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Hanzesteden Roeimarathon - Hoe het begon . . .
Volgend jaar (het was toen begin 2016) worden de
Internationale Hanzedagen gehouden in Kampen. Met
als thema ‘water verbindt’. Aan de IJssel liggen de
Hanzesteden Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen.
Deze steden hebben allemaal een roeivereniging. En
liggen aan het water dat ons verbindt. Zou het niet
geweldig zijn als de roeiers van Isala uit Zutphen
beginnen met roeien over de IJssel. En als een soort
zwaan-kleef-aan, een rattenvanger uit de Hanzestad
Hamelen, in Deventer Daventria laat aansluiten. In
Zwolle de Zwolse roeivereniging. En tot slot voegen wij
ons bij de Armada die voor de kade een saluut brengt
aan de stad Kampen, waar tijdens de Internationale
Hanzedagen meer dan 300.000 mensen worden
verwacht! Dat zou toch een geweldig stukje promotie
voor
onze
prachtige
roeivereniging?

Zou het niet geweldig zijn . . .
Met
deze
gevleugelde
woorden komt Theo altijd bij
het plot van wat hij eigenlijk
wil zeggen. En wat dan een
briljant idee blijkt te zijn.
Internationale Hanzedagen.
Ik had er nog nooit van
gehoord. In Europa zijn meer
dan 120 Hanzesteden. Elk
jaar komen deze steden in
een andere Hanzestad bij
elkaar. De kans dat je de
Internationale Hanzedagen in
jou stad meer dan één keer
meemaakt is erg klein.

HSRM17
Hanzesteden Roeimarathon 2017

Een tocht van Zutphen naar Kampen over de IJssel.
Niet zomaar een tocht. Roeiers van roeiverenigingen uit
de Hanzesteden langs de IJssel roeien in C-materiaal
de gehele tocht van 68 km over een prachtige rivier.
Een serieuze uitdaging. Een tocht die daarom een
serieuze naam moest krijgen. Iets met Hanze en
regatta of marathon. Na flink brainstormen en een
serieus wikken en wegen, was de naam geboren:

Een naam die alles in zich heeft én de ambitie heeft om
er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.
Een evenement waarbij dit jaar 20 boten met 120
roeiers van Zutphen naar Kampen gaan roeien. Een
tocht van 68 km over de prachtige rivier de IJssel.

Logo
Zou het niet mooi zijn als we iemand kunnen vinden die
de vier uit ons logo op de ‘K’ van de ‘Stad Kampen’ kan
zetten? In plaats van de Kogge een boot met 4 roeiers?
Dan is er meteen een link naar de Hanzedagen én de
stad Kampen . . . Zo ontstond een eerste opzet van
een logo dat prijkt op de posters die sinds dit voorjaar
hangen bij de deelnemende roeiverenigingen. Maar de
oplettende roeier ontdekte al snel dat er ook een ander
logo verscheen. Via de juiste kanalen is het Evert gelukt
om het eerste idee, met slechts een knipoog naar de
Stad Kampen, om te laten zetten in een krachtig
beeldmerk in de huisstijl van de Stad Kampen.

Een beeldmerk dat we nu en tijdens de Internationale
Hanzedagen 2017 steeds vaker zullen zien.
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Sociale Media
Via diverse kanalen proberen we onze vereniging
steeds weer even in de schijnwerpers te zetten.
Op deze manier geven we bekendheid aan onze
vereniging, laten we zien dat we een actieve vereniging
zijn en dat maakt het weer gemakkelijker om nieuwe
leden te werven. Uiteraard kunnen we zo ook onze
eigen leden op de hoogte houden van actuele
activiteiten, die op een later moment ook vaak terug te
lezen zijn in onze digitale nieuwsbrief Sitback.

We vinden het leuk als ons wilt volgen maar ook als je
onze berichten wilt delen of liken. Op deze manier
kunnen we nog meer mensen bereiken met onze
berichtjes.
Op bovengenoemde media vind je ons onder de naam
krzvdeijssel.
Heb je een mooie foto en/of een leuke berichtje? Stuur
deze via whatsapp. Je kunt ook via de media zelf
berichtjes aan ons richten. Zo kunnen we het snel
plaatsen. Het gaat in deze media om de actualiteit.
Uiteraard kijken we wel eerst even of het geschikt is of
dat het bijvoorbeeld meer geschikt is voor plaatsing in
de Sit-Back.

Volg jij ons al? We zijn actief op Facebook, Twitter en
Instagram. Vaak zijn het korte berichten aangevuld met
foto’s en of filmpjes. Gemiddeld bereiken we circa 500
mensen met onze berichtjes via Facebook.

Miranda

Roeien en sturen op stromend water
Roeiend op ons mooie Ganzendiep komen we niet heel
vaak gevaarlijke situaties tegen. Het kan mistig zijn of
hard waaien. Een slecht zichtbaar vissersbootje midden
op het water of een pleziervaarder aan de verkeerde
wal. Maar hoge golven door beroepsvaart, een sterke
stroming of de ‘kerende neer’ tussen kribben kennen
we niet.
Maar als we op de IJssel de HSRM17 gaan roeien is
dat wel anders. Bij de roeiverenigingen Daventria en
Isala mag je pas roeien en sturen op de IJssel na een
gedegen opleiding. Bij Isala in Zutphen werden we wel
een beetje bang gemaakt. En met het tragische ongeval
op de Nederrijn vers in het geheugen, vonden we
instructie voor roeien en sturen op stromend water met
grote vrachtschepen en rondvaartboten een must. Op
zaterdag 6 mei togen we met 12 roeier naar Zutphen.
Het was prachtig weer. Windstil, geen extreem hoog of
laag water, prima temperatuur en geen scheepvaart.
Kortom: absoluut geen omstandigheden om eens flink
te oefenen met stroming en hoge golven door
beroepsvaart. Maar ondanks dat hebben we een leuke
en leerzame middag op het water gehad. Eerst even
theorie over stroming, golven en ‘kribbigheden’. Daarna
met drie C4-en de IJssel af richting Gorssel. Daar op

een strandje in het grindgat kwamen de picknicktassen
met koffie, thee en koek te voorschijn. Peggy en Hans
hadden alles goed voorbereid. Zelfs handdoeken om
onze voeten te drogen toen we de boot weer in gingen.
Ook tegenstrooms terug roeien naar Zutphen leverde
geen problemen meer op. Allemaal tevreden en
geslaagd. Laat de HSRM-kilometers maar komen!
Eric

Proefroeien

Een roeimarathon organiseren op water waar je zelf
nooit roeit vraagt natuurlijk de nodige voorbereiding.
Naast heel veel organisatorische voorbereiding, is het

belangrijk het hele traject te leren kennen. Zowel over
het water als langs de kant.
Op 20 juni 2017 was het dan eindelijk zover.
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Met 10 roeiers een botenwagen en de Winde hebben
we het traject van de HSRM17 verkend. Eerst met de
botenwagen naar Isala in Zutphen en daar aan de
koffie. Dan de boot van de botenwagen, over het
prikkeldraad, door het weiland. Van het talud af.
Instappen op een strandje. Handdoekjes mee om de
voeten, de boot en de slidings een beetje schoon te
houden. Vanuit de kolk bij Isala roeide de eerste ploeg
naar Deventer. In tegenstelling tot bij het proefroeien
stond er wat wind en was er veel vaarverkeer. Op het
eerste stuk kruisten we de golven van een stuk of 10
bootjes. Het water kwam bijna niet binnen. Verder
verliep de tocht voorspoedig en werd er gewisseld bij
Daventria. Terwijl de tweede ploeg een buitje trotseerde
roeiend naar Veessen, ging het over de weg richting
Olst. Daar namen we met botenwagen de pond over de
IJssel. Het paste bijna. De slagboom net niet dicht,
rustend op het achterkantl van de botenwagen, voeren
we naar de overkant. Eenmaal aangekomen op de
camping IJsselzicht in Veessen eerst maar eens koffie
gedronken in afwachting van de ploeg die roeien uit
Deventer moest komen. En toen was daar opeens de
ploeg uit Deventer al! Tot hier hadden we er 3 uur over
gedaan. We zaten net goed en wel in de boot voor het
traject naar Zwolle of de lucht plotseling betrok en
begon het te onweren en hard te regenen. Snel de boot
weer uit om te schuilen tot de bui over was. Met te veel
roeiers onder een veel te kleine party tent eerst maar

weer een kop koffie besteld. Toen kwam de vraag: Wat
doen we? De buienradar erbij. Veel plotseling
opkomende buien met rode vlekken: onweersbuien. Dat
leek zo een paar uur door te gaan. Tot grote
teleurstelling van iedereen hebben we de tocht
afgeblazen. Een lastige beslissing.
We hebben de boot en de riemen daar gelaten en de
botenwagen alvast naar Kampen gebracht. De grootste
teleurstelling was voor Wim Peters. Hij had tot dat punt
met flair de botenwagen gereden en zou nu instappen
om de volgende twee etappes te roeien. Helaas kon hij
de volgende dag niet met ons mee om het laatste stuk
te roeien.
De volgende ochtend hebben Marianne, Liselotte, Jan
Schraa, Miranda en ik ons naar Veessen laten brengen
om de boot weer te water te laten en de tocht alsnog te
volbrengen. Het was er een prachtige dag voor.
Lekkere temperatuur en volkomen windstil. De IJssel
was nagenoeg rimpelloos. Het fraaie, in de rivier
gespiegelde landschap trok aan ons voorbij. Met de
pauze bij het Zalker Veer niet meegerekend hebben we
er ook nu 3 uur overgedaan tot aan het vlot bij de roei.
Ondanks de teleurstelling van de zaterdag, was het een
mooie tocht, die ons veel informatie opleverde over
afstanden, tijden en de mogelijke stop/wisselplaatsen.
Miranda en Eric

Op naar 17 - 6 - 17
We zijn al een lange weg gegaan, maar komen steeds
een stapje dichterbij 17 juni 2017, de HSRM17.
Door veel leden wordt er hard gewerkt. Alles om er
straks helemaal klaar voor te zijn. De gehele route over
water en weg wordt in kaart gebracht. Er wordt een

scenario gemaakt voor het te water laten van de boten,
de wisselplaatsen en pauze momenten en het defilé
langs de kade, waarbij alle 20 boten in volgorde dicht
achter elkaar moeten varen en precies om 16.00 uur
onder de Stadsbrug door zullen varen, verwelkomd
door het Kamper Trompetterkorps en hopelijk een grote
menigte op de kade. Daarna varen alle boten naar de
haven van ZC37, waar een ontvangstteam klaar moet
staan om de boten uit het water te halen en iedereen te
verwelkomen en wegwijs te maken richting douches en
de Roei. Onze boten varen door de sluis rechtstreeks
naar de roei. Waar ondertussen op het terrein van de
scouting alles in gereedheid wordt gebracht voor een
warme ontvangst en een stevige roeiersmaaltijd als
afsluiting van de eerste Hanzesteden Roeimarathon.

Theo, Miranda, Eric
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