
 

het komt en vangen voor elkaar op als dat nodig 
is. Geen onwrikbare taakverdeling. Als team moet 
je voor een goede uitkomst zorgen en dat laatste 
is vaak onzeker.” 

De kersverse voorzitter  was tevreden. De 
worst die hem was voorgehangen door de oude 
voorzitter bleek lekkerder te zijn dan hij had 
gedacht. Voor het vinden van opvolgers moet je 
wel wat uit de kast halen. Tenslotte is het allemaal 
liefdewerk - oud papier; bij voorkeur in een ver-
jongend jasje.

“En hoe staat het met je goede voornemens?”, 
vroeg ik aan een senior roeier.  

“Niet gemaakt”, sprak hij nuchter. In alle 
eerlijkheid zijn die in het verleden zelden gereali-
seerd, dus nu heb ik het er maar niet meer over. 

“Dus je maakt ze wel?”  
“Ja en nee. Half.” 
“Nou, dan weet ik de uitkomst wel. Half wordt 

nooit heel, dus geen vernieuwing dit jaar.” 
Een hele geruststelling.

Een jeugdige derdejaars student uit Leiden kon 
daarentegen bijna zijn enthousiasme over zijn 
voornemens niet kwijt. “Ik ga met een roeiploeg 
trainen voor de 100 km Ringvaart Regatta in mei 
in de omgeving van Leiden; de langste roeimara-
thon ter wereld. Maar ik moet eerst nog leren 
roeien, net als de meeste anderen in mijn ploeg, 
en flink trainen. We staan buitensporig vroeg op; 
eerst al om 4.00 uur, maar dat houd je in een 
studentenhuis niet vol. Je wordt daar heel sterk 
van hadden we gelezen. Inmiddels is dat tijdstip 
verschoven naar 6.00 ’s morgens en 12 uur  
’s avonds bedtijd. Als mijn huisgenoten opstaan 
heb ik al een rondje hard gelopen, mijn studie-
werk al af en een krachttraining gedaan aan de 
opgehangen balk geklemd tussen een deurkozijn. 
Genoeg tijd om later lekker op het water te trai-
nen en daarna in het ‘fusiehok’ van mijn huis met 
de boys wat te chillen. Weinig alcohol natuurlijk.”

“Ik stop met jullie verder te begeleiden”, sprak een 
instructeur gedecideerd. Het is tijd voor zelfred-
zaamheid in jullie weg naar groei in de roeisport. 
Op eigen benen staan en zelf regelen hoe je bijge-
schaafd kan worden. Een kwestie van bedenken 
wat je wil, er achteraan gaan en het gewoon doen.” 

“Niet blijven steken in voornemens; niet 
lullen, maar poetsen.”   
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Na de feestdagen in december, als het licht 
wederkeert, kunnen we in de praktijk brengen 
wat we al toostend op het nieuwe jaar hebben 
uitgesproken. Hoeveel voornemens zijn inmid-
dels al gesneuveld? Hoe werken de roeiers aan 
hun voornemens, en wat blijft daarvan over? 

De meeste Algemene Leden Vergaderingen vinden 
plaats in het najaar en menig bestuurswisseling 
heeft dan plaatsgevonden. Ook bij ons op de 
vereniging. Dat betekent een hernieuwde start 
waar accenten in de organisatie wellicht anders 
komen te liggen. Iedereen neemt onherroepelijk 
zijn eigenheid mee en dat werkt verfrissend. Ook 
een nieuwe bestuurder neemt zich van alles voor.

“Jullie zijn wel voortvarend”, zei de nieuwe voor-
zitter tegen zijn dagelijks bestuur. “Jullie bereiden 
een en ander voor zonder dat ik het eerst heb 
gevraagd. Normaliter moet ik bij andere besturen 
eerst sleuren en trekken en op zijn minst 
initiëren”.

“Mazzel voor je”, sprak ik tegen hem. “Hier 
gaat het er nogal organisch aan toe. We doen zoals 
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