


Welkom bij de MdR Avondshow,
Mijn naam is Harrie Wessels.

Vanavond eindelijk weer met 
publiek!

Want de afgelopen 2 jaar zag het 
er heel anders uit…



Had zo z’n voordeel:
Geen bardienst nodig.

Maar zo met een volle zaal toch 
wel een stuk fijner.

Het kan en mag weer!



Vorige week heb ik m’n 
prik gehaald en je ziet de 

cijfers kelderen naar 
beneden.

Die prik die werkt dus!
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En dan dit???!!!

Zijn we eindelijk van de koorts af…. 
Gaan we weer…….

Saturday Night FEVER

En dan vraag je je af….
Wie bedenkt nou zoiets?
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Amber!!!!
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En zij zijn 
medeplichtig!
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Maar het grote gevaar met 
Covid ligt achter ons. Alhoewel 
de regels best nog goed zijn is 

de 1,5m afstand voor 
vanavond natuurlijk niet 

houdbaar dus die wordt dus 
vervangen door….
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Max 1

Tongen met maximaal 
1 persoon…. 1 ander 

persoon dus…. Met z’n 
tweeën dus! Maar dan 

1 x twee…. Off….. 
Nouja…



Wat was er in het nieuws?



Jordinael Nieuwsbrief 02-02-2019

Al in 2019 schrijft 
Herma Bik een artikel in het 

Jordinael waar ze haar 
zorgen uit over de 
vergrijzing van de 

samenleving en van onze 
club in het bijzonder.



1964

9.1 % ouder dan 65

Voor hen die denken: 
Vergrijzing…. whu!?!?

Zal ik het even uitleggen.

Zo was de leeftijdsopbouw in 
1964 toen MdR werd opgericht.

Relatief veel jonge mensen.



1964

Gemiddelde leeftijd 42,4 jaar

2022

9.1 % ouder dan 65 19.9 % ouder dan 65

Maar nu in 2022 is dat heel 
anders.

Waar als je in 1964 als oudere 
hulp nodig had om je boot in het 

water te leggen er 9 jongere 
leden klaar stonden.

Nu zijn dat er op een goede dag 
maar 4!



@ MdR
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156 kano leden

De jongste is 8, de oudste is 84 

De gemiddelde leeftijd is 40,35 

56 dames, 

gemiddelde leeftijd 42 

100 heren, 

gemiddelde leeftijd 39

Kijken we naar de MdR 
leden…. Hier naar de 

kanoërs…… dan lijkt dat een 
beetje op heel Nederland 

behalve de groep 20 tot 40, 
maar dat is op de meeste 
clubs zo. Dan zijn ze bezig 
met voortplanten, carrière 

en verhuizen.



@ MdR
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199 roei leden

De jongste is 11, de oudste is 92 

De gemiddelde leeftijd is 59,75

104 dames, 

gemiddelde leeftijd 58

95 heren, 

gemiddelde leeftijd 61,54

156 kano leden

De jongste is 8, de oudste is 84 

De gemiddelde leeftijd is 40,35 

56 dames, 

gemiddelde leeftijd 42 

100 heren, 

gemiddelde leeftijd 39

Maar kijken we naar de roeiers 
dan is het beeld 

heeeeeeeeeeeeeeeeeel anders.

Het lijkt pas te beginnen bij 45 en 
tot dik 90 door te gaan.



Jordinael Nieuwsbrief 03-03-2021

In 2021 opnieuw een Artikel 
van Herma in het Jordinael.

Waar ze nog duidelijker de 
ernst van de zaak belicht.



Jordinael Nieuwsbrief 03-03-2021
Meer dan 50% van de leden is 60 jaar en ouder

en de helft daarvan is ouder dan 70 jaar

Meer dan de helft van de 
leden is 60 of ouder, 

waarvan de helft ouder dan 
70!



Jordinael Nieuwsbrief 03-03-2021

Over 10 tot 15 jaar is zo’n kwart van het

Ledental helaas verdwenen

Hoezo verdwenen…..
Mijn sleutels zijn vaak 

verdwenen….. Maar dan blijkt 
vrouw Wessels ze te hebben 

opgeborgen op een plek waar ik 
nooit zou zoeken…….

…dus verdwenen.
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Maar dan 
lees ik dit in 

een krant



Nu hebben wij het eens 
uitgezocht… is het zo raar dat je 

bij een roei vereniging zoveel 
oudere leden hebt of heeft dat 

een of andere verklaring?
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De Japanse fysioloog Carbon Copy 
Yoshiga van de universiteit van 
Tokio heeft onderzoek gedaan 

naar de fysieke gesteldheid van 
65 jarige roeiers en dat 

vergeleken met 23 jarige roeiers.
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Roeien houdt je jong

Hij zag nauwelijks verschil en 
concludeerde:

Roeien houdt je jong!

Logisch dus dat je ook veel 
oudere roeiers hebt.
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Voetbal

Bijvoorbeeld bij 
een voetbal 

vereniging is dat 
heel anders.



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5 tot
10

10 tot
15

15 tot
20

20 tot
25

25 tot
30

30 tot
35

35 tot
40

40 tot
45

45 tot
50

Grafiektitel

24

Maarja…
Die schoppen 

mekaar half dood.
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En al die ballen op je 
hoofd kan ook niet 

gezond zijn…….. Als je 
hersenen op je 25ste dan 

nog niet totaal 
beschadigd zijn stop je 

toch met zo’n sport.
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Kanopolo, bij 
MdR veel 

beoevend, is ook 
een balsport en 

ook niet zo 
veilig….



27

Deze spelers raken elkaar wat 
ongelukkig kun je zeggen…… 

hoofd eraf!

In roeitermen spreek je dan van 
een één zonder stuur
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Sporten met 
ballen is gewoon 

niet lekker..

Zie hier handbal.
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Een honkballer geraakt….
Bewusteloos!

Een cricket speler fataal geraakt.
Door z’n vriendjes naar een 
cricket lijkwagen gedragen.
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Tennissen is niet alleen voor 
spelers een gevaarlijke sport…

Maar ook voor toeschouwers.
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F = ½ m VxV= weg kinderbijslag!
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Het lijkt er weleens 
op……

Hoe kleiner het 
balletje, 

hoe groter het 
gevaar.



En wat vinden we:

Doet Max verstappen een 
gevaarlijke sport?

En ook dat schijnt dan toch om 
ballen te gaan..
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En ik vraag me dan af:
Hoe weten ze dat?
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Ahhhhha,
Ricardo heeft het 

gemeten!
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Dit is Marloes Oldenburg. Zij won 
op het Afgelopen WK 2 zilveren 
medailles. 1 met de 4 zonder en 

de ander weten we niet. 
Waarschijnlijk heeft ze die 

gevonden. Nadat Tim Schram, als 
poloër,  voor de zevende keer 2e

werd gooide hij z’n medaille 
weg……. Die heeft Marloes 

gevonden!
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De Titel doet vermoeden dat 
roeien ook een gevaarlijke sport 

is, maar nee dit is niet met roeien 
gebeurd. Ook niet dat de man op 

de foto haar in de wurggreep 
hebbende, boos omdat ze niet 

rechtuit gevaren had en daardoor 
het goud misliep, iets te hard had 

door geknepen…..gevolg een 
gebroken nekwervel.
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mountainbiken

Nee… dat was het niet. Ze 
ging tijdens haar vakantie 

mountainbiken…
En dan snappen we het wel.
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Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats

Gewoon pech

Ze was gewoon op het 
verkeerde moment op 

de verkeerde plek.

Geen idee of er een 
goed moment is om je 
nek te breken of een 

juiste plek..
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Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats

Gewoon pech

Ze had rondjes om het 
ziekenhuis moeten 

fietsen en daar hard op 
haar hoofd moeten 

vallen, dan was de hulp 
optimaal geweest… 

Ja veel beter!
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Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats

Gewoon pech

En zeker niet s’middags
om 4 uur…… 

Dokter van Gasteren wou net 
weg gaan want hij had eindelijk 
een dat met zuster Chantal van 

zaal 7.

Verkeerde plek verkeerde 
moment..

Gewoon pech!
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Bob sleeën toch ook 
best gevaarlijk…….

Zoals we hier zien.
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En zwemmen dus ook!
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Jonas ging kanoen…..

Maar dat is gelukkig veilig…..

Die beesten doen niks!
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En dat is goed om te weten……

Want sinds een paar jaar weten 
we dat deze dieren ook in de 

Amstel zijn!
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Alhoewel…….
Walli heeft z’n grote broer 

gehaald en……

De boot heeft hij weer 
uitgespuugd, had die dag al 

genoeg plastic binnen 
gekregen.



Dus veel sporten zijn niet gezond.

Maar…….



48

Niet sporten is 
helemaal niet 

gezond!



Jordinael Nieuwsbrief 03-03-2021
Meer dan 50% van de leden is 60 jaar en ouder

en de helft daarvan is ouder dan 70 jaar

Over 10 tot 15 jaar is zo’n kwart van het

Ledental helaas verdwenen

Terug naar Herma’s artikel.

Gelukkig is de ernst 
doorgedrongen….

Er is een Werkgroep 
Ledenbestand!



Jordinael Nieuwsbrief 13-10-2022

Hun bevindingen 
zijn nog niet 

openbaar maar……



We kunnen concluderen dat 
roeien tot op hoge leeftijd kan en 

dat we daarom zoveel oudere 
leden hebben. Maar we hebben 

te weinig jongere leden!

Dus wij hebben eens gekeken 
wat het drempeltje is om te gaan 

roeien.
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Dit zijn de meest gestelde vragen 
op google over roeien.
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Overigens…….
Voor kanoën is de meest 

gestelde vraag…..
Hoe schrijf je kanoën?
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Dat klinkt heel gezond maar…….
Mijn gevoel bij leuk is anders……

Kom je maandag op je werk…. Stijf als een plank….. Pijn 
in het hele lichaam. Vraagt een collega of je door een 

bus bent overreden……

Nee ik heb heerlijk geroeid!



56

2. Roeien

Roeien staat op twee als 
beste sport voor je 

lichaam!
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2. Roeien

Alleen touwtje springen is nog gezonder!

Nou wist ik niet dat dat een sport is… maar het 
is ook afhankelijk van of je niet op de verkeerde 

plek op het verkeerde moment bent…

Om 8 uur smorgens midden op de A2 is  
touwtjespringen echt niet gezond.



We zijn het er over eens dat roeien super 
gezond is en dat je deze sport tot op late 
leeftijd kunt doen en dat het je jong houd 

maar…….

Dat spreekt jongeren niet zo aan. Die zijn 
niet bezig met gezond zijn. Dus hebben we 

iets bedacht om roeien voor jongeren 
interessanter te maken. Daarvoor hebben 
we de hulp ingeroepen van Rapper Danny!
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De Ballen de ballen, wie speelt er nog met ballen

Dat is toch te gevaarlijk gek, straks krijg je hem nog op je bek

Ja vallen ja vallen, wie wil er nou nog vallen

Straks val je van je fietsje af je leven te vergallen

Roeien ja roeien daar ga je pas van groeien

Het maakt niet uit hou oud je bent van roeien wordt je echte vent

Leeftijd ja leeftijd je leeftijd maakt niet uit meid

Roeien doen we allemaal van talent tot aan Kukident

Michiel de Ruyter ja wat een rare snuiter

Richtte hij een cluppie op met roeiers boven aan de top

Bij M DR daar kom je best wel ver

Die kanoërs zijn ook wel leuk maar liggen altijd in een Kreuk

Jong, ja jong door roeien word je jong

Een sport waarvan je spieren groeien zonder ze hard te vermoeien

Klieren, niet klieren van roeien krijg je spieren

We doen net als die Joling zei ‘’dit is toch om te gieren’’
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Jubilarissen
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Jubilarissen
Het is een goede traditie om tijdens deze 
avond onze jubelarissen te eren met een 
paar zinnen en applaus. De afgelopen 3 

jaar heeft dat niet gekund…… dus het zijn 
er nu best wel veel.
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Jubilarissen

Gelukkig hebben de 
meesten zich bereid 
verklaard vanavond 

niet te komen
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25 jaar

Twee van hen zijn wel hier en zullen 
hier hun verdiende speldje ontvangen. 
Het applaus dat zij krijgen is voor hun 

en staat symbool voor alle jubelarissen
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40 jaar

Deze jubilarissen zijn 
al zolang lid dat zij…….



66

nog in zwart-wit 
hebben leren roeien



50 jaar Al vijftig jaar lid van MdR. Vol respect voor jubelarissen die de 
club hebben gebouwd, opgebouwd en uitgebouwd. Zij hebben 

samen bijna € 100.000 contributie betaald, 50.000 koppen 
koffie gedronken. Allemaal allerlei taken in de club vervuld 

zoals materiaal commissie, penningmeester, secretaris, en dat 
jaren lang. Zij hebben volgehouden en doorgezet. Maar 
bovenal genoten van deze club. Lief en leed gedeeld en 

tienduizenden kilometers gevaren
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Jubilarissen

Zij verdienen ons 
applaus
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Jubilarissen
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Beste A
Nu is het even geleden dat ik heb

gescrabbeld maar zover ik me 
herinner is krijg je maar voor 1 
woord punten en dit zijn er vier 

met eenvoudige, lage punten 
letters. Zorg dat er bijvoorbeeld 

extra in zit en dan de x op 3x 
letterwaarde en als het dan ook 
nog 3 keer woord waarde is dan 

wordt het wat.
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Beste Gred
Ik ben zelf ook niet zo goed in 

spellen daarom gebruik ik meestal 
KAYAK. Maakt niet uit hoeveel je in 
de war bent, al schrijf je het hele 

woord achterstevoren, dan staat er 
nog steeds Kayak.
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Talent van het Jaar



Er varen heel wat jonge talentjes bij MdR 
(die 2 groten tussen de roeijeugd zijn geen 
MdR leden. Dat zijn 2 zilveren olympische 
medailleurs die Lex had geregeld om een 

Clinic te geven)
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De jeugd wordt vooral gedragen 
door 2 personen in de club. Lex van 

Emden bij de roei.
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En Ingeborg Veltman is er elke zaterdag om 
de jeugd instructie te verzorgen. Zij is nu 

door de gemeente voorgedragen voor een 
Zilveren Schakel. Dus allemaal stemmen. 

Ingeborg verdient het 
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Isabelle Croes

2e jeugd ergometerwedstrijden 20201-2022 

1e De Eemhead, Amersfoort

1e Coupe de Jeunes, Leerdam

Sport talent van Amstelveen

Naast Roeien is Isabelle ook trampolinespringster

ze was vorig jaar 3e van Nederland. 



Dit was de avondshow.
Bedankt voor het luisteren.

Ik wens u nog een prettige
koorts deze zaterdag avond. Het
is weekend dus morgen heerlijk

uitzieken

Tot ooit




