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Klussenlijst

Geen vereniging zonder klussers! Welke klus past bij jou? Kijk op de klussenlijst op de
website. Daar kun je aangeven wat jij kunt doen voor de vereniging. Je kunt ook een
aanvraag doen om een klus in de lijst te zetten. Samen een klus klaren is leuk en je leert de
vereniging en de leden beter kennen, dus doe mee!

Word wakker tocht groot succes

Voor de Word wakker tocht had de activiteitencommissie de mooiste dag van maart
uitgekozen. Het was om 10.00 uur al prachtig, zonovergoten weer en het werd gedurende de
dag alleen maar beter. De commissie had alles onder controle, dus mijn bijdrage bestond uit
de vermoeiende taak om samen met Iris een uurtje in de zon te zitten en te dienen als
ontvangstcomité. Ik vond het al heel leuk om een aantal leden te ontmoeten die ik nog nooit
eerder had gezien (nou is dat voor mij als relatief nieuw lid niet echt opmerkelijk, maar toch).
Iemand zei bij aankomst al direct dat het eigenlijk wat hard waaide voor roeien. Ik keek uit
over een spiegelgladde Vecht en vroeg me af waar hij het in vredesnaam over had.

Lees meer

8 nieuwe leden, jong talent met veel elan!

Na twee introductiemiddagen voor geïnteresseerden zijn 8 enthousiastelingen lid geworden
van onze vereniging! Zij hebben er zin in en wij ook. Laat ik ze even aan jullie voorstellen:
Monique, Karina, Annelies, Laurens, Mathea, Lotte, Jan en Joan. Ze vielen met hun neus in
de boter, toen zij zaterdag 28 maart hun entree maakten op het Galjoen.

Lees meer

Studenten maken kennis met Het Galjoen

Op woensdag 20 april om 16.30 uur zal het botenhuis volstromen met ijverige Nyenrode
studenten. Zij zullen op dit moment de kans krijgen om de mooie roeisport te beoefenen
onder begeleiding van Rien. Daarna kunnen ze genieten van een drankje en een prachtig
uitzicht op de Vecht onder begeleiding van het studentenbestuur: Phoebe, Annemiek, en
Ellie. Het doel is om meer studententeams te creëren die voor de zomervakantie hun gele
kaart halen, doortrainen na de zomer om het volgend jaar NRV Het Galjoen te kunnen
vertegenwoordigen op de Varsity.
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Als leden kennis willen maken met studenten op deze woensdagmiddag, dan zijn ze
natuurlijk van harte welkom!

Lange halen, 
Phoebe, Annemiek, Ellie

Rowing dinner, volgeboekt en er is een wachtlijst

De belangstelling voor het Rowing dinner is overweldigend! Er is inmiddels een wachtlijst
voor deelname.

Lees meer

Dauwtrappen op 26 mei, inschrijving geopend!

Omdat we de zon willen zien opkomen om 5:31, verzamelen we om 5:00 in ons Botenhuys.
We roeien naar de kersenboomgaard voor een kop koffie/thee en als we terugkomen bij het
vlot staat er een lekker ontbijtje klaar. 

Lees meer

Kastelentocht, inschrijving geopend!

De Nieuwegeinse roeivereniging De Doorslag organiseert op zondag 19 juni haar 15e

Kastelen puzzeltocht van 34,2 km. door de zuidoost hoek van het Groene Hart. Een erg leuke
tocht om aan deel te nemen.

Lees meer

Boottypes en codes

Bij het reserveren van een boot in Cappie zie je voor de
naam van de boot een code die aangeeft om welk type boot
het gaat. Hoe moet je dit nu lezen? Gelukkig is het vrij
logisch. De vloot van Het Galjoen bestaat uit gladde boten
en de wat bredere C-boten. Als er geen C voor de naam van
de boot staat, betreft het een gladde boot. Het cijfer geeft het
aantal roeiplaatsen aan. En dit zijn de codes die je verder
nog tegen kunt komen:

x dubbelroeien, geen stuurplaats 
∗ dubbelroeien met stuurplaats 
-  boordroeien, geen stuurplaats (type niet aanwezig bij Het
Galjoen) 
+  boordroeien met stuurplaats

In de spreektaal hebben roeiers, die in glad materiaal roeien, het over de twee met, de twee
zonder, de vier met, de vier zonder en de acht. Hierbij gaat het altijd om boordroeien. Voor
het dubbelroeien, ook wel scullen genoemd, heb je de skiff, de dubbeltwee, de dubbelvier
met, de dubbelvier zonder en de dubbelacht. Een dubbelvier wordt ook wel quadruple
genoemd. Een bijzondere boot is de fraaie oude boot die aan het plafond hangt in onze
botenloods, de overnaedsche vier. Bij de boten voor marathons en toertochten bestaan er
nog veel meer boottypes, zoals bijvoorbeeld bij onze vereniging de C2, C3 en C4 met stuur. 

En nu ben je helemaal op de hoogte van de gangbare termen!

Fotoboek Het Galjoen
Op de website vind je in het gedeelte voor leden het
fotoboek met foto's van activiteiten op de vereniging,
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toertochten en wedstrijden. Neem maar eens een kijkje.

Harvey Wells stuurde deze foto naar de redactie van het
roeien op de Vecht in de vroege ochtend. Dat was de aanzet
om een map in het fotoboek in te richten voor foto's die leden
maken van ons mooie roeiwater. Heb je ook een mooie foto,
mail die dan naar redactie@hetgaljoen.com.

Deze en de vorige nieuwsbrieven zijn ook gepubliceerd op de website.

redactie: redactie@hetgaljoen.com 
website: www.hetgaljoen.com

Mail verstuurd via e-Captain
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