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Zwart wit
Beatrijs van den Brink
roeit vanaf 2006 bij
R&ZV Jason te Arnhem
in verschillende ploegen,
dames en gemengd.
In regiowedstrijden
haalde zij met een vaste
wedstrijdploeg goede
resultaten. Ruim drie jaar
schreef zij een column in
ROEIEN.

38

Reageren?
Beatrijs.column@gmail.com

Alle voorgaande columns
van Beatrijs zijn te lezen op
beatrijsvandenbrink.com

In deze donkere feestmaand gaat het altijd over
donker en verlangen naar licht waarbij het
goed is stil te staan bij een andere tegenstelling,
namelijk ons zwart-wit denken dat zowel donker
als licht kan uitpakken. Meningen over de
wereld, over ons land, over onze familie, over
onszelf en eigenlijk over alles, dus ook over
alle facetten in de roeisport vormen kronkelige
wegen in ons netwerk aan informatie.
Hoe heerlijk is het om je druk te maken over
zaken waar je in je eigen gedrag niet op afgerekend kan worden. We zijn er dol op, wegzinken
in algeheel polderpraat.
Opwinding om de opwinding; het passende
onderwerp wordt gezocht. Wij tegen zij, want dat
geeft houvast en is comfortabel.
Ook in de roeisport kom je het tegen. In de
overtuiging dat er een beste aanpak bestaat voor
het bereiken van de gewenste hoogtes discussiëren we heel wat af.
In methodes kiezen we bijvoorbeeld voor het
strakke van een gestructureerde opzet, maar
vergeten dat de mensen die ermee moeten werken zich kenmerken door vrijblijvendheid en los
gedrag waardoor de gewenste ‘witte’ uitkomst
zwarte randjes krijgt.

In onze vereniging leeft al sinds haar bestaan (en
dat is al ruim 85 jaar inmiddels) de wens om uit
te breiden. Meer ruimte voor boten is de insteek.
Hoeveel verenigingen in Nederland kennen
dat gevoel wel niet en vooral de onmacht het te
realiseren?
Bij ons is dat niet anders. Drie disciplines in
de sport wensen allen een onsje meer. Dat dit
betekent dat het dan voor een enkeling een onsje
minder wordt, blokkeerde tot voor kort alles. We
nemen graag, maar geven is iets voor de ander.
Daar lijkt het wel op.
Over onze accommodatie-problemen draaiden
bestuur, leden en zelfs de politiek in Arnhem
steeds weer hetzelfde grammofoonplaatje af
en nu blijkt de groef waarin dat werd gedaan
volkomen uitgesleten. Nu wordt gegokt op het
meest haalbare in een licht win-win model. Met
de wil om met behulp van elkaars inzichten tot
iets goeds te komen is er een oplossing-gerichte
beweging gekomen. Wie weet breken er andere
tijden aan.
Andere tijden, ook voor dit roeiblad van de KNRB,
wat te duur blijkt te zijn en in zijn papieren hoedanigheid met portokosten als ouderwets wordt
beschouwd. Dat veel mensen, vooral zij die al de
hele dag achter het scherm zitten in hun privétijd
graag iets bestendigs op de bank zien, nu pech
hebben, is jammer.
Op onze vereniging hebben we een creatieve
oplossing gevonden voor het toenmalige te dure
zwart-wit blaadje dat we naar de leden verstuurden. Nu hebben we een prachtig digitaal full
colorblad op A4 met voor een kwart van de leden
gedrukte exemplaren die op de vereniging liggen
om mee te nemen en het kost ons helemaal niets,
wel inspanning. Dat kan dus. Het blad blijft liggen
en informatie beklijft langer.
Bij een landelijk blad gelden weer andere oplossingen, maar hoe creatief is er door de beslissers/
leden hierover nagedacht?
Een zwart besluit voor een witte uitkomst.
Illusie? De beste oplossing ligt meestal in een tint
tussen zwart en wit.

