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De Wedstrijdcommissie is de commissie die zich inzet voor het wedstrijdroeien op Gyas. Ze
organiseert wedstrijdroei‐gerelateerde activiteiten en ondersteunt de Wedstrijdcommissaris waar
nodig. Dit commissieplan bevat een globale uitleg van de gang van zaken en een uiteenzetting van de
onderdelen van de commissie. Het commissieplan is bedoeld als startpunt en leidraad voor komend
jaar.

Ondersteuning vereniging/ploegen:
Ondersteunende rol voor WedCom. Aan het begin van het jaar vindt er een overleg plaats met de
nieuwe WedCom over het commissieplan en de activiteiten die worden georganiseerd gedurende
het jaar. Hierbij wordt duidelijk wat de ondersteunende taken van de WedCie zijn voor de WedCom,
zodat duidelijk is wat hij van de commissie kan verwachten.

Integratie wedstrijdroeiers onderling en wedstrijd/compo:
Door middel van de in 2014‐2015 opgezette functie Wedstrijd in het beheer, welke persoon
automatisch ook plaats neemt in de WedCie, wordt de integratie tussen wedstrijdroeiers en
competitieroeiers bevorderd. Dit door bijvoorbeeld de ToTo, maar ieder jaar zijn hier nieuwe ideeën
mogelijk. Ook dingen als het gezamenlijk bekijken van de Boatrace op Gyas, of een WK/EK roeien op
Gyas vallen hier onder.
Verder wordt er door de WedCie ingezet op integratie tussen de wedstrijdploegen onderling, dus
binnen de jaarlagen, maar ook tussen eerste‐ en ouderejaars. Dit wordt gedaan door middel van
verschillende activiteiten gedurende het jaar.

Organisatie, hoofdpunten:


KEI‐week / algemeen. Wedstrijdroeien promoten onder nieuwe leden, maar ook onder
oudejaars. Mensen met wedstrijdroeipotentie kunnen in de periode van de afroei ook gebeld
worden met een uitnodiging mee te doen aan de selectiedag. Tijdens de KEI‐week verzorgt
de WedCie ook de acht om te sparren tegen Aegir.





















Huldiging internationale roeiers/evt wedcie borrel. Tijdens de afroei worden de
internationale roeiers gehuldigd tijdens een borrel, dit om ze te bedanken en het
wedstrijdroeien onder de eerstejaars bekendheid te geven. Er wordt ook vaak een
ergometercontest bij georganiseerd tijdens de borrel.
Praatje kamp Appelscha. Ter promotie wordt er een praatje gehouden tijdens kamp
Appelscha. Hier worden ook de instapachten gepromoot.
Instapachten. Eerstejaars leden kunnen zich in de afroei inschrijven om te komen roeien in
een acht, met goede coaching en stuur, om hen enthousiast te maken voor het
wedstrijdroeien.
Selectiedag. Tijdens deze dag zal de WedCie de logistieke taak op zich nemen. Onder andere
helpen bij de ontvangst, meting en het ergometeren.
Eerstejaarswedstrijdroeiersdiner. In december kunnen alle eerstejaars wedstrijdroeiers
elkaar leren kennen tijdens het eerstejaarswedstrijdroeiersdiner
Wedstrijdroeiersdiner. Vlak voor of tijdens het wedstrijdseizoen kunnen de wedstrijdroeiers
uit alle jaarlagen elkaar beter leren kennen tijdens het wedstrijdroeiersdiner.
Activiteit tijdens het seizoen. Om elkaar ook eens ergens anders te zien dan alleen in de
kleedkamer of op wedstrijden, wordt er een activiteit (bijvoorbeeld bowlen) georganiseerd
voor alle wedstrijdroeiers.
Wedstrijdouderdag. De ouders van de eerstejaarsroeiers worden uitgenodigd op Gyas om
kennis te maken met de sport van hun zoon/dochter. Er is een lunch en de ouders kunnen
kijken naar een training op het kanaal.
Evaluatie/enquete. Aan eind van het jaar, in juli, zal er een evaluatiemoment zijn met roeiers
met betrekking tot coaching en andere zaken die plaatsgevonden hebben in het afgelopen
jaar.
Karbokaal. In de week na de uittraining organiseert de WedCie de karbokaal.
Centrale lunch. Vanaf de selectiebekendmaking tot het einde van het seizoen zal de WedCie
de centrale lunch organiseren, behalve tijdens wedstrijdweekenden en trainingskampen.
Ondersteuning REX‐testen. Afhankelijk van wat de wedstrijdcommissaris wil kan de WedCie
ondersteuning bieden bij de REX‐testen en of Skifftrials, bijvoorbeeld door het zoeken naar
klokkers.
Wedstrijdsexyshirts

Jaarplanning (onder voorbehoud):
Juli:




1e week: Enquete
9: Karbokaal
10 t/m 12: Luzern

Augustus:



10‐14: KEI‐week
Honoursprogramma

September:










4: Streepjesfeest
Algemeen:
o Promoten wedstrijdroeien
o Opstart nieuwe jaar met nieuwe WedCom
o Overleg met Lieke
12: Praatje kamp Appelscha
15/16: Instapachten
17 of 24: WedCie borrel met huldiging Internationale roeiers
20: Skifftrial 1
24/25: Selectiedag

Oktober:



Skifftrial 2
29: Ploegenbekendmaking

November:




7: Centrale lunch (tot eind van het jaar)
14: Eerstejaarswedstrijdroeiersdiner
Sollicitaties nieuwe leden

December:



Intraining
Trainingskamp Maastricht

Januari:


Wedstrijdroeiersdiner

Februari:

Maart:



6: Wedstrijd‐ouderdag
27: Boatrace

April:



Praatje tijdens LIK‐kamp (wedstrijdroeien/talentenacht)
Talentenachten selectiedagen

Mei:

Juni:

Activiteit wedstrijdploegen

