende toekomst markeert. 
 
Deze Hontstijding zit vol nostalgie en weemoed. De redactie heeft een selectie 
gemaakt van de stukken uit de stoffige Honte archieven dat vol zit met 
handgeschreven brieven, getekende advertenties, getypte verslagen en zwartwit 
foto’s.   
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Er is heel wat veranderd sinds 1960. Maar als je verder leest en beter kijkt dan 
blijkt dat er in de kern eigenlijk veel bij het oude blijft: roeiwedstrijden, 
vergaderingen over nieuwe boten en spetterende evenementen. 
 
De Hontstijding is straks dus verleden tijd. Er komt natuurlijk een eigentijdse 
opvolger voor in de plaats. De Honte website is vanaf nu het actuele medium 
waarmee leden geïnformeerd worden.  
 
Eigenlijk verandert er dus niet zoveel: jullie hebben altijd zelf input gegeven over 
tochten, wedstrijden en belevenissen.  
Dat blijft zo en hopelijk wordt het zelfs nog beter en gemakkelijker. Je kan 
eenvoudig, via de website of redactie@rvhonte.nl, jouw eigen nieuwsitem maken 
dat vervolgens razendsnel op de website gepubliceerd wordt. Verder vind je hier de 
agenda en alle andere nuttige informatie. We hopen en verwachten dat de website 
door jullie misschien wel dagelijks geraadpleegd wordt. 
 
Op de nieuwe website is een deel afgescheiden en alleen toegankelijk via een 
persoonlijke login. Hier vind je nuttige documenten en informatie die we (in 
verband met privacy) alleen onderling willen delen. En binnenkort zal je hier ook 
via MyFleet de boten kunnen reserveren. 
 
Ik wil graag de huidige redactie van de Hontstijding, Mariette en  Laura, maar 
OOK alle voorgaande redacteuren hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet.  
 
Veel succes gewenst aan de nieuwe redactie, en nogmaals de oproep aan 
iedereen, 
 

om de website te bezoeken en vooral ook actief bij te dragen met 
grappige, nuttige of interessante nieuwsartikelen. 

  
Veel plezier bij het lezen van deze laatste Hontstijding en tot ziens op het vlot. 
 
Bart Lelij 
Voorzitter RV Honte 
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Mededelingen 
Agenda 2018 
Zie nieuwe Honte website voor alle activiteiten. 
 
Nieuwe Honte leden: 
Jan Peter Adriaanse,   Coen Albers, Luuk Boogert, Imke Crucq, Elif Durmus,  
Huib Ghijsen, Eva van Hartevelt, Simone Janssen,Mieke Karman, Pascal Kartan,  
Ditte Koppelaar, Eva Legemate, Eric Loontjens, Katja Pieters, Carla Soester,  
Fred van Steen, Rémy Verhage, Bregje Weeda, Sander Buijs, Sonja de Deckere,  
Maria van Kesteren, 
 
Nieuwe Jeugdleden: 
Hilda, Milan, Niels, Mees Ezra, 
 
Opgezegde Honte leden:  
Bart Bouwman 

___________________________________________________________________   
 
Penningmeester gezocht 
Heb jij cijfermatig inzicht en wil je graag iets voor de vereniging doen, naast het 
roeien? Wij zijn op zoek naar een penningmeester vanaf 1 januari 2019! Wilma 
stopt op die datum met haar bestuurstaak, maar wil graag nog zorgen voor een 
goede overdracht. Je wordt dus goed ingewerkt.  
De penningmeester is voor RV Honte een belangrijke, veelzijdige en dankbare 
functie. Iedere week houd je de betalingen in de gaten. Daarnaast heb je bij het 
opmaken van de jaarrekening, één keer per jaar, een piek in het werk. Op dat 
moment word je ondersteund door een accountant en door de kascommissie. 
ClubCollect verzorgt het innen van de contributie. Voor de reguliere administratie 
heeft Wilma ervoor gezorgd dat we op een nieuw boekhoudsysteem zijn 
overgestapt dat soepel draait. 
  
Neem je contact met ons op? Ook als je misschien nog twijfelt? We zijn heel blij 
met jouw aanmelding! 
Bart (06 57771413), Cisca, Collin en Sigrid. 
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Aan de leden… 
Van de redactie. 
 
Zoals de voorzitter al schrijft in zijn voorwoord:  
 

de allerlaatste Hontstijding dus. 
 

Op de in ons vorige blad geplaatste enquête hebben slechts een tiental leden laten 
weten nog prijs te stellen op een papieren Hontstijding. Voor ons en het Bestuur de 
reden om hiermee een tijdvak af te sluiten.  

Zoals ook Cees Ringeling (een redactielid  van ons clubblad van het eerste uur in 
de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en een lid dat ons in de afgelopen jaren 
regelmatig van mooie kopij heeft voorzien) elders in dit blad ook beschrijft:  

De Hontstijding heeft een ware “evolutie” doorgemaakt. In het verleden werd er 
gestencild, later werd dat kopiëren, weer een volgende fase was een floppy naar 
de drukker, tegenwoordig gaat ook dat digitaal, en dan tot slot kan er een 
papieren blad naar de leden. 

      
 
Ook dit laatste is dus niet meer ”van deze tijd”. Vanaf nu zal er een digitale 
nieuwsbrief verschijnen ingebed in een gloednieuwe website van onze vereniging. 

Dit scheelt kosten in het niet meer hoeven gebruik maken van een drukkerij; 
portokosten voor de verzending en (niet onbelangrijk) hulp van de vele bezorgers 
die deze taak, vaak gedurende jaren, op zich namen. 

Daarom sluit ik af met de volgende woorden: Mede namens alle leden danken wij 
deze trouwe helpers die onze Hontstijding hebben bezorgd en alle medewerkers  
van voorgaande redacties. 

Mariëtte en Laura, redactie Hontstijding.  
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KikaRow komt naar Honte. 
 

Kinderkanker de wereld uit roeien! 
 

Dat is het doel van KikaRoW; een megaproject waarbij (beginnende en ervaren) 
roeiers met een zeeroeiboot 1.400 kilometer afleggen in 14 weekenden dwars 
door Nederland, het ‘Rondje NL’.  
Er worden zo’n 60 (roei)verenigingen aangedaan en RV Honte doet ook mee.  
Dit betekent voor onze club een flinke organisatie, een hoop activiteit en publiciteit.  
 
‘The Vin’ is een Yole de Mer 35 met een stuurman/vrouw en 4 roeiers. Eerder, in 
2005, roeide KikaRoW al naar Engeland en weer terug. Deze zeewaardige 
roeiboot kan dus heel wat aan, maar zal tijdens het Rondje NL begeleid worden 
door het reddingsmuseum Tjerk Hiddes van de KNRM.  
Het bijzondere van deze tocht is dat de boot mede bemand gaat worden door ex-
kinderkankerpatiënten (Kika-roeiers) en/of hun familie/vrienden, de buddy’s. 
 
De tocht 
Op zondag 21 april (Paasdag) komt de stoet omstreeks 13.30 uur aan bij Honte. 
Zij hebben dan een tocht van ongeveer 60 kilometer afgelegd vanuit Bruinisse, 
waarbij onder meer de Oosterschelde is overgestoken.  
De laatste helft van het traject (zo’n 30 kilometer dus), over het Veerse Meer en het 
Kanaal, wordt geroeid door leden van onze eigen club. De aankomst belooft een 
evenement te worden.  
 
De stoet komt aan onder escorte van zoveel mogelijk (roei)boten. Bij de vereniging 
zelf hopen we op een bijzonder welkomstcomité. Na aankomst is er een maaltijd, 
waarbij de roeiers en de organisatie uiteraard ook een vorkje mee prikken. 
In de midweek erna blijven beide boten bij RV Honte liggen.  
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Vrijdagavond worden de eerste voorbereidingen alweer getroffen, want op 
zaterdagochtend vroeg 27 april vertrekt The Vin in de richting van Bergen op 
Zoom. Hierbij nemen onze eigen roeiers opnieuw plaats op het roeibankje en 
worden ze na een pittig traject afgelost door roeiers van een andere vereniging. 
Voor meer informatie: 
- over het project: www.kikarow.nl  
- over een Yole de Mer: www.inhetbosweb.eu/index.php?id=12 
 
Prinses Maxima Centrum 
KikaRoW heeft drie dingen aan Honte gevraagd. Ten eerste praktische organisatie, 
zoals botenstalling en advies over ons vaarwater. Ten tweede publiciteit. Ten derde 
wil KikaRoW een groot bedrag bij elkaar roeien voor het Prinses Maxima Centrum 
voor kinderoncologie in Utrecht. Het bedrag komt ten goede aan onderzoek bij 
5.000 overlevenden van kinderkanker, ‘De LATER Studie’, die zich richt op de late 
effecten van de behandeling op kinderkanker zoals onvruchtbaarheid, hartschade, 
botontkalking en vervroegde veroudering. 
 
Ook aan deze derde vraag willen wij als roeiclub graag gehoor geven. Daarom 
zullen jullie het komende half jaar verschillende acties zien langskomen waarmee 
we op 21 of 27 april een cheque kunnen overhandigen aan KikaRoW. 
 
Doen jullie mee? 
Het wordt een mooi project, landelijk maar ook bij onze vereniging. Om KikaRoW 
bij Honte mogelijk te maken hebben we jullie hulp nodig. We zijn op zoek naar: 
- Roeiers die in het roeiteam van The Vin plaats willen nemen! Roei ervaring is 

niet belangrijk, maar lef en wat doorzettingsvermogen zeker wel. Verder sta je 
achter de doelstelling van KikaRoW om geld in te zamelen en draag je hieraan 
een steentje bij, bijvoorbeeld door een interview te geven, jezelf te laten 
sponsoren per kilometer of op welke manier dan ook. 

- Leden die logies en ontbijt willen aanbieden op vrijdag 27 april aan KikaRoW-
ers. 

- Leden die advies kunnen geven over het vaarwater van en naar Honte 
(stroming, sluizen, etc.). 

- Leden die willen helpen om op zondag 21 april een maaltijd en leuk feestje 
neer te zetten. 

- Leden met ideeën voor (kleine of grote) inzamelingsacties. 
 
Aanmeldingen, informatie en vragen zijn welkom op: info@rvhonte.nl. 
 
Janita Melse, Thomas Pillen en Sigrid Jansen 
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Trugkieke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om van dit laatste 
nummer een 
speciale uitgave te 
maken zijn wij het 
archief ingedoken 
en vonden hierin 
onderstaande 
juweeltjes die we 
jullie niet wilden 
onthouden. 

 

Een verzameling van 
oude herinneringen die 
we willen presenteren 
onder de titel:  
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Hieronder de tekst van het eerste ingezonden stuk. Prachtig!! 
Zo krijgen we ze niet meer aangeleverd.  
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Hontstijding 10 jaar. Over het oplage aantal zetten we onze vraagtekens????? 

 

 

De omslag en de advertenties werden toen niet digitaal aangeleverd.  

Nee, daar werden creatieve tekentalenten voor gevraagd binnen Honte.  

Zie hieronder het resultaat.   
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Links, een mooi getekend 
voorblad van Honte voor de 
verbouwing in 1990. 

 

 

Onder de 40 jarige jubileum 
editie! 

 

 

 

Links, een mooi getekend 
voorblad van Honte na de 
verbouwing in 1990.  
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In 1992 was het nieuwe clubhuis een feit, zie hier het resultaat. de 
Werkploeg kan op zijn lauweren rusten en nemen er alvast een 'kopje 
koffie' op. 
 

 

  



 15 

Abeelenrace 2018 
 

 
 
Op zaterdag 13 oktober aanstaande is het eindelijk weer zover. Dan wordt, als 
alles loopt zoals gehoopt en gepland, de 17e Abeelenrace geroeid. Een jaarlijks 
hoogtepunt voor Honte-roeiers, voor velen de enige echte wedstrijd die ertoe doet. 
Onze eigen Boatrace! Voor jong en oud.  
 
Toch is dit nog geen gelopen race! Want alles zal dit jaar anders zijn dan 
voorgaande edities, wellicht eenmalig? Dat weten we pas na afloop. 
 
Wat is er namelijk aan de hand? Doordat dit jaar, als gevolg van onderhoud, in 
oktober de stationsbrug in Middelburg geblokkeerd is kunnen we niet naar 
Vlissingen, de startplaats, roeien. 
We staan voor een voldongen feit waardoor de AR, evenals enkele jaren terug niet 
door zou kunnen gaan. En dat is gewoon jammer, tradities moet je niet 
onderbreken als via enige creativiteit wellicht een alternatief mogelijk blijkt. 
 
En dat alternatief is er!. Zoals het er nu naar uitziet gaan we starten in Veere en 
finishen nabij Honte aan de Havendijk in Middelburg. Makkelijker gezegd dan 
gedaan! Kan dat zo maar? Daarvoor is vooraf wel enig onderzoek nodig geweest, 
aangezien alle benodigde vergunningen en omstandigheden  ter plekke er 
plotseling heel anders uitzien. 
Kortom, is het organisatorisch gezien realistisch?, kunnen we veilig bij de roeiers 
komen als er een probleem is?. Kunnen we vanaf de kant en op het water hulp 
bieden, liggen er gemakkelijk begaanbare wegen in de buurt in geval van SOS? 
Kunnen we de Jeugd een 2 km wedstrijd aanbieden? 
 
En kunnen hulpverleners, coaches en aanmoedigers naast het kanaal fietsen, lopen 
en makkelijk bij het water komen. Hoe en waar starten we precies en kunnen we 
ons daar veilig opstellen zonder anderen in de weg te zitten. Dat waren belangrijke 
onzekerheden die we vooraf wilden onderzoeken en uitsluiten. 
 
Inmiddels hebben we dit in de praktijk uitgetest en ook toestemming gekregen van 
het Honte Bestuur om het op deze manier te gaan doen.  
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Samenvattend, de AR 2018 zal ondanks allerlei problemen dit jaar toch door 
kunnen gaan. Daarvoor zijn ook vrijwilligers nodig, ter plekke bij de start in Veere, 
onderweg en ook bij de parkeerplaats in Middelburg. Meld je aan bij de AR Cie. 
We proberen als altijd met een klein budget dit alles effectief en veilig te realiseren 
en hopen op jullie steun en medewerking te kunnen rekenen. Natuurlijk bovenal 
door een groot aantal deelnemers aan de wedstrijd zelf, Honteleden en ook 
ploegen van buitenaf die meedoen. Aan een unieke wedstrijd tussen Veere en 
Middelburg. Laat je niet kennen, doe mee!! 
 
De Abeelenrace Commissie 
 

 

Redding Fietssleutel  
 
Extra hulp,  Voor als je de sleutel in het rooster bij de fietsenstalling laat vallen: 
 
Staaf magneet om door het fietsenrooster verdwenen sleutels op te vissen. Hangt 
aan de kapstok in de werkloods. 
 
Mat-cie, Flip 
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Van de leden… 

 
Hontstijding exit en andere veranderingen, 
 
Voor wie reeds vanaf eind 1959, begin 1960 onze vereniging intern volgt vormde 
het mooie artikel Roei!vereniging Honte in het juni nummer 26 van het blad Roei! 
(op pagina’s 14, 15 en 16) een nieuwe mijlpaal. Vooral de overzichtsfoto van het 
gebouw op pag 14 geeft een mooie inkijk. 
 
Omtrent 1963 is er wel eens een artikel over ons en over de Bredase Cadetten 
roeivereniging Dudok van Heel verschenen in het dagblad de Stem; Dudok en 
Honte waren indertijd de enige roeiclubs in de regio Zeeland/ West - Brabant.  
Maar de foto erbij betrof Dudok van Heel, want het negatief betreffende onze 
vereniging was mislukt, althans niet geschikt voor plaatsing, althans verloren 
gegaan, aldus deelde de zegsman van het dagblad ons mede.  
Verleden tijd, dus. 
 
Er is veel veranderd op onze roei, dat is een open deur intrappen. 
Wie het blad nr 26 na het Honte artikel verder doorbladert kan zich gelijk 
geconfronteerd voelen met Honte oude stijl. 

 
  

Op pagina 40 ziet men een 
Amerikaanse roeicoach in roeikleding.  
In dit kader is dat artikel zelf niet van 
belang (hoe lezenswaardig en 
indrukwekkend het stuk, handelende 
over het coachen van een blinde 
roeister, ook moge zijn), het gaat er om 
dat hij op zijn witte trui een rode H 
draagt. 
 
Een dergelijke H (maar dan met een 
langere tussenbalk) was jarenlang ons 
wedstrijdtenue. Een H van rood vilt, 
met veiligheidsspelden vast te maken. 
Wanneer de H bleef zitten in de was of 
was vastgenaaid was de hele was 
lichtelijk rood gekleurd. 
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Over wijzigingen gesproken, de laatste papieren Hontstijding.  
Wie het nummer van april 2018 oppakt van de Hontstijding, het een na laatste 
nummer, leest als ondertiteling: 48e jaargang, nummer 1, april 2018.  
Dat wil dus zeggen dat het clubblad met de officiële naam Hontstijding gestart is in 
het jaar 1971.  
Maar ook vόόr 1971, dat moge duidelijk zijn, bestond er wel een vorm van 
papieren communicatie tussen leiding en leden.  
Sinds de oprichting werd de communicatie met en tussen de leden verzorgd door 
middel van stencils welke aanvankelijk verzorgd werden door oprichter mr J. 
Kolkman. Later kwamen er aparte redacteuren die zelf het blaadje volschreven en 
zelf stencilden. De naam van het blaadje was R.V. Honte M’burg. De laatste, 
overigens ongedateerde, was van 1971; daarna kwam Hontstijding nieuwe stijl.  
Maar wat misschien het meeste is veranderd is wellicht het aantal leden dat onze 
vereniging heeft of kan hebben.In mijn tijd als lid van het bestuur was steevast de 
eerste vraag van een der medebestuursleden: kunnen wij wel meer dan 120 leden 
herbergen, het gebouw, de vloot en het vlot zijn te klein.  
Daarbij moet opgemerkt worden dat er in het oude gebouw (voormalige 
zwemschool) eerst 2 loodsen waren, A en B, welke waren opgebouwd uit de oude 
zwemhokjes.  Rond 1964 kwam loods C er bij. 
In het huidige gebouw hebben wij er al weer enige tijd 4.  
Destijds was echter het merendeel van de leden schoolgaand en ging hetzij na de 
lesuren, hetzij in de weekends roeien; het vlot was derhalve snel overvol. 
Wij hebben nog wel eens geprobeerd de middelbare beroepsbevolking blijvend te 
enthousiasmeren. 
Immers, enerzijds was er de schoolgaande jeugd, die na het eindexamen de 
provincie uittrok, anderzijds de gesettelden.  
Maar een middenkader (grosso modo degenen die hier wonen of blijven wonen, of 
zij die korter of langer op Walcheren verblijven alvorens bij wijze van promotie 
naar elders te mogen vertrekken) was er nauwelijks.  
We hebben nog een tijd twee politiemensen als leden gehad, maar zij waren toch 
ook niet in staat het roeivirus duurzaam onder de leden van de Hermandad te 
verspreiden. 
Over een thans substantieel deel als studenten-leden kon niemand zich in die 
dagen nog enige voorstelling maken. 
Nu wordt het gebouw en de boten de hele dag gebruikt, dat kan men, zij het niet 
zonder enige overdrijving, stellen.  
Er zijn meer gepensioneerden, er zijn studenten.  
Wellicht ook nog eens in Vlissingen geparkeerde mariniers, wie weet? 
Die 120 van toen zijn anno nu wel makkelijk te plaatsen, lijkt het wel.  
Een verandering, dat is duidelijk. 
 

Cees Ringeling 
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Het vermeende elitekarakter van de roeisport. 
 

    
 
Zoals bekend werd onze vereniging in 1960 opgericht en gehuisvest in de oude 
zwemschool, de plaats waar zo veel Middelburgers in de beginselen van de 
zwemkunst zijn onderricht. 
Een roeivereniging? Toe maar, het kan niet op! Al die dure boten. Wie betaalt dat? 
En waarom moet dat eigenlijk?`  
Wie de commentaren van de toenmalige lagere overheid en informeel van de 
lokale bevolking van die tijd nog eens tot zich neemt gaat zich dat toch ook wel 
enigszins afvragen.  
Duidelijk een elitesport, bestemd voor het type kakker dat te weinig balinzicht heeft 
om te gaan ´hokkieën´ of te gaan ´tannissen´; dat is voor velen zonneklaar.  
 
Een club voor rijkeluiskinderen, die niet zoals fatsoenlijke mensen, zich gaan 
bekwamen in de voetbalsport. Roeien, op oh zo geestige wijze beeldend 
voorgesteld door een graaiende beweging met de hand, typisch iets voor de 
hogere klasse. 
Dus zo min mogelijk geld ter beschikking stellen voor dat gebouw waar het 
establishment het voor het zeggen gaat hebben, aldus was de teneur. 
Helemaal onlogisch was die gedachtegang nou ook weer niet.  
Alleen in Duitsland, Italië en Rusland (toen nog wervend opererend als de USSR) 
was roeien een volkssport, aldus de communis opinio in die tijd.  
In andere landen, zoals de Angelsaksische wereld en ons goede vaderland was het 
alles behalve een volkssport. 
 
Roeien was eerder een bezigheid voor studenten, dan wel lieden die in opleiding 
waren om student te worden; niet voor ons Zeeuwen, daarom.  
Per saldo had men er in onze Zeeuwse hoofdstad – in die tijd althans - niet veel 
mee. 
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Ach ja, andere tijden sport, denkt men dan berustend, gewapend met de kennis 
van nu. 
 
Toen wij in 1966 als roeiers mee mochten naar Folkestone, met nauw verholen 
argwaan bekeken door de echte Middelburgse sporters – door de bank genomen 
diegenen die te kwalificeren zijn als balspelsporters – was ik toch wel benieuwd 
naar het al dan niet volkse karakter van roeien in Engeland. Folkestone ligt nu 
eenmaal in hetzelfde land als Oxford en Cambridge.  
Even een voorbeeld ter vergelijking tussen deze landen: golfen. Dat is in Nederland 
een elitesport.  
In Albion is het, zij het met strikte inachtneming van de ijzeren wetten van de 
standenmaatschappij daar, een sport die door iedereen beoefend wordt of kan 
worden of zelfs moet worden, ieder uiteraard binnen zijn eigen sociale laag. 
 
Het opmerkelijke was dat in Folkestone de roeivereniging een redelijk open 
karakter had. Niet echt des volks, niet echt van de elite.  
Jongens die een baantje hadden in de stad. Geen superbanen, geen gelijk dat 
heden ten dage in sommige kringen usance is, superverdieners, maar: gewoon. 
Voor de goede orde en voor alle duidelijkheid: 
Folkestoonse meisjes fungeerden destijds slechts als chaperonnes van de heren 
roeiers wanneer dezen aan het bier zaten en mochten zelf pas de zee op en de zee 
in – want de zee in, daar ging het om - om te roeien toen dank zij onze Honte 
dames gebleken was dat roeien op zee niet per se voorbehouden behoeft te zijn 
aan leden van het mannelijke geslacht.  
Maar goed, toen ik met twee medeleden later in 1966 terug mocht komen werd 
ons toegestaan om gedurende ons verblijf in de bovenzaal van het illustere 
clubgebouw te bivakkeren.  
Maar op een avond moesten wij uitwijken; de zaal was verhuurd aan een andere, 
kleinere, vereniging.  
Het bleek te gaan om een club van wielrenners. Dat kan natuurlijk. 
 
Maar die club bestond niet uit zo maar wat kwajongens die dromen van een Gele 
Trui en daarom beginnen te rijden met derailleurs, maar (zo werd ons verzekerd) 
uit elite. Gentlemen. Met eigen racefietsen welke zelfs langs de buitenmuur de zaal 
in werden getakeld om eventueel jatten, door minder op deze aardkloot 
bedeelden, te voorkomen.  
Wellicht waren deze renners geïnspireerd door landgenoot Tom Simpson, die het 
jaar ervoor als ietwat buitenbeense Brit wereldkampioen op de weg was geworden 
en het jaar daarna op onsterfelijke wijze sterfelijk bleek te zijn op de Mont Ventoux. 
Langzamerhand valt het beeld of eigenlijk het schrikbeeld van de eliteclub dan toch 
weg.  
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Nou ja, er blijft nog wel iets van hangen. Roeien op TV of in de krant? Elitair, dus 
no way. Elitesport waar nauwelijks iets te verdienen is boeit niet. Alleen tijdens 
Olympische Zomerspelen is het interessant even te weten: WE hebben er weer een 
medaille bij in, hoe heet ook al weer, in een bootje, oh ja: roeien.  
Wat buiten seizoen wel uiterst interessant nieuws is: hoe gaat het nu met die 
miljoenenverdienende volkssporters aan de Costa del Sol?  
Dat natuurlijk liever dan dat er een klein berichtje komt wie er nu dit keer eigenlijk 
de Hollandbeker (wat is dat, een nieuw soort servies of wat…..?) heeft gewonnen.  
Ach ja, alles is betrekkelijk. 
 
Cees Ringeling 
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 ‘Jong geleerd’. 
 

 
 
Afgelopen seizoen hebben veel van jullie ons (Roemer, Pieter, Thijs en Nathan) 
dagelijks op het vlot langs zien komen. Ook hebben jullie waarschijnlijk de radio 
gehoord die we elke keer weer aan hadden en misschien zelfs wat meegekregen 
van de brokken die we hebben gemaakt. Sinds we alle vier komend jaar uit 
Middelburg weggaan en dus niet meer voor Honte uit zullen komen op de 
wedstrijden wilde ik graag nog even een kort verslag van ons seizoen doen en 
daarbij gelijk de mensen bedanken die ons zoveel hebben geholpen dit jaar.   
Eigenlijk begon ons seizoen vorige zomer. Roemer was net komen roeien en we 
hadden besloten een ongestuurde dubbelvier te roeien samen met Thijs. In deze 
dubbelvier zouden we bij vijf landelijke wedstrijden roeien voor Honte. We zijn 
hierna hard op zoek gegaan naar een coach en vonden toen Emma bereidwillig 
om ons te trainen, wat vooral inhield dat ze ons elke week weer moest vertellen dat 
we nu echt eens onze mond moesten houden en gaan roeien.  
Naar de winter toe en in de winter hebben we lang en veel op de ergometer 
gezeten, conditie opgebouwd en zijn we naar het EKIR geweest (daarvan heeft u 
misschien al mijn verslag van gezien in het vorige nummer). Toen in maart het 
roeiseizoen startte zijn we steeds meer het water opgegaan en werden de 
trainingen (gelukkig) wat korter. In maart was ook onze eerste echte wedstrijd, de 
tweehead. Deze wedstrijd moest in 2’tjes worden geroeid, dus hebben we onze vier 
gedeeld. Pieter en ik trokken hier blik en Thijs en Roemer 9de van de 16. Na deze 
wedstrijd werd het hard trainen voor de Hollandia roeiwedstrijden op de Bosbaan. 
Dit was de eerste keer dat we de slopende 2 km gingen doen in een vier, het was 
geen groot succes. We moesten genoegen nemen met een eervolle laatste plek. 
Hierna hebben we het iets rustiger gedaan om onze eindexamens te kunnen  
  



 25 

maken. In juni werd het seizoen weer opgepakt en hebben Pieter en ik de Springer 
gepakt om blik te roeien op de ZRB. Twee weken later mochten we als vier weer 
aan de slag op de ARB, waar we 6de van de 9 werden. De dag ervoor hebben 
Pieter en ik nog meegedaan aan de Argo-sprint, waarbij ik blik trok. Als afsluiter 
van het seizoen hadden we de NSRF slotwedstrijden. In de skiff ging het bij Pieter 
en bij mij zo goed dat we beiden blik konden trekken. In de vier ging het iets 
minder. Na zo’n 300 meter besloot mijn riem om een andere kant op te gaan dan 
ik wilde en maakte ik een enorme snoek, hiermee maakte ik een effectief einde 
aan een eerste plek. Uiteindelijk hebben we lekker door kunnen zetten en zelfs nog 
een boot ingehaald, zodat we niet laatste werden. Thijs en ik hebben de dag erop 
nog in de dubbeltwee geroeid, waar we onze voorwedstrijd wonnen, een prachtige 
finale roeiden, maar de eerste plek net aan ons voorbij zagen gaan.  
Al deze wedstrijden waren niet mogelijk geweest zonder de steun die we vanuit de 
club en de mensen om ons heen hebben gekregen. Als eerste willen we Emma 
bedanken voor haar eindeloze geduld (voornamelijk als ik weer eens te laat was, 
of de boot er pas na een half uur inlag) en geweldige coaching. Ook van Collin 
hebben we veel hulp gehad.  
 
Bedankt voor het repareren van alle schade die we hebben gevaren, voor de rust 
die je tentoonspreidde als ik weer eens schoorvoetend aankwam met schade en 
voor de dingen die we hebben geleerd over boten repareren. Ik wil ook nog Jan 
bedanken, hij heeft voor ons tweemaal de botenwagen heen en weer gereden. Als 
laatste willen we het Honte bestuur bedanken voor hun financiële steun bij onze 
wedstrijden.  
We hopen komende oktober terug te komen voor de Abeelenrace en misschien 
zien we jullie komende jaren nog wel op een wedstrijd.  
Veel roeiplezier, 
 
Pieter, Thijs, Roemer en Nathan  
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Odin 

 
 
Commissie Odin: 
 
Voorzitter  
Lisanne Vriens    praeses@msraodin.nl 
 
Secretaris 
Emma de Koning    abactis@msraodin.nl 
 
Penningmeester 
Joost Hoekstra    quaestor@msraodin.nl 
 

Commissaris wedstrijden  
Marc Schenkenberg   commissariswedstrijden@msraodin.nl 
 

Commissaris materiaal: 
     commissarismateriaal@msraodin.nl 
 

Commissaris instructie 
     commissarisinstructie@msraodin.nl 
 
Nieuwe leden Odin: 
Worden bekend gemaakt op de website. 
 
Opgezegde Odin leden:  
Jurjen Bos, Rachel Rice, Misha Stöcker, Andrea Undecimo, Charlotte Woolf, Tyler 
Horn, Christian Malone 
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Roeivereniging Honte 
Adres: 
Havendijk 2 
4332 AJ  Middelburg 
tel. Clubhuis: 0612133007 
Secretariaat: Secr.Honte@Zeelandnet.nl  
Rekening: NL79INGB0006240257 
Website: www.rvhonte.nl 
 
 
Bestuur: 
 
Voorzitter     Commissaris Instructie 
Bart Lelij     Cisca de Bruijne 
Koepoortstraat 3     Leeuwenlaan50 
4331 SK  Middelburg    4532 AG Terneuzen 
Tel. 0118-681241    tel. 0115-695597 
bartleij@gmail.com 
 
Secretaris     Commissaris Materiaal 
Sigrid Jansen     Collin Bohncke 
Dam 65      Vismarkt 8 
4331 GH Middelburg    4331JW Middelburg 
tel. 06-28226153     tel: 06-19882410 
 
 
Penningmeester      Commissaris Gebouwen 
Wilma van Hoogevest    vacant 
Veersesingel 270     
4332 TJ  Middelburg     
tel. 06-21716131     
 
Coördinator Activiteiten 
Sander Verdonk 
Prins Hendrikstraat 78 
4388 KP Oost Souburg 
tel. 0643599380 
sander_verdonk@hotmail.com 
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Commissies: 
Instructiecommissie 
Cisca de Bruijne, namens het bestuur   tel. 0115-695597 
Bram Bliek      tel. 0118-563002 
Job van den Broek, studentenroeien    
Gijs van Suylekom, jeugdroeien    tel. 0118-641847 

* Examencommisie 
Bram Bliek       
Gijs van Suylekom 

 
Materiaalcommissie 
Collin Boncke, namens het bestuur   tel. 0118-615724 
Hans ter Welle      tel. 0118-639103 
Flip Reijnierse      tel. 0118-627929 
 
Commissie Gebouwen 
Ben Holvast, namens het bestuur    tel. 0118-476543 
Cees Dekker      tel. 0118-640121 
Ankie Oorthuijs, barindeling    tel. 0118-638470 
Matty Kirby, inkopen     tel. 0118-419250 
Jan Louwerse      tel. 0118-633161 
Will van Luijn schoonmaak kleedkamers   tel. 0118-583325 
 
 
Commissie Abeelen-Race 
Bart Lelij, namens het bestuur    tel. 0118-681241 
Bram Bliek      tel. 0118-563002 
Antoine Dellaert,      tel. 0118-638077 
Tonia de Groene     tel. 06-18653883 
Yvo Verwilst      tel. 0118-460636 
 
Toerroeien 
Op dit moment is er geen toercommissie actief. Meer informatie volgt. 
 
Contactpersonen diverse activiteiten 
Inschrijvingen wedstrijden: Cees Dekker        tel. 0118-640121 
Midweek roeien:   Elien Nooteboom tel. 0118-650771 
Vertrouwenspersoon:  Flip Reijnierse  tel. 06-51076788 
 
Webmasters 
Bart Lelij       tel. 0118-681241 
Kees Jan Lastdrager     tel. 06-53902803 
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Lidmaatschap 
 
Prijzen gelden voor 2018 en zijn inclusief de afdracht voor KNRB en ZRB. 
 
Senior lidmaatschap:  € 235,- per jaar 
Junior lidmaatschap:  € 125,- per jaar; tot 18 jaar 
Studentenlidmaatschap:  € 170,- per jaar (uitsluitend op vertoon  

studentenkaart) 
Inschrijfgeld: € 30,- 
Buitenlidmaatschap:  € 60,- per jaar; buitenlidmaatschap is 

alleen bestemd voor Honteleden die buiten 
Zeeland gaan wonen, een paar maal per jaar 
komen roeien en geen instructie ontvangen.) 

Opzegging lidmaatschap: opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 
1 december (één maand voor de ingang van  
het nieuwe roeijaar), gericht aan de secretaris. 
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Colofon 
De Hontstijding is het clubblad voor en door Honteleden en verschijnt driemaal per 
jaar. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom! Heb je iets leuks meegemaakt op 
de roei? Wil je, je hart luchten? Schrijf het dan op en bezorg het bij de redactie. De 
redactie behoudt zich het recht voor kopij te redigeren om de Hontstijding zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. 
 
Leden Redactie Hontstijding: 
Mariëtte Takkenberg    tel. 0118-633709 
Laura Janvier     tel. 06-20623647 
 
Verder hebben meegewerkt: 
Vele bezorgers 
Alle schrijvers van artikelen 
 
Adverteerders: 
Erik Intersport 
Jos Boone 
Ton’s brilmode  
Wereldwinkel Middelburg 
Drukkerij van Keulen, Serooskerke 
 
De vermenigvuldiging van deze uitgave werd verzorgd door drukkerij van Keulen te 
Serooskerke. 
 
Kopij voor de Hontstijding digitaal inleveren via e-mail naar het adres: 
redactie.honte@zeelandnet.nl 
 
N.B. Graag ook beeldmateriaal bij de kopij om de Hontstijding aantrekkelijk te 
maken. 
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Jos Boone toen en nu! 

 


