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Jubileumfeest
Wat een fantastisch feest was
dat zeg. Ongeëvenaard!
Om héél eerlijk te zijn, dat was
tegen al mijn verwachtingen
in, want ik meende dat het
mooier was geweest als het
feest in ons eigen clubgebouw
had plaatsgevonden. En hoe
mooi was het geweest als iedereen enthousiast had gereageerd op alle initiatieven en de
aankondigingen van ons 40-jarig jubileumfeest.
Wat ik overwegend hoorde waren wat lauwe opmerkingen,
een hoop gekrakeel en onderling gemopper. We hebben
echt geen sprankelende club.
Dat denk ik vaak. Maar, juist
op zulke momenten zou ik
eens wat beter moeten letten
op al die leden die wél heel erg
kunnen genieten van wat Aeneas te bieden heeft. Want,
een aantal van deze geweldige
leden heeft, ondanks de tegenwind, hun schouders gezet onder de organisatie van een gedenkwaardig jubileum.
Complimenten!
Degenen die er niet bij waren
hebben echt iets moois gemist.
Natuurlijk, iedere afwezige zal
voor zichzelf een steekhoudend
argument gehad hebben om te
besluiten deze gebeurtenis geruisloos aan zich voorbij te laten gaan. Enige wrevel ontstaat bij mij dan wel bij de gedachte aan hen die kennelijk
iets duidelijk willen maken,
maar daar de woorden niet
voor bezitten of voor kunnen
vinden.

Natuurlijk alles kan beter,
maar waarom zou je dat doen
als goed al goed genoeg is?
Corrigeer me als ik het mis
heb, maar het zou best eens
kunnen dat dit feest gezorgd
heeft voor meer eendracht.
Samen zingen, dansen, eten
en drinken verbroedert immers. Zou het kunnen dat daar
ook de oorzaak ligt dat leden
zich nu spontaner aanmelden
voor allerlei zaken die gedaan
moeten worden?
Wat een dynamiek zie ik er om
me heen. Haast ongekend. Leden die een vastgelopen instructiegroep weer vlot gaan
trekken, een groep die zich
gaat inzetten voor het Kikaproject, een werkgroep veiligheid, een groep leden die gaat
zorgen voor de organisatie van
de clinics. Dankzij een groter
aantal welwillende leden die
bereid zijn veel van hun vrije
tijd te besteden om in het komende voorjaar roei-instructie
te geven aan nieuwe belangstellenden kunnen we straks
meer nieuwe leden verwelkomen. Wat een mooi vooruitzicht. Toch vraag ik mij af, is
het nou werkelijk zo relevant
deze prachtige dynamiek alleen aan een leuk feestje te
wijten? Niet echt, lijkt mij. Er
is meer aan de hand. Wat dat
is, daar kan ik nu nog even
geen vinger op leggen, maar
als mijlpaal in de geschiedenis
van Aeneas is het zeker niet
misplaatst. Het lijkt er in ieder
geval op dat Aeneas de wind
nu weer in de rug heeft.
Ad Hendriksen
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Uit de bestuursstoel
Kennismaking met onze
nieuwe voorzitter.
Een volle roeiboot zonder
stuur…
Tijdens de ALV heb ik al kort
wat verteld over mezelf. Voor
de clubleden die helaas niet bij
de ALV aanwezig waren stel ik
mij graag nog even voor. Mijn
naam is Arie-Jan van Berkum,
41 jaar en woon in Posterholt.
Oorspronkelijk kom ik uit
Spaubeek en heb bijna 20 jaar
in Den Haag en omgeving gewoond, totdat ik samen met
mijn vrouw en twee kinderen
in 2017 weer terugkeerde naar
Limburg. Ik ben opgeleid als
ingenieur industrieel productontwerper en inmiddels zelfstandig ondernemer in de internet marketing.
Voordat ik begin 2018 bij Aeneas startte heb ik ongeveer 6
jaar bij de Scheveningse Roeivereniging (SRV) geroeid. Dat
was op zee, in zogenaamde
Cornish Pilot Gig’s. Dat is een
slanke houten roeisloep van
ongeveer 10 meter lang met
daarin 6 roeiers en 1 stuur.
Het ontwerp van dit type boot
dateert uit 1837.
Waarom stelde je je kandidaat?
Aeneas is een prachtige vereniging met een rijke historie,
prachtig materiaal en een hoop
verschillende mensen van verschillende komaf. In de sales
en in mijn werk als technisch
ingenieur heb ik geleerd om
mensen met verschillende belangen te verenigen en met elkaar waar nodig te laten samenwerken. Volgens mij heeft
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Aeneas iemand nodig die die
taak op zich neemt. Immers;
Een roeiboot vol roeiers zonder
stuur kan nooit de goede kant
op varen.
Daarnaast vind ik het haast
onverteerbaar dat zo’n mooie
vereniging op dit moment geen
sterk bestuur heeft. Ook voor
de buitenwereld is dit geen
goede zaak. Ik denk dan met
name ook aan de momenten
dat van de vereniging een
sterke representatie verwacht
wordt, bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit.
Wat ben je van plan als
voorzitter?
De wereld verandert. Dat weet
natuurlijk eenieder. Maar ook
de behoeften van de leden veranderen en daar zal naar geluisterd moeten worden. Het is
niet mijn insteek om als
nieuwe voorzitter straks alles
overhoop te gaan gooien. Integendeel, er ligt een degelijk
beleidsplan dat door de ALV
werd goedgekeurd. Dit zal
handen en voeten gegeven
moeten worden door een bestuur dat onze vereniging de
komende jaren laat groeien en

sterker maakt voor de toekomst, maar vooral verenigd.
Watersport kent altijd gevaren
en is nooit zonder risico. Dit
besef is bij de SRV in 2016
zeer sterk geworden na een incident op zee, waar gelukkig
geen slachtoffers zijn gevallen.
Dit heeft ervoor gezorgd dat
alle leden, jong en oud, ervaren en onervaren, te allen tijde
ervan doordrongen zijn dat de
veiligheid van eenieder voorop
dient te staan.
Kort en krachtig; ik wil mij
graag inzetten voor een sterker en slagvaardiger Aeneas,
klaar voor de toekomst en
waar de leden zich met elkaar
verbonden voelen.
Als laatste wil ik nog benoemen dat het diep in mijn hart
een wens is om Aeneas bekend
te maken met de Cornish Pilot
Gig roeisloepen zoals ik hierboven al aanstipte. Daar wil ik de
leden mettertijd graag nog
meer over vertellen.
Laten we er samen ons uiterste best voor doen om van Aeneas een nóg mooiere vereniging te maken.
Arie-Jan van Berkum
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Moordregatta
2018 met succes
voor Aeneas
Zaterdag 5 oktober 2018 togen
een aantal roeiers van Aeneas
naar Tilburg om mee te doen
aan de jaarlijkse Moordregatta.
Dan hoop je om met een
medaille thuis te komen. Nu,
dat gebeurde ook! Allereerst
het team Anne Marie.
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Dat waren Marianne Wolfswinkel, Addy van de Pol, Anne
Hey en Miriam Westerveld,
met als stuur Gladys van
Leeuwen.
Chauffeur en mentale
ondersteuner was Isabella
Groot.
In de categorie dames dubbel
4 gingen ze met “het blik”(de
eerste prijs) strijken.
De dubbeltwee met Christine
Janssen en Danielle Tanghe

deden er niet voor onder: ook
“blik”! En alle goede dingen
gaan in drieën.
De heren dubbel vier wonnen
in hun categorie. Peter Ohlert,
Hans Savelberg, Guido
Schreuder en Peter Marx, met
als stuur en coach Gladys, zij
waren de snelste.

Een groot succes voor een
kleine vereniging als Aeneas!

Kielzog 3-2018

Blad 4

Impressie ALV
Nieuwe jeugdcommissaris stelt Vrijdag 5 oktober jl. was het
weer zover. De 2 ALV van dit
zich voor
jaar en mijn 3 ALV als lid van
e

e

Beste Aeneas Leden,
Als jullie nieuwe jeugdcommissaris wil ik mij even voorstellen
aan de leden die mij niet echt
kennen. Ik ben 20 jaar oud en
roei al 7 jaar bij Aeneas. In het
begin roeide ik in de dubbel 2
zonder en de C4. Ik heb in
deze boten ook wedstrijden
geroeid en zelfs een aantal gewonnen.
Na mijn eindexamen op het
VWO heb ik 1 jaar bij W.S.R.
Argo geroeid en daarna een
jaar bij M.S.R.V. Saurus. Hier
heb ik ook als Baancommissaris meegeholpen aan de SIR
(Saurus internationale regatta).
Momenteel zit ik tussen de studies in om mij beter te oriënteren op wat ik echt wil en kan.
Met de vrije tijd die daarbij
komt heb ik besloten om mij
ook nuttig in te zetten voor
deze vereniging.
Met sportieve groet,
Daan van Schelven

P.S. kennen jullie
(klein)kinderen, neefjes,
nichtjes, buurjongentjes of
anderzijds minderjarige
die interesse hebben in
roeien laat ze gerust contact met mij opnemen.
Jeugdleden zijn ook leden.

de vereniging. Vol verwachting
ging ik die avond naar het
clubhuis. Ik was zeer benieuwd
naar de opkomst en hoe de
vergadering zou verlopen. Er is
immers bestuurscrisis en er
speelt veel binnen de vereniging.
De opkomst viel mij niet tegen.
Er waren ongeveer 60 leden.
Ik hoorde dat er voorafgaande
aan de ALV flink door diverse
leden gelobbyd werd om toch
vooral naar de ALV te komen.
De leden benadrukten onderling het belang van deze ALV.
Aan de bestuurstafel zat
Guido, als secretaris, moederziel alleen. Het enige overgebleven Dagelijks Bestuur lid.
Hij leidde de vergadering.
Na de formele, vaststaande
agendapunten werd “duizendpoot” Paul Schless bedankt
voor zijn tomeloze inzet. Hij
heeft als penningmeester en
voorzitter ad interim ontzettend veel werk verzet voor de
vereniging. Chapeau!
Onno Zollner is rond het thema
asbestsanering dak clubhuis de
afgelopen periode druk bezig
geweest. Via een PowerPoint
presentatie liet hij zijn bevindingen zien en zoomde met
name in op een mogelijke koppeling van deze sanering met
het uitbreiden van ons clubhuis. De discussie tijdens en
na de presentatie ging met
name over duurzaamheid (mogelijkheid van zonnepanelen),
krimp ledenaantal in relatie tot
de kosten van dit projectvoor-

stel en de wel/niet noodzakelijkheid van uitbreiding. Het
kostenplaatje komt de volgende ALV aan bod.
Vervolgens werd deze avond
veel tijd ingeruimd om de bestuurlijke crisis en de huidige,
zorgelijke sfeer binnen de vereniging met elkaar te bespreken. Op een positief, kritische
manier brachten veel leden
hun aanvaringen en ervaringen
naar voren. Aanvaringen en
ervaringen die zeer deden en
nog steeds doen. Aanvaringen
en ervaringen die aandacht
verdienen en gelukkig opgepakt worden.
Er kwamen voorstellen en suggesties voor een plan van aanpak. We gaan op een zorgvuldige manier met elkaar in gesprek en daarmee met de ontstane situatie aan de slag. In
de hoop boven tafel te krijgen
wat er precies speelt en hoe
we de sfeer kunnen ombuigen
naar een ontspannen sfeer met
respect voor een ieders mening en standpunt.
Tot slot werd het bestuur, op
de vacature van penningmeester na, weer voltallig. Er zijn
een nieuwe voorzitter, jeugdcommissaris, commissaris instructiecommissie geïnstalleerd.
Kortom, een ALV waarvan eenieder die aanwezig was, de
volgende dag zei dat het een
goed positief overleg was. Ik
ben het met hen eens!
Annelies den Uijl
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De gladde
acht… is er
Wat waren ze trots, die vrijdagochtend 20 juli 2018,
toen daar een grote botenwagen het terrein van Aeneas op kwam rijde.
De mannen van de Kiezel
Acht. Zij waren de promotors geweest van de aanschaf. Ze had zelfs voorgefinancierd.
En nu was ie daar, die
schoonheid, glanzend wit,
glad en….relatief licht (amper 100 kilo). Zaterdag 21
juli werd ze uitgeprobeerd.
Door acht roeiers en een
stuur.

En…ze roeide heerlijk.
De champagne vloeide, ook
al moest het doopfeest nog
even wachten. Ook nog geen
naam.
En wie mogen er nu precies
in roeien? Vragen genoeg.
Maar het belangrijkste is dat
Aeneas deze zomer een
mooie gladde acht rijker is
geworden!
Naschrift:
De naam kwam op het doopfeest op 29 september:

Piet Verheggen

Kielzog 3-2018

Examen op een
mooie herfstdag
Een prachtige herfstdag in oktober 2018. Zes roeiers staan
klaar voor een examen. Ze lachen de spanning zo goed mogelijk weg. Saskia en Marcus
voor scullen2, Annelies, Karin,
Marcus, Marion en Magda voor
sturen 1. De examinatoren,
Géraldine, Albert en Ien, kijken
met de ernst die past bij hun
taak. Maar ook bemoedigend.
Het liefst zouden ze ze allemaal laten slagen. Maar een
examen is een serieuze zaak.
Je kunt er niet mee sjoemelen!
En dan vertrekken Saskia en
Marcus. Vanaf de zijkant kijken
Albert en Géraldine nauwlettend toe. Hoe is de slag? De
houding? Het roeigevoel. Gelukkig, ze zijn geslaagd. Annelies en Marion zijn intussen
vertrokken. Drie kwartier later
zijn ze terug, allebei keurig
aanleggend aan het vlot. Ien is
er snel klaar mee: geslaagd.
Napratend vertelt Annelies hoe
ze de laatste dagen thuis
“droog” geoefend heeft. Met
een stuk papier en tekeningen!
Ook Marcus haalt het. Natuurlijk heeft Géraldine nog wel
wat tips voor verbetering,
maar hij heeft sturen1. Tenslotte vertrekken Magda en
Karin. Albert is achteraf blij dat
hij kan zeggen, dat Magda geslaagd is, en hij is minder blij
om Karin te moeten vertellen,
dat ze het nog een keer moet
overdoen.
Vijf roeiers gaan zo gelukkig
naar huis. En Karin, ach die
slaagt volgende keer vast wel!

Blad 6
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40 jaar Aeneas,
dat moest
gevierd worden!
29 september 2018:
De veertigste verjaardag van
RV Aeneas.
Het was een prachtige ochtend. Op de locatie van Aeneas
stroomde tegen een uur of negen vol met Aeneïden. In alle
loodsen gingen de boten naar
buiten voor een zogenaamde
vlootschouw.
Om tien uur krioelde het van
de boten op ‘ons plasje’. Boven
vloog de drone van Henk van
Roon voor een fotoreportage.
Na de fotosessie roeide ieder
terug en was het filevorming
voor de steigers. Het moment
was aangebroken voor de doop
van enkele nieuwe bootaanwinsten. Allereerst de nieuwe
gladde Acht, trots naar buiten
gedragen door de mannen van
de Kiezelacht.
De nieuwe naam? Het is de
naam geworden van de man
die voor Aeneas onvergetelijk
is geworden.

Naast de bar in ons roeihome
kijkt hij nog steeds op ons
neer: Piet Verheggen. Michiel
Cornel mocht de doop verrichten.
Maar ook de nieuwe volgboot
moest natuurlijk gedoopt worden. De Aphrodite gaat vanaf
nu een belangrijke rol spelen,
vooral bij de instructie.
Michel Kurstjens viel de eer te
beurt om de boot te dopen.
Ceremoniemeester Guido
Schreuder wist met zijn megafoon alles in goede banen te
leiden.

En zo kwam er een eind aan
een prachtige morgen. De koffie en vlaai stonden klaar in
ons clubhuis.
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Een uur of vijf later hadden
zo’n zeventig feestvierders zich
verzameld in de Bosmolenplas
in Panheel voor een feest. Met
hapjes en drankjes.
Met een huldiging ook van
roeiers, die erbij waren, in
1978, toen Aeneas werd opgericht.
Daarna was het tijd voor zang.
Vijf roeigroepen brachten een
mogelijk clublied ten gehore.
Er ging af en toe wat mis,
maar dat mocht de pret niet
drukken.
De Kiezelacht had een fraai
lied met allerlei actuele toespelingen.
Dit feest biedt vele kansen, iedereen kan hier nu praten.
En vraag ons om te dansen,
we zijn nu echte maten.
We houden van iedereen, en
gaan voor een nieuw bestuur.
Dus daarom ga nu heen, met
de Kiezel 8 zijn kuur.
Pierre Spee en zijn zaterdagroeiers zongen een uitbundig
carnavalesk lied. “Roeie, roeie,
roeie”. Een deel van de tekst:
Maak slag-klaar met beide
boorden tegelijk
Op de riemen…..we zwerven
door het waterrijk.
Als Trojanen zonder angst…..
geen blaar of houten kont.
Veertig jaar.Aeneas kampioen!
Trotserend hoge golven op de
Maas
De stuur laveert…..kundig door
het wild geraas
Tot strong paddle aangespoord, klotst Maaswater binnenboord
Tot we zeiknat arriveren op de
Roei.

Wies Roubroeks, Margot Coolen, Trees Noordholland-de Jong en
Jan van Rey met hun roeibladen.
Achter de muziektafel: discjockey Patrick Ramakers.

Guido trad zelfs twee keer op,
met ‘zijn dames’ en met ‘zijn
heren’.
Een citaat:
Ik ging laatst op het water alleen in een skiff
Zag een reiger, een zwaan en
een eend in een flits,
Kon niet meer houden en trok
toen maar door.
‘k Had echt geen voorrang,
bleef de zeiler wel voor.
Winnaar werden de vrijdagroeiers met een echte meezinger op de melodie van “Wat
zullen we drinken” van Bots.
Wat zullen we roeien, zeven
dagen lang. Wat zullen we
roeien, scull of boord ?
Wat zullen we roeien, zeven
dagen lang. Wat zullen we
roeien, met kiel of glad?
De Maas die stroomt voor iedereen. Dus roeien we samen,
luister naar de stuur
Ja roeien we samen, of alleen

De Maas die stroomt voor iedereen. Dus roeien we samen,
volgen we de slag.
ja roeien we samen, of alleen
En toen was het tijd om te
dansen, vooral op hits uit de
vorige eeuw (de gemiddelde
leeftijd van de Aeneasleden is
toch wel wat boven de veertig!)
Het was een leuke dag. Je realiseert je dat we – ook al is er
wel eens wat gedoe in de club
– trots mogen zijn om een
sprankelende, gezellige vereniging.
Piet Hein

Foto’s:
Henk van Roon, Annemiek Leunissen,
Els Jans en Arie-Jan van Berkum
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Koos dirigeert de vrijdagroeiers

Guido en enkele van ‘zijn dames’

Zaterdaggroep van Pierre: “Roeie, roeie, roeie”

De Kiezel Acht: “Dit is uit
Aeneas gegrepen”
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Midweekroeidag
in Roermond op
donderdag 16
augustus 2018
‘Tja, dan hebben we nog het
midweekroeien bij Aeneas,
Roermond’ sprak de voorzitter
van onze toercommissie,
enigszins vertwijfeld, ‘wie wil
daar nou naar toe?’ ‘Ja, IK’, zei
ik ‘en misschien wil er nog iemand mee! ’ Enfin, woensdags
na de spits vertrokken we gedrieën in mijn kleine trouwe
tufje richting Zuiden. De route
kon ik wel dromen, aangezien
mijn moeder nog lange tijd in
Heerlen, mijn geboortestad,
heeft gewoond.
Enthousiast werden we onthaald door Math Widdershoven
en Jan de Kroon, met koffie en
de sleutel van het clubhuis. In
vol vertrouwen mochten we
namelijk gebruik maken van
de gastvrijheid om te blijven
overnachten, mits we selfsupporting zouden zijn met slaapmatjes, slaapzak en ontbijt.
Een kennismaking met de Oolderplas en de binnenstad van
Roermond zorgde voor een
leuke middag en -avond. We
hebben gedrieën ’s middags
zelfs nog gesupt op allerlei
surfplanken bij het plaatselijke
surfcenter.
Na een uitstekende nachtrust
diende zich om 7.30 uur op
donderdag de eerste roeier
zich aan. Onverstoorbaar
schreef hij zijn skiffje af en
verdween even later op het
schitterende roeiwater. Een
tweede skiffeur volgde en
maakte zich uit de voeten.

Even later kwamen Math, Jan,
Marjan en Emmy, en konden
we helpen met koffiezetten en
vlaai. We waren immers toch
als eerste deelnemers van die
toerdag aanwezig!
We zouden rond 9.30uur vertrekken, was het plan. Maar ja;
tel daar een Limburgs kwartiertje bij op, plus een kwartiertje voor de Cuijckenaren,
een kwartiertje voor de RICers uit Amsterdam en de Lakenaren uit Den Haag. Om
maar te zwijgen over de roeiers uit Goes; die hadden autopech, melden ze telefonisch,
en het wachten was op de wegenwacht…Het was de vraag of
ze überhaupt nog wel op tijd
konden komen.
Na de nodige koffie en heerlijke vlaai en gezellige verhalen
van onze mede-midweekroeiers zaten we rond 10.30 uur in
twee gloednieuwe C4-boten .
En we konden kennismaken
met de Maasplassen.
Oorspronkelijke grindgaten,
waarlangs voor de beroepsvaart een apart kanaal werd
aangelegd, waardoor de plassen

konden uitgroeien tot een uitgebreid recreatiegebied met
diverse havens en dito voorzieningen voor de watersport.
Ik denk, dat onze toervoorzitter bij Hemus geen weet heeft
van deze mogelijkheden! Ik
raad haar aan om toch eens te
komen kijken; het is zeer de
moeite waard. We hebben onderweg zelfs de drijvende recreatiewoningen gezien (‘ze
kosten maar een ton’ werd er
in de boot gefluisterd) en als
stoute kinderen zijn we vlak
langs deze woningen gevaren
om het van dichtbij te bekijken.
Onderweg kwamen we diverse
zeilboten tegen, vooral kinderen
in jolletjes en lazerboten. Bij
een campingterrein, waar een
groot grasveld was met picknicktafels voor algemeen gebruik hebben we gezellig geluncht, met de skyline van
Roermond op de achtergrond.
Daar bleek ook het trefpunt te
zijn voor de verlate herenploeg
uit Goes, die onder leiding van
Math in een houten C4 kwamen aangeroeid.
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De handen werden geschud,
de boterhammen gegeten en
de sterke verhalen uitgewisseld. Dit alles onder het genot
van een kop koffie (‘Als een
Limburger thee gaat drinken,
in plaats van koffie, dan voelt
íe zich ziek’ bleek volkswijsheid
nummer 1)
We genoten van de schitterende rietkragen (zo zeldzaam
bij ons langs de Eem!) het
heerlijke roeiwater, de diverse
plassen langs de Maas en de
gezellige verhalen van de mederoeiers .Er was slechter weer
voorspeld voor de namiddag,
maar het bleef prachtig en
warm; We hebben de Oolderplas bereikt en thee/koffie/ijs
of kroket genuttigd bij het
windsurfcenter (‘bie d’r John’)
Tot slot kregen de boten bij
het clubhuis een volledige wasbeurt, zowel van binnen (al dat
zand!) als van buiten ( het water had- na drie maanden continu zomerse temperatureneen verdacht groen kleurtje
hier en daar….) In het clubhuis
werden we opgewacht door Jan
van Rey, die een heerlijke

Blad 12

gazpacho (kouwe soep) met
toebehoren voor ons had gemaakt, met lekkere broodjes
en een koel drankje. Het terras
bleek geduldig voor alle 20
deelnemers. De Limburgse
vlaai, die wij als trio als dank
voor ons verblijf hadden ingekocht, vond nog aftrek. En
rond 18 uur kon ieder opgefrist, uitgerust en gelaafd huiswaarts keren. We kijken terug
op een oergezellige dag (dagen) in het Limburgse, waar ik
wel een jaartje op kan teren!

Als herinnering aan 40 jaar Aeneas kregen we zelfs nog een
leuke sleutelhanger als aandenken uitgereikt. Die hang ik
aan mijn roeitas!
Aeneas, hartelijk dank voor het
gastvrije onthaal; jullie zijn
van harte welkom voor een tegenbezoek. We zullen ons best
doen om iets soortgelijks op
z’n Amersfoorts te organiseren.
Eugenie Collard
(r.v.Hemus uit Amersfoort)
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Grote schoonmaak onder onze
vlotten
Op 4 september 2018 hebben
2 duikers de onderkant van
ons nieuwe vlot enthousiast
met een plamuurmes
schoongemaakt.
Het waren ‘onze’ Patrick
Ramaekers en Guido Spitz,
partner van Anette Meyer.
Oogst: duizenden kleine
mosseltjes die echt overal in
zaten. Ze zullen hun actie nog
eens herhalen bij het oude
vlot. Dat wordt nog moeilijker
want het oude vlot is niet glad
aan de onderkant en het is hier
en daar aan het verrotten.

Kunnen we misschien eens een
mosselmaaltijd organiseren?.

Ja, een roeidiploma op papier!
Zo’n twintig jaar geleden kreeg
je bij Aeneas, als je een roeiexamen had gedaan, nog een
echt diploma op papier. Zo
kreeg Marcus Smith zijn skiffdiploma in 1990.
En hij had al een diploma van
Aeneas. Twee jaar eerder
rijkte de materiaalcommissie
hem namelijk een schuurdiploma uit. Dat waren nog eens
tijden.
Marcus verdween van ons roeitoneel, maar nu is hij weer terug.

Op 20 oktober j.l. haalde hij op
één dag zijn scullen2 en sturen1-diploma.
Hij is verbaasd, dat er nu geen
diploma’s meer worden uitgereikt. En ik vind dat hij gelijk
heeft.
Iets voor het nieuwe bestuur /
examencommissie?
Piet Hein
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Roeien in Maastricht. De Maas,
maar toch anders
Je zou zeggen, het is dezelfde
Maas. In ieder geval zag het
home van de Maastrichtse
roeiers van MWC er anders uit
dan het Aeneashome. Een
nieuwe gebouw met een mooie
ruimte met fijn terras met
uitzicht op de Maas; keurige
kleedkamers, luxe douches en
toiletten. Een opgeruimde,
frisse botenloods. Alleen het
vlot, dat stak wat armzalig af
bij de rest. Dan zijn onze
vlotten een stuk mooier! Wel
opvallend: de ophangkasten
voor riemen en de wringer op
het vlot.
We werden als Roermondse
vrijdagroeiers prettig ontvangen door Theo Peereboom van
WMC. Koffie en door ons snel
in Maastricht ingeslagen
vlaaien (ik was iets vergeten…). Het was nog druilerig
toen 17 roeiers weg roeiden op
7 september. Langs de ENCI
en de St. Pietersberg, de heuvels en het Albertkanaal aan
de Belgische kant.

Op de maas bij Eijsden

En Eijsden aan Nederlandse
kant. Een grote grindplas met
verrassende eilandjes. Lunchpauze op de Roei en dan een
“rondje Maastricht”. Leuk om
onder het Gouvernementsgebouw door te roeien, langs de
stad, tot in de Zuid Willemsvaart. Meer grote schepen met
hun golfslag dan we gewend
zijn in onze Maas.

Na een glaasje op het terras
tot slot (het was intussen mooi
zonnig weer geworden), zetten
enkelen koers naar huis, en de
meesten naar eetcafé Roemers
in Bemelen. Een smakelijke en
gezellige afsluiting van een
leuke dag.
Piet Hein
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Roeien tot het
eind!
Rob van Mesdag is van 1930.
Hij kwam uit een deftige Nederlandse familie. Zijn oudere
broers gingen in de oorlog naar
Engeland. Twee vlogen zelfs bij
de RAF.

En Rob, die raakt al vroeg verslaafd aan…..de roeisport. Begonnen bij “Cornelis Tromp” in
Hilversum, stapt hij in 1954
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over naar “De Hoop” in Amsterdam. Hij bleek een groot
roeitalent en won in de jaren
’50 vier maal de Skiffhead. Bij
de Europese kampioenschappen won hij brons in 1955.
Als Nederland de Olympische
spelen in Melbourne van 1956
niet geboycot had (vanwege de
Russische inval in Hongarije),
was hij zeker kandidaat geweest voor een Olympische
medaille.
Intussen was hij verhuisd naar
de VS. Hij studeerde er, en
roeide natuurlijk in het roeiteam van de universiteit. Zo
won hij met zijn team de finale
van de Diamond Challence
Sculls op Henly. Verhuisd naar
Engeland schreef hij, deed radio-interviews, maar omdat hij
eenvoudig leefde, en hij kon
beschikken over een deel van

het familiekapitaal, kon hij veel
tijd besteden aan zijn geliefde
roeisport. 48 keer deed hij
mee aan de Vola Longa in Venetië, eerst in een vier, later
ook op snelle gondels. Hij
trouwde niet, maar had heel
lang een vaste relatie met een
op-en-top Engelse dame, met
wie hij zich zelden aan de buitenwereld liet zien.
Rob was een flamboyante en
innemende persoonlijkheid,
“Every inch a gentleman” volgens een roeivriend van De
Hoop.
Op 18 juli 2018, 88 jaar oud,
stapte hij in zijn eigen skiff
“Oranje Boven”, bij de London
Rowing Club. Een bloedhete
dag. Hij werd onwel, en stierf
in de boot.
Dat is nog een “sterven in het
harnas”!

Aeneas in film
over de Maas
Op 20 september 2018 kwam
een filmploeg van de Duitse
TV-zender ARTE naar Roermond. Ze waren een documentaire aan het maken met als titel “De Wilde Maas”. Daar wilden ze ook roeiers bij, en zodoende kwamen ze naar Roermond.
Onder leiding van stuurlieden
Guido en Lia droegen we de
twee boten netjes naar de steiger en roeiden we over de
Maas, begeleid door een motorboot (met een cameraman)
en af en toe een drone.
We hebben natuurlijk zo goed
mogelijk geroeid en vooral ook
laten zien hoe leuk we roeien
vinden. Blije gezichten dus!

De zon scheen en de Maas was
mooi. Maar de roeiers hoorden
niet bij de Aeneastop, het was
meer een B-team, dus we houden ons hart wel een beetje

vast voor de film, die in de
loop van 2019 uitgezonden
wordt op de TV. Spannend!.
Piet Hein
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Pannenkoektocht
naar Thorn,
16 september
Het was prachtig roeiweer. Het
was een prettig gezelschap van
28 roeiers, waarvan 18 uit
Maastricht, 6 uit Venlo, 1 uit
Amersfoort, 1 speciale gast
van Toer! en 3 van Aeneas.
Marina van den Berg heeft de
leiding over de website en de
landelijke toerkalender voor
toertochten van de KNRB.
Toen wij deze tocht opgaven
was zij zo enthousiast dat ze
hem zelf ook wilde roeien. En
na afloop was ze ook vol lof.
Net als alle deelnemers trouwens.
Het is ook een heel aantrekkelijk en gevarieerd programma.
Eerst koffie met vlaai. Dan een
lekker stuk roeien op de Maas,
het passeren van de sluis, aanleggen op een strandje, beetje
wandelen door Thorn waar een

lekkere pannenkoek wordt gegeten en weer terug naar Aeneas waar een hapje en een
drankje klaar staat.

Het zou alleen leuk zijn als er
volgende keer wat meer enthousiasme van Aeneasleden is
om deze tocht mee te roeien.

We hebben dus een goed besluit genomen om deze tocht
op de landelijke toertochten
kalender te laten zetten. Dat
zullen we ook blijven doen.

Het is echt de moeite waard.
De toercommissie
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Bewegen voor
ouderen
Zaterdag 3 november was Aeneas goed vertegenwoordigd in
het Roermondse Paradies in
verband met de beweegdagen
voor ouderen.
Het was drukker dan in Swalmen en er was ook meer belangstelling voor ons. Onder
andere van enkele ouderen die
lang geleden als student ooit
geroeid hadden.

Of het ook leidt tot nieuwe leden van Aeneas, weet ik niet.
We waren in ieder geval opvallend aanwezig. Vijftien bezoekers namen een folder mee
en/of een Kielzog. Lia en Mariette waren lekker bezig op de
ergometer, en dat wilden sommige bezoekers ook wel eens
proberen. En het was ook best
gezellig.
Piet Hein
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Ook adverteren?

Vraa g naa r de ta rieve n v ia e - ma il a d re s : pe n n in g m e e ste r@rva e n e as . n l

ENJOY YOUR STAY
IN ROERMOND

Roerkade 2, 6041 KZ Roermond
T +31 (0)475 31 65 97
E: info@hoteldepauw.nl

www.hoteldepauw.nl

Deukje?
Welk
deukje?
Denk niet langer aan
schade dan nodig is!
Bel voor een afspraak
(0475) 328 447

Roeien! Ja, dat wil ik ook!
Ik ben geïnteresseerd in roeien. Graag wil ik eens kennismaken.
Mijn naam:

...................................................................................................................

Mijn adres:

....................................................................................................... ............

Mijn woonplaats:

....................................................................................................... ............

Mijn telefoonnummer:

....................................................................................................... ............

Mijn emailadres:

....................................................................................................... ............

Stuur deze ingevulde kaart in een gefrankeerde envelop naar:
Roeivereniging Aeneas, De Weerd 52, 6041 TL Roermond
Voor informatie zie onze website: www.rvaeneas.nl

