
 
             

Ahoy!  
 
Het is bijna zover! Vanaf half maart kan er getraind worden voor 
de Oranjeroeiwedstrijden die gehouden worden op 
woensdagmiddag 25 april om 15.30 uur op de Bullewijk in 
Ouderkerk a/d Amstel.  
 
Roeien is vooral een kwestie van samenwerken; daarom is het 
belangrijk dat tijdens de wedstrijd, maar ook tijdens elke training 
ten minste een compleet team van 5 personen aanwezig is. 
Inschrijven is daarom alleen mogelijk met minimaal 5 (max.7) 
jongens en/of meisjes uit groep 7 en/of 8. Het eerlijk samenstellen 
en inschrijven van de teams verloopt via de school (-coördinator- 
of klasse-ouder) en kan uitsluitend digitaal via 
www.oranjecomite.nl.  
 
Met het organiseren van de trainingen en de wedstrijd is een 
heleboel mankracht gemoeid; om een leuke wedstrijd te kunnen 
houden is het minimum van het totaalaantal deelnemende teams 
op 6 gesteld. Maximaal kunnen 12 teams worden ingeschreven.  
 
Omdat leerlingen veel clubjes hebben en de instructeurs 
vrijwilligers met een baan zijn, is het koppelen van een team aan 
een instructeur altijd een hele klus. Geef daarom op het 
inschrijfformulier de trainingstijdopties aan waarop het héle team 
beschikbaar is. Overleg deze dus met elkaar!  
 
Tot slot een heel belangrijke oproep: 
 
De vaste groep roei-instructeurs is de afgelopen jaren om 
verschillende redenen (leeftijd, blessures, werk, verhuizing) erg 
gereduceerd maar zonder trainers geen wedstrijden dus we zijn 
heel erg dringend op zoek naar mensen die voorafgaand aan de 
wedstrijddag 4 á 5 keer een uur training kunnen geven aan een 
team! Trainingsdagen/tijden (na schooltijd, weekenden) in 
overleg. Roei-ervaring is niet noodzakelijk: als comité verzorgen 
we een instructiecursus voor wie het wil leren overbrengen.   
 
Nog vragen of je aanmelden als instructeur? Neem contact op met 
de vrijwilliger van het Oranjecomité:  
Ingrid Bense: @: info@schipperamsterdam.nl  M: 06 2266 7802 
 
Meld je z.s.m. aan! De inschrijvingstermijn sluit op 9 maart a.s. 

 
 

Oranjeroeien 2018 
 

MELD JE AAN! 

uiterlijk 9 maart A.S. 

 

ORANJEROEIWEDSTRIJD 

WOENSDAG 25 APRIL 2018  

om 15.30 UUR 

OP DE BULLEWIJK 

 
 

VOOR LEERLINGEN UIT 

GROEP 7 EN 8 

 

 

WEKELIJKSE ROEITRAININGEN 

VANAF MAART  O.L.V. 

INSTRUCTEURS/SCHIPPERS 

v/d AMSTELGEUZEN 

het ORANJECOMITÉ 

en andere VRIJWILLIGERS 

 

 

Kijk ook op: 

www.oranjecomite.nl  
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