
CLUBWERK
Wie heeft jou leren roeien?
De naam van deze belangrijke persoon ken je vast nog wel. Ook 
jij kunt, op jouw beurt, aan de basis van iemands roeicarrière 
staan.

RV Breda is op zoek naar INSTRUCTEURS

Iedereen in bezit van minimaal S1, ’n flinke dosis 
enthousiasme en voldoende tijd om 2 keer per week in de 
periode april – juni instructie te geven, nodigen we uit zich aan 
te melden bij Twan de Loos via instructie@rvbreda.nl
Weinig ervaring is geen bezwaar. We huldigen het principe 
‘al doende leert men’ en leiden je ter plekke op tot een 
uitstekend roei-instructeur. Wie (relatief ) onervaren is wordt 
altijd aan een ervaren kracht gekoppeld.
RV Breda is een ambitieuze vereniging. We hechten eraan 
elkaar beter te maken. Jij kunt je steentje bijdragen door je in 
te zet-ten als instructeur. Daar ga je ook zelf beter van roeien. 
Er zijn veel instructeurs nodig, dus aarzel niet en geef je op. 
Dit doe je per email op instructie@rvbreda.nl en/of spreek 

• Twan de Loos: crewclass@rvbreda.nl, 
• Moniek Boin: masterclass-S2@rvbreda.nl of 
• Marius Klabbers: masterclass-s3@rvbreda.nl 

op de roei aan. Met alle vragen t.a.v. dit clubwerk kun je ook bij 
hen terecht.

Ben jij of ken jij iemand, die  

minimaal in bezit is van S1 · En van een goed humeur · Een 
flinke dosis gastvrijheid kan inzetten · Bovendien behept is met 
impro-visatie- en organisatietalent

Dan ben jij uitstekend geschikt om als  
WALKAPITEIN op te treden tijdens toerroei-

evenementen op onze vereniging.

Weinig roeiervaring is geen probleem. Walkapiteins worden altijd 
in tweetallen ingezet en wie minder ervaren is wordt gekoppeld 
aan een Walkapitein met veel roeikilometers in de benen.
Aan tijd kost het je 2 dagen of 4 dagdelen per jaar, je bent lekker 
buiten én je ontmoet gezellige mensen van andere roeivereni-
gingen. Voor 2022 zijn de gastentochten vastgesteld op  28 mei, 
18 juni en 22 augustus.

Meer weten over de precieze werkzaamheden van de 
WAL-KAPITEIN neem dan contact op met Jan Huinen  Marjorie 
van Geenhuizen of Eleanor van Andel van de Toercommissie. 
Ook voor aanmeldingen kun je bij hen terecht. Mailen kan  
naar toer@rvbreda.nl

Behoort het duo ‘geduld & empathie’ 
tot je belangrijkste eigenschappen?

AANGEPAST ROEIERS binnen onze roeivereniging zijn 
leden met een beperking. Net als ieder ander lid willen zij lekker 
roeien. En dat kan. Maatwerk is hier het sleutelwoord. De aange-
past roeier heeft een groep(je) mensen om zich heen die het hem/
haar mogelijk maakt de Mark te bedwingen.

Wat moet je kunnen en weten om een aangepast roeier te bege-
leiden:
•  Minimaal in bezit zijn van S1. Ervaren en minder ervaren roeiers 

worden aan elkaar gekoppeld.
•  De aangepast roeier gaat altijd met 2 begeleiders het water op: 

1 roeier en 1 stuur.
• Scullers én boordroeiers kunnen zich aanmelden.
• Minimaal 1 keer per maand inzetbaar zijn.
•  Helder en duidelijk communiceren is een pré, evenals geduld

en empathie.
•  Aangepast roeiers zijn flexibel in roeitijden en passen zich aan 

de planning van de begeleider aan.

De aangepast roeier staat altijd centraal en de CAR (Commissie 
Aangepast Roeien) helpt waar nodig bij de ondersteuning. 
Wil jij ook bijdragen aan de sterke fysieke en mentale verbete-
ring van een aangepast roeier (de resultaten liegen er namelijk 
niet om) en/of ben je op zoek naar meer informatie, neem dan 
contact op met: Kees Tempelaar en/of Corrie Marijnissen 
car@rvbreda.nl

Ben jij een echte 
derde-helfter?

Vind jij het ook belangrijk om na het roeien in onze sociëteit uit te 
kunnen puffen bij een kopje koffie? Hou je van het scheppen van 
een gezellige sfeer? Ben je van het energieke type?

Dan is de SOCIETEITSCOMMISSIE 
op zoek naar jou!

Ons clubhuis is het kloppend hart van de vereniging. Dé plek om 
je roeiprestaties te bespreken, nieuwe mensen te leren kennen 
en op adem te komen na een intensieve training.
We zitten te springen om:
• Mensen voor de bardienst
• Hulp bij de organisatie en uitvoering van evenementen
• Handige handjes voor de inrichting van de sociëteit

Aanmelden en meer informatie bij Ester van der Velden via 
societeit@rvbreda.nl ➜ MELD JE AAN! ❤




