
 

Verslag Lustrumevenement RV Pontos 14 juni 2013 
ten behoeve van formele verantwoording in het kader van medefinanciering. 
 
Dagoverzicht 
Op zaterdag 14 juni is het Lustrum evenement  van Pontos om 10.00 officieel van start gegaan met de 
clinic voor Pontos leden te geven door de dames van de Olympische Dames acht 2012. Aan de clinic 
hebben 1x16 jeugdleden meegedaan en 2x 16 volwassen leden. De clinic was voor allen een groot succes 
en ook ervaren roeiers konden nog worden gewezen op verbeterpuntjes (wie niet). De clinic duur de tot 
ruim 12.30. De middagpauze werd benut voor een behendigheidswedstrijd voor de jeugd. Ook hier deden 
verschillende leden van de damesacht spontaan aan mee. 
Aan de wedstrijden voor leerkrachten van Lelystadse basisscholen die zeer beperkte instructie hadden 
gekregen deden uiteindelijk 9 ploegen mee die tegen elkaar streden. De strijd is gewonnen door de school 
De Lispeltuut, die volgend jaar de wisselbeker zal verdedigen.  
De middagwedstrijden van de Pontos Dames en Pontos heren tegen de Olympische dames vormden een 
hoogtepunt in het demonstratie-deel van deze lustrumdag. Tenslotte gingen nog twee achten met elk vier 
Olympische dames aangevuld met Pontosleden over de baan. Een prima voorbeeld van plezier in het 
roeien.  
 
Publiciteit 
Publiciteit is gezocht via lokale huis-aan-huis-bladen, alsmede Flevoland radio en televisie.  In de 
Flevopost is tevoren een stukje met foto verschenen van een interview met Chantal Achterberg. Ook een 
radio-interview op 12 juni met de Voorzitter van Pontos  is veel mensen opgevallen. In de Krant van 
Flevoland stond na afloop een stukje met grote foto op 18 juni 2012. De Flevoland televisie zond in het 
sportjournaal een leuk filmpje uit waarop inspanningen van de Dames acht en de Pontos Heren-acht in 
beeld kwamen. Op de basisscholen waarvan de leerkrachten meededen in de races om de Pontos 
Scholenbokaal  werd via affiches reclame gemaakt hetgeen leidde tot een redelijke schare supporters die 
op deze wijze konden kennismaken met het roeien.  
Twee wethouders van Lelystad , de heren Wout Janse en Willem de Jager hebben het feest luister bijgezet 
door een nieuwe boot (een 2x) te dopen.   
 
Conclusies 
De doelstellingen van de sportieve  Lustrumviering d.w.z. het promoten van roeien als breedtesport is naar 
onze mening goed uit de verf gekomen. Van de organisatie is geleerd hoe we ook in de toekomst roeien 
als breedtesport op de kaart gezet kan worden. Ook is de meerwaarde van coaches ”van buiten’ met een 
frisse blik gebleken. Gepoogd zal worden in de komende jaren vaker clinics te organiseren met coaches 
van buiten. Goed voor onze roeiers en goed voor onze coaches.  
 
Financiën 
De enthousiaste medewerking van de damesacht is volgens begroting gefinancierd (kosten dagvergoeding 
incl. reizen € 2000. Consumpties voor de dames zijn vrij ter beschikking gesteld. Een boot voor de dames 
is om niet ter beschikking gesteld door de roeibotenbouwer Wiersma in Heerenveen. Transport is voor 
rekening van de lustrumbegroting gekomen. 
 
Lelystad 26 juni 2013 
 
 
 
 
Zie ook: http://www.omroepflevoland.nl/Sport/103002/lelystad-pontos-viert-35-jarig-jubileum 


