
Purmerender Roeivereniging ‘De Where’ 
 
 
Op 1 oktober 1958 werd de Purmerendse roeivereniging ‘De Where’ officieel opgericht. De twee boten van 
de vereniging werden ondergebracht in een door de heer Prins - die de roeiclub goed gezind was - ter 
beschikking gestelde loods van zijn augurkenleggerij,. Er kwamen daarna snel twee boten bij. De doop van 
de vier boten werd op 6 juni 1959 verricht door Tineke Kooiman, de dochter van de toenmalige 
burgemeester. Reeds een dag later vonden de eerste roeiwedstrijden plaats. In 1960 sloot De Where zich 
aan bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond. 
 
De contributie was aanvankelijk redelijk laag, omdat het bestuur er van uitging, dat iedere inwoner van 
Purmerend e.o. lid moest kunnen worden, ook mensen met weinig geld. Deze visie was in die dagen in de 
Nederlandse roeiwereld nog lang niet overal gemeengoed! Senioren betaalden aanvankelijk 18 gulden, een 
partnerlid tien gulden en voor jeugdleden was de bijdrage 12 gulden. Dat bleek achteraf in verhouding tot de 
kosten van boten, onderhoud en de loods enz. te laag ingeschat en de contributie moest dan ook drastisch 
worden verhoogd. Senioren betaalden voortaan 40, de partner 25 en jeugdleden 25 gulden.  
 
De vereniging werd bekend en het aantal leden steeg snel. Al gauw werd de augurkenloods te klein en als 
deze nodig was in de augurkentijd, dan moesten de boten eruit en elders tijdelijk bij bevriende roeiclubs 
worden ondergebracht. Voor een groeiende roeiclub een verre van ideale situatie en er werd dan ook 
naarstig uitgekeken naar een betere oplossing . Na overleg met de gemeente werd er aan de Purmerweg 
een terrein ter beschikking gesteld, waarop een nieuwe zgn. STK-loods kon worden gebouwd. In mei 1963 
was alles klaar en werd de accommodatie op de 6e van die maand geopend door de voorzitter van de 
Roeibond. De club bezat toen al tien boten. 
 
De vereniging bleef echter groeien en ook deze loods werd al snel te klein. Bovendien had de gemeente 
bouwplannen op deze locatie en zou de loods moeten verdwijnen. Dus werd in overleg met de gemeente 
naar een nieuwe plek gezocht en dat werd de Wheredijk, in de bocht naar de Purmerringvaart. De 
vereniging staat voor de enorme uitdaging om er een heel nieuw clubhuis te bouwen. Het bestuur moet 
hemel en aarde bewegen om het project financieel rond te krijgen. Door veel zelf te doen, met sponsoring 
en andere creatieve oplossingen lukt het. De hele inventaris van het oude clubhuis werd op vlotten geladen 
en met een motorboot naar nieuwe locatie gesleept. In oktober 1969 wordt het gebouw feestelijk geopend 
door burgemeester Kooijman. De vereniging heeft dan inmiddels 200 leden en 40 boten.  
 
Elf jaar na de oprichting - oktober 1969 - werd het botenhuis feestelijk in gebruik genomen (zie foto). In 1986 
werd een acht persoons boot aangeschaft. Deze was net iets te lang, maar door enkele meters verplaatsing 
van de zuidwand van de grote loods werd dit probleem opgelost. 
 
In de jaren ´90 ging het goed met de vereniging. Zo goed, dat opnieuw uitbreiding en modernisering van de 
accommodatie nodig bleek. Er kwamen roei-ergometers en daar moest ruimte voor worden gevonden. Weer 
een financiële en logistieke uitdaging voor het bestuur en de leden, maar ook dit probleem wordt opgelost. 
Er wordt een verdieping op de noordzijde van het gebouw gerealiseerd met ruime kleedkamers, een fitness- 
en ergoruimte en een bestuurskamer. In oktober 2001 is het klaar. In de jaren daarna worden de vlotten 
langs de beschoeiing gerealiseerd. Eind 2010 heeft de Where ruim 60 boten en bijna 300 leden. 
 

 

 
 

 
Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging: www.prvdewhere.nl. 

http://www.prvdewhere.nl/

