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Voorwoord          
Waarde lezers,

Een nieuw collegejaar betekent ook een 
nieuw bestuur. In de vorige Phocas Extern 
heb ik mij al even voorgesteld. Inmiddels 
vliegt de tijd voorbij en zijn we alweer bijna 
op een kwart van ons bestuursjaar. Na een 
korte periode van onwennigheid, is binnen 
het 69e bestuur de toewijding van ieder voor 
zijn functie in de afgelopen drie maanden 
ontzettend gegroeid. Ieder van ons heeft zo 
zijn eigen taken, waar met veel energie, pas-
sie en liefde aan gewerkt wordt. Het is aan 
mij als voorzitter dit jaar het voorrecht om, 
samen met het lustrumbestuur, het lustrum 
voor te bereiden. Het mag dan wel nog bijna 
een jaar duren voordat dit allemaal van start 
gaat, maar met de voorbereiding kan je niet vroeg genoeg be-
ginnen. Graag wil ik hier dan ook bekend maken dat Louise Dou-
ma onze lustrumvoorzitter is. Zij zal de leiding nemen over alle 
evenementen en bezigheden omtrent het lustrum. De komende 
tijd zal er dus al hard gewerkt worden voor het lustrum, maar 
voorlopig zal ik mij bezig houden met alles wat het huidige jaar 
nog te bieden heeft.

Met blauw-gele groet,
Niek Moors 
Voorzitter h.t. der N.S.R.V. Phocas 

V.l.n.r.: Anne, Elske, Thamar, Karlijn, Niek, Bob, Donald en Daan.

Nieuwbouwspecial

De wedstrijdsectie heeft de afgelopen tijd niet stilgestaan. 
De afgelopen periode heeft een groot deel van onze mid-
dengroepen en ouderejaars de Tromp Boat Races gestart, 
een wedstrijd van 5250 meter. Het mooie Haemellied 
heeft geklonken, Koen Metsemakers heeft namelijk de 
Heren skiff gewonnen! Erik Dekker werd 6de in de Heren 
Skiff (3de in het veld voor Lichte Heren) en middengroep 
zwaar was derde en vierde in de Heren viermet. Dit is een 
zeer mooi resultaat, zeker aangezien het voornamelijk 
tweedejaars wedstrijdroeiers betreft.
Op de Asopos Najaarswedstrijden gingen al nieuwe eer-
stejaars roeiers de strijd aan met de andere verenigin-
gen. Daarbij heeft Phocas het prestigieuze Dames Eer-
stejaars C-vieren veld gewonnen. Dit hield in dat deze 
vier dames beter waren dan 147 andere boten uit heel 
Nederland. Zelfs in de finale waren ze nog 2,75 secondes 
sneller dan de nummer twee. Het was een erg succesvol 
en gezellig weekend. 

Van de Wedstrijdafdeling

Op 31 oktober hebben de eerstejaarsploegen de zware testjesdag doorstaan. Hierbij moesten de roeiers  
verschillende afstanden op de ergometers roeien en hieruit is een sterke selectie naar voren gekomen. Phocas heeft 
vanaf dit jaar zelfs een eerstejaars lichte dames viermet.  Op het moment hebben we 35 eerstejaars, 16 midden-
groepers en 4 ouderejaars wedstrijdroeiers. Dit is de grootste wedstrijdselectie sinds jaren.
Met andere woorden, het gaat goed met de wedstrijdsectie. We worden groter en presteren steeds beter. Ik hoop 
jullie in maart op de hoogte te kunnen brengen van nog meer successen.

Met vriendelijke groet,
Donald Romijn - Commissaris Wedstrijdroeien h.t. 
 

Overwinning op de Asopos Najaarswedstrijden! 
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In deze speciale editie van de Phocas 
Extern willen we u graag in grote lijnen 
informeren over de voortgang van onze 
nieuwbouwplannen – een watersport-
centrum aan de Spiegelwaal. 

Huidige situatie
Phocas is al een heel aantal jaren op 
zoek naar een nieuwe locatie voor haar 
botenhuis. Momenteel is Phocas op 
twee locaties gehuisvest. In de stad 
bevindt zich een sociëteit waar onder 
andere wekelijkse borrels plaatsvinden 
en waar het bestuurlijke secretariaat 
zich bevind. Ons botenhuis ‘De Hae-
mel’ is sinds 1972 gevestigd aan het 
Maas-Waalkanaal. Dit botenhuis is in 
de eerste plaats de plek waar onze bo-
ten opgeslagen liggen, maar daarnaast 
wordt het botenhuis gebruikt als een 
plek om samen te komen, om te ont-
spannen voor of na een training en een 
plek waar enkele kleine activiteiten georganiseerd worden. De groei van Phocas en de groeiende wedstrijdafdeling 
zorgen voor intensief gebruik van het huidige botenhuis. Daarnaast varen steeds meer binnenvaartboten op het 
kanaal en de extreme drukte van eigen boten op het Maas-Waalkanaal bevordert het roeien niet. Omdat zowel 
het roeiwater als het pand steeds minder geschikt zijn, onderzoeken wij al enkele jaren de mogelijkheden van een 
nieuwe locatie en een nieuw botenhuis.
De Commissie Bouw is, in samenwerking met het Phocas-bestuur, de gemeente en de Radboud Universiteit Nijme-
gen, al meerdere jaren druk in de weer om een nieuw botenhuis te bewerkstellingen. Dit botenhuis moet op een 
nieuwe locatie komen en meer leden aankunnen. 

De dijkteruglegging bij Nijmegen-Lent
Sinds 2009 is hier meer vaart achter gekomen door de ontwikkelingen rondom de dijkteruglegging bij Lent. 
Dankzij de dijkteruglegging zal er een nevengeul ontstaan tussen de dijk bij Lent en de Waal met een langgerekt 
eiland dat beide wateren zal scheiden. Dit water is zeer geschikt als roeiwater en een mooie plek voor het nieuwe 
botenhuis.  Ondertussen is het project ‘Ruimte voor de Waal’ bijna afgerond en zal de feestelijke opening van de 
nevengeul, die Spiegelwaal gedoopt is, plaatsvinden op 28 maart 2016. Wij nodigen u allen van harte uit om op 
deze mooie voorjaarsdag langs te komen om dit geweldig mooie en grote project te aanschouwen. 

Phocas naar de Spiegelwaal

Phocas heeft haar krach-
ten gebundeld met andere 
water- en oeversportver-
enigingen in Nijmegen 
in de vorm van de stich-
ting Watersport Nijmegen 
(WSN). Deze stichting zet 
zich in voor water- en oe-
versport in Nijmegen en 
met name in en rond de 
Nevengeul.

Huidig botenhuis 'de Haemel'

Een impressie van het eiland Veur-Lent en het omliggende water
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De Spiegelwaal in de avonduren. 

Het Bastion 
Na jaren verschillende locatiestu-
dies gedaan te hebben, werd in 
november vanuit Phocas en WSN 
besloten om te focussen op ‘het 
Bastion’ als toekomstige locatie van 
een watersportcentrum. Het Bastion 
bevindt zich onder de Waalbrug, op 
het eiland Veur-Lent. Het Bastion 
zou een zeer geschikt pand voor 
een loods kunnen zijn: het is gigan-
tisch, waardoor meerdere vereni-
gingen zich erin zouden huisvesten; 
het biedt voldoende ruimte voor de 
gehele vloot van Phocas en maakt 
daarnaast groei mogelijk; het water 
in de Spiegelwaal is geschikt roei-
water. Het Bastion kent daarente-
gen ook enkele nadelen: de afstand van de loods naar het water is erg groot, er zullen noodzakelijke aanpassingen 
aan het pand gedaan moeten worden en de kosten zijn hoog. Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat staan erg 
positief tegenover onze plannen om ons hier te vestigen. Wij hopen zo snel mogelijk een definitieve locatie aan u 
mee te kunnen delen.

De kosten...
De kosten voor het Bastion zijn door 
Benker en Royal Haskoning DHV ge-
raamd op 6,9 miljoen euro incl. BTW. 
De Radboud Universiteit en de roeiver-
enigingen (Phocas en RV de Waal) ver-
wachten maximaal 4 miljoen euro zelf te 
kunnen investeren. Voor het resterende 
investeringsbedrag moet een oplos-
sing gevonden worden. Op dit moment 
vinden onderhandelingen plaats tussen 
Watersport Nijmegen, Rijkswaterstaat, 
de RU en gemeente Nijmegen over de 
investeringskosten vanuit de gemeente. 
Verschillende mogelijkheden om het in-
vesteringsgat te dekken zijn subsidies 
vanuit de gemeente, provincie of Euro-
pese Unie, een optimaal gebruik van de 
mogelijkheden om de BTW van de inves-
teringen af te trekken en de mogelijkhe-
den tot erfpacht.

Het Bastion, de potentiele botenloods

De Commissie Bouw van Phocas richt zich komende maan-
den op zowel interne als externe fondsenwerving om de drie 
ton aan investeringen vanuit Phocas bij elkaar te krijgen. Wilt 
u ons hier direct al bij helpen? Dan kunt u uw donatie over-
maken naar NL24RABO0167854631 t.n.v. N.S.R.V. Phocas. 
Uw bijdrage wordt ontzettend gewaardeerd! Tevens hopen 
we zo spoedig mogelijk een locatie vast te kunnen stellen, 
zodat we aan de slag kunnen met de concrete bouwplannen. 
Tot slot wil ik u bij dezen nogmaals uitnodigen om vooral een 
kijkje te komen nemen bij de opening van de Spiegelwaal, 
28 maart 2016. Ook Phocas zal op deze dag in grote getale 
aanwezig zijn. 
Ik hoop binnenkort meer informatie te kunnen delen over 
een definitieve locatie en meerdere ontwikkelingen rondom 
de nieuwbouw. Bij vragen en/of opmerkingen kan altijd con-
tact opgenomen worden met de commissaris nieuwbouw van 
Phocas, Anne Hoesbergen, via nieuwbouw@nsrvphocas.nl of 
06-27283538. 

Laatste woorden van de Commissaris Nieuwbouw

De binnenkant van het Bastion met uitzicht
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Colofon

Mede mogelijk gemaakt door

Van de Competitieafdeling
Ongetwijfeld zullen de meesten van jullie de term "compo" of "wedstro" al voor-
bij hebben horen komen. Sinds uw kind lid is geworden bij Phocas komen de 
meest vreemde termen langs. Voor sommige ouders is het misschien al lang 
duidelijk, een korte samenvatting van een competitieroeier, oftewel een compo, 
is niet te geven. Hieronder dan toch een poging om uit een te zetten welke 
groepen roeiers dit jaar onder de noemer "competitieroeier"  vallen. 

Gezelligheid op het wekelijkse Phocascafé

De eerstejaars ploegjes 
zijn onlangs gevormd 
en zullen roeien in een 
C4. Bij deze ploegen 
verschilt het erg per 
ploeg hoe fanatiek er 
geroeid wordt, en ook 
hoe fanatiek er naar 
Phocas-café's gegaan 
wordt. Vraag gerust 
eens aan uw kind hoe 
het qua fanatisme ni-
veau op beide vlakken 
zit...
Een aparte groep onder 
de eerstejaars compor-
oeiers zijn de top C4'en. 

Zij zullen dit jaar in een nieuwe bokaal gaan strijden voor de eer en glorie der 
N.S.R.V. Phocas. De crème de la crème van comporoeiend Nederland. De twee-
dejaars ploegen lopen al wat langer rond, trots laten ze als coach zien dat ze 
weten hoe het bij onze vereniging hoort. Veel van deze ploegen roeien ook zelf 
nog. Ze zijn de C4 ontstegen en roeien inmiddels in een gladde 4. Dan rest nog 
de groep toerroeiers. Toerroeiers zijn er bij Phocas in alle soorten en maten. 
Bij de meesten is het woord "roeier" eigenlijk niet meer zo van toepassing. Zij 
zetten zich op andere manieren voor de vereniging in, bijvoorbeeld door com-
missiewerk te doen. Sommige toerroeiers doen dit jaar mee aan "trainings-
groepen". Trainingsgroepen zijn een nieuw fenomeen waarbij derdejaars roei-
ers en ouder af en toe nog met elkaar trainen, waarbij zij door elkaar gecoacht 
worden. Er zijn op dit moment drie trainings groepen gevormd waar steeds 
meer Phocanen zich bij aansluiten. De ene groep traint in de 4+ (een gladde 
vier, hetzelfde nummer als de tweedejaars), de andere groepen proberen of 
het hen scullend beter af gaat: in de 4* of in de 2x. Al met al is het compo-
wereldje divers, maar vooral heel 
erg leuk. Afgelopen periode zijn er 
al een aantal wedstrijden geweest, 
waarbij de damesploeg Phocachu 
namens Phocas mee heeft gedaan 
aan de Najaarsbokaal. Voor de 
meeste ploegen beginnen de wed-
strijden echter pas na de kerst. 
Houd de Phocas Extern dus in de 
gaten om op de hoogte te blijven!

Met vriendelijke groet,
Elske Gros
Commissaris Competitieroeien h.t. 

Het 69e bestuur der 
N.S.R.V. Phocas wenst 
u prettige kerstda-
gen en een sportief  
nieuwjaar!


