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Roeivereniging Breda 35 jaar… en nu??
In oktober bestaat onze roeivereniging 35 jaar. Wat hebben we in die 35 jaar bereikt?
We hebben een ledental van 350 leden. Op zich een goede basis voor een stabiele vereniging.
We hebben een prachtige vloot met topboten en toerboten. Uiteraard zijn er nog wensen.
Daarnaast hebben we prima roeiwater. Ik ken geen beter roeiwater. We hebben een aantal
actieve leden en er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals de Markregatta,
de Markcompetitie etc. We hebben sinds kort een aantal roeiers met beperking.

Wat ontbreekt er nog aan ons geluk?
Er zijn een aantal dingen die opvallen. Er is een tekort aan botenopslag zoals iedereen
kan zien. Het vlot voor de werkplaats moet vervangen worden en onze sociëteit is niet
de meest gezellige. Ons bestuur heeft zich hierover gebogen en heeft hier een aantal
ideeën over. We denken dat het mogelijk moet zijn om ons 40 jarig bestaan te vieren met
400 leden. We hebben in dat kader een aantal vragen opgehangen op de sociëteit waar
we graag uw mening over hebben. Op de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie hebben
we al een aantal mogelijkheden aan u voorgelegd en hier hebben we ook al een aantal
reacties op ontvangen. Graag uw inbreng in de gedachtevorming over hoe u de roeivereniging over 5 jaar ziet.
We willen in het voorjaar met een uitgewerkt voorstel een extra ledenvergadering beleggen
om dit aan u voor te leggen en vervolgens uw instemming te vragen.
Met sportieve groet,
Wim Rutten, uw voorzitter

Breda, 12 februari 2009

Uitnodiging algemene ledenvergadering Roeivereniging Breda
Wanneer: Dinsdag 10 maart 2009
Waar :
Sociëteit RV breda
Tijd:
1900 uur ontvangst met soep en brood
Geachte erevoorzitter, leden en donateurs.
Met genoegen nodigt het bestuur van de Roeivereniging Breda u uit tot het bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 maart 2009 om 19.00 uur.
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Agenda
1 opening met soep en broodjes.
2 voordracht van Mitchel Steenman vanaf 19.30 uur. Mitchel is oud lid van de RV Breda
en heeft in de acht oa aan de Olympische Spelen in Peking deelgenomen.
3 ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
3.1 draaien bardienst en sanctie.
3.2 verruimen botenopslagcapaciteit.
3.3 plannen sociëteit.
3.4 jeugdroeien.
4 verslag / notulen van de ALV van 20 maart 2008*.
5 jaarverslag 2008 van voorzitter Wim Rutten.
6 financiën.
6.1 financieel jaarverslag 2008*.
6.2 verslag kascommissie 2008.
6.3 vaststellen begroting 2009*.
6.4 contributie 2010.
7 verkiezingen.
7.1.1	aftredend volgens rooster de heer Wim Rutten. Hij stelt zich herkiesbaar en het
bestuur stelt voor tot herbenoeming als voorzitter.
7.1.2	Tussentijds afgetreden is de heer Peter Cival; inmiddels is in deze vacature voorzien met het aanstellen van mevrouw Lieke Huijbregts. Het bestuur stelt voor
haar te benoemen als instructiecommissaris.
7.1.3	Aftredend volgens rooster is mevrouw Eleanor van Andel . Zij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt dan ook voor tot herbenoeming als commissaris toerroeien.
7.1.4	Aftredend volgens rooster is de sociëteitscommissaris Liesbeth van Gurp. Zij
stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar te herbenoemen.
	Volgens artikel 12 lid 5 van de statuten kunnen tegenkandidaten schriftelijk aan
de secretaris worden opgegeven. Zij dienen door tenminste 10 leden te worden
gesteund.
7.2	vaststellen leden College van Beroep.
Het bestuur stelt voor te herbenoemen tot lid dan wel plaatsvervangend lid:
	Leden : de heer J.M. Koster, mevrouw M. Spanjaard – Schram, de heer S.H
Verheugd. Plaatsvervangende leden : heren W.H. Meijer en A.C. Verhees.
7.3	vaststellen leden van de kascommissie. Het bestuur stelt voor te herbenoemen
de heer G.J Heymeyer en de heer A. Boerefijn alsmede als plaatsvervangend lid
de heer F. Dauwerse.
8 Rondvraag.
De stukken gemerkt met * worden bijgevoegd en liggen vanaf 2 maart ter inzage op de
vereniging.
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Notulen Algemene Leden Vergadering roeivereniging Breda
dd 20 maart 2008.
Aanwezig: Kees de Goeij, Marja van den Crommenacker, Dirk Breure, Thijs van der
Heijden, Bert Verlaan, Chretien Versteegh, Annelies Steenman, Albert Steenman, Marijke
Spanjaard, Petra Antonissen, Jack Sneep, Wouke Eindhoven, Henriette van Zuthem, Hans
Rompa, Katja Wevers, Ruud Spijkers, Anne Tjepkema, Martijn van der Hoek, Ad Boerefijn,
Henk van Heel, Beelke van Meurs, Karin Plantinga, Marjan Verhagen, Leo van Tol, Victor
Bernhard, Jef Koster en Henk Zwaan (27 leden).
Afwezig met kennisgeving: Peter Adema, Geert Jan Heymeijer, Remco van der Steene,
Moniek Boin, Jos Adema, willem van Dijk, Tom Rozendal, Richard Louwaard, Henk
Smoolenaars en Guus Janssen
Bestuur : Wim Rutten, Kees Bakkenist, Henri Peters, Eleanor van Andel, Liesbeth van Gurp,
Nico van Walree

1. opening
Om 19.30 uur met hartelijk welkom aan alle leden en de erevoorzitter. Vooraleerst staat
hij stil bij het acute overlijden tijdens het roeien van ons gewaardeerd lid de heer Henri
Vervaart. Ook noemt hij het overlijden van onze- oud voorzitter de heer Dick Wierts.
Vervolgens wordt er een minuut stilte gehouden.

2. ingekomen stukken
Afmeldingen zijn ontvangen van Moniek Boin, Richard Louwaard, Willem van Dijk, Remco
van der Steene, Jos Adema , Peter Adema, Gert – Jan Heymeijer, Guus Janssen en Henk
Smoolenaars.

3. notulen ALV 2007
Victor Bernard merkt op dat de naam van zijn overleden echtgenote correct luidt :
Wil Bernard – van Steenvelt. Met dank aan waarnemend secretaris Liesbeth van Gurp
worden de notulen vastgesteld.

4. jaarverslag 2007
De voorzitter staat uitgebreid stil bij het afgelopen jaar, geholpen door een fotopresentatie
die het afgelopen roei-jaar van onze vereniging kenmerkt.
• het aangepaste roeien met aandacht voor het vele werk van Richard Louwaard en
anderen. De paragames waren een succes en worden herhaald. Aangepast toilet en
traplift zijn er gekomen.
• de Markcompetitie is een groot succes met steeds meer deelname ook van naburige
verenigingen. Rolien Muller (geen lid) wordt genoemd als wel zeer waardevol voor de
organisatie en als producente van vele foto’s en video’s ; ook die welke voorzitter bij
zijn presentatie gebruikt. Willem Muller organiseert de Markcompetitie en is vooralsnog onvervangbaar.
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•

 e Markregatta is dit jaar volledig vernieuwd met een speciale boord aan boord start
D
onder de brug en vervolgens 5 km wedstrijd; veel besproken en in het algemeen
gewaardeerd. De deelname was zeer goed.
• Nieuw vermaak en intensieve trainingsarbeid werden gevonden met de
Ergometercompetitie. Er was een goede deelname en fantasievolle prijzen. Hulde
aan Ilja Kok, Hans van Engen en Willem Muller.
• De opening van de haven was een mooie gelegenheid voor onze vereniging om zich
goed te presenteren. Hier wordt met name het werk van Roy ter Hoeve geroemd.
• Het toerroeien verliep goed met meerdere fraaie en gezellige tochten en voldoende
deelname.
• De sociëteitcie. is onvervangbaar bij elke festiviteit. Wel is het zorgelijk dat de baten
achteruitgaan.
• Het kerstdiner wordt door Henk van Heel georganiseerd en is een instituut op zich
geworden.
• Zo’n dertig roeiers zijn succesvol opgeleid door de instructie cie .
• Materiaalcie. verzet (vaak noodgedwongen) zeer veel werk. Tijdens de 5000 Roeibewegingen per jaar ontstaan helaas te veel schades. Hopelijk gaat dat beter nu er
speciale aandacht wordt gegeven aan in – en uittillen.
• Wedstrijden roeien gaat ons goed af met name bij het veteranen roeien. Twee oudleden hopen zich nog te plaatsen voor de Olympische Spelen in de Holland 8.
• De huisvesting baart wel enige zorgen. Waar laten we onze boten? Er is extra loodsruimte nodig. Extra grond is niet te vinden bij de directe buren . Dit betekent dat we
het moeten zoeken op eigen terrein. Groot onderhoud gaat veel geld kosten en dit
moet worden meegenomen met de plannen waar de nieuwe materiaalcommissaris
zich mee zal bezig houden. Ook een nieuw botenhuis wordt overwogen.
Vraag van Victor Bernard of een drijvend botenhuis niet te gevaarlijk is ivm de scheepvaart en of ook wordt gedacht aan het gebruiken van het weiland met de kunstwerken
voor botenopslag. Antwoord: daar wordt zeker aandacht aan geschonken.
Speerpunten voor 2008: Handhaving aantal leden (61 leden hebben opgezegd), huisvesting, saamhorigheid en vrijwilligersbeleid.
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5. Financiën.
5.1 Z
 ie uitgereikte papieren en jaaroverzicht. Penningmeester Henri Peters geeft daarnaast een overzicht gelardeerd met alweer een fraaie presentatie. We hebben een
relatief groot eigen vermogen. Er is het afgelopen jaar voor € 42.000 geïnvesteerd
in de vloot. Er is een positief resultaat, de marge van de sociëteit is echter gedaald
door een aantal redenen; vooral de inkoop bij enkele evenementen is te uitgebreid
geweest. Ook is de opbrengst van de bar achteruit gegaan.
Huisvestingskosten zijn lager dan geraamd en de diverse commissies hebben minder
kosten gemaakt. Totaal zijn de kosten 10.000 euro lager dan begroot, en gecorrigeerd
voor de kalender die maar liefst € 6000 opbracht is er nog steeds 4000 euro positief
resultaat.,
Vraag van Victor Bernard : moet de prijs van een consumpties niet naar 1 euro? Ja
dat willen we inderdaad voorstellen.
5.2 verslag kascie. wordt voorgelezen door de voorzitter. Er is ordentelijk en overzichtelijk
administratie gevoerd met decharge van de penningmeester door de ledenvergadering.
5.3 Vaststellen begroting: inkomsten worden begroot op 94000 euro; de lasten eveneens. Afschrijvingen stijgen omdat de vloot groeit. We hopen op een grotere marge
van de sociëteit. De prijzen van consumpties zullen worden verhoogd. Aldus wordt
de begroting vastgesteld en geaccordeerd door de ALV.
5.4 Contributie: voorstel is deze te handhaven met groei van 2 % t.g.v. de indexering.
Dit voorstel wordt aangenomen door de leden.

6. Verkiezingen
6.1.1 Kees Bakkenist wordt herbenoemd als wedstrijdcommissaris en hoeft zich niet
nader te introduceren.
6.1.2 Ruud Spijkers is helaas geen lid meer in ons bestuur maar steekt nog steeds veel tijd
in de vereniging en dan met name het materiaal. Onder applaus krijgt hij een fles
wijn overhandigd . Leo van Tol wil hem opvolgen en is inzetbaar vanaf de maand
september. Hij introduceert zichzelf als lid en memoreert dat hij het vorige clubhuis mede heeft opgebouwd. Ook de Rapploods en de beschoeiing zijn mede door
hem gerealiseerd. Voorheen is hij ook lid geweest van de instructiecie. Hij wil zich
nogmaals inzetten en zal met name coördinerend en plannend optreden. Hij doet
een beroep op klussende vrijwilligers. Onder applaus wordt hij benoemd.
6.1.3 Henri Peters wordt herbenoemd onder applaus.
6.1.4 Chrétien Versteegh stelt zichzelf voor. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring met
een andere sportvereniging, is sociaal actief en is nu geruime tijd betrokken bij het
Jeugdroeien. Hij wordt met applaus onthaald en benoemd tot jeugdcommissaris
6.1.5 Peter Cival trekt zich om persoonlijke redenen terug als instructiecommissaris. De
voorzitter doet een beroep op de leden zich beschikbaar te stellen.
6.2 Vaststellen leden College van Beroep. Herbenoemd worden de heer J.M Koster en
mevrouw Spanjaard – Schram, tezamen met de heer S. Verheugd. Als plaatsvervangende leden worden de heren W. H. Meijer en A.C.Verhees herbenoemd.
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6.3 V
 aststellen leden van de kascommissie. Benoemd voor het komend jaar worden
de heren Geert – Jan Heymeijer en Ad Boerefijn. Plaatsvervangend lid is Fred
Dauwerse.

7. Rondvraag.
Mw Spanjaard – Schram heeft moeite met convocaties en notulen die uitsluitend per
email worden verzonden. Zij geeft de voorkeur aan notulen per post. De heer J. Koster
stelt voor dat eenieder die de notulen per post thuis wil hebben dat opgeeft bij de secretaris die dat dan verzorgt.
Dirk Breure doet een oproep tot sponsoring voor de Holland 8 vanuit onze vereniging
om zo hun kansen te vergroten naar de Olympische Spelen te gaan. Dit sympathieke idee
vindt navolging en reeds op de vergadering wordt een handtekeningenactie gestart.
Mw Beelke van Meurs meldt dat er een collecte in het kader van de gehandicaptensport
gehouden wordt in oa Terheijden. Deze vindt plaats in de week van 6 tot 12 april. Er zijn
mensen nodig om te helpen collecteren. Er is een oproep de heer Louwaard te mailen en
zich aan te melden.
Mw Petra Antonissen vraagt aandacht voor de 30 op 31 roeitocht die vanuit onze vereniging wordt gehouden. Verder blijft het een moeizame zaak om de bardiensten bezet
te houden; het bestuur doet te weinig om sancties uit te voeren. Het bestuur zal hier
meer achteraan moeten zitten. Het is echter de vraag of dit met een sanctie moet.
Mirjam Grunwald vraagt of de aanhangwagen gebruikt mag worden voor een vier.
Deskundige Albert Steenman stelt dat ongestuurde vieren wel toegestaan zijn maar
gestuurde vieren zijn langer en mogen er eigenlijk niet op. Een zwaardere botenwagen
moet worden getrokken door een auto van meer dan 2000 kilo en bovendien zijn dubbelassers veel lastiger te manoeuvreren. Dat is geen verbetering. Het vóór de kogel laden
van de botenwagen kan leiden tot een bekeuring.
De heer Victor Bernard informeert of er skullriemen kunnen worden aangeschaft voor
de allem8tig ? Dat lijkt niet nodig aangezien nu de riemen van de Waterwonder en de
Aquarius worden gebruikt die als TWC boot in de regel niet bij trainingen gebruikt worden.

8. Afsluiting
Voorzitter verwelkomt de heer Wim Bogtstra en sluit de formele vergadering af.
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Resultatenrekening 2008 Roeivereniging Breda
2007
realisatie

2008
begroting

2008
realisatie

2009
begroting

79.747

82.500

88.434

90.500

liggelden priveboten inclusief
ontv. verzekeringen

3.645

3.700

3.941

4.000

donaties/sponsoring

4.658

250

3.906

250

460

0

750

250

bruto marge societeit

4.926

6.500

7.845

8.000

bruto marge kleding

1.385

1.250

523

1.250

94.821

94.200

105.399

104.250

totaal onderhoud vloot en
vlot

9.089

8.000

5.725

7.500

totaal huisvestingskosten

13.587

18.500

15.750

19.000

totaal afschrijvingskosten

36.362

37.800

37.778

37.800

totaal kosten commissies

5.139

7.700

3.658

7.500

19.209

19.500

20.201

30.600

1.842

2.700

2.407

1.850

85.228

94.200

85.519

104.250

9.593

0

19.880

0

€
Baten
totaal contributies, entreegelden en trainingen

diverse baten

Totaal inkomsten

Lasten

totaal algemene kosten
saldo rentebaten en rente
kosten
Totaal lasten

Resultaat verenigingsjaar
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Balans Roeivereniging Breda
€
Activa

31-12-2007 31-12-2008

Passiva

31-12-2007 31-12-2008

38.571

38.571

eigen vermogen
begin boekjaar

304.092

291.092

resultaat
verenigingsjaar

rapploods/
werkplaats

12.582

10.582

eigen vermogen
eind boekjaar

vlot

11.221

10.421

vloot

171.825

183.005

totaal materiële
vaste activa

538.291

533.671

voorraad kleding

133

2.238

voorraad societeit

705

687

hypothecaire
leningen Rabobank

90.000

78.000

totaal voorraden

838

2.925

schulden op lange
termijn

90.000

78.000

BTW

2.968

2.968

crediteuren

2.946

600

44.342

77.385

terreinen
“nieuwbouw”

debiteuren

446

overige kortlopende vorderingen

47.606
1.258

450.698

9.593

19.880

450.698

470.578

voorziening groot
onderhoud

vooruitontvangen
bedragen
overige passiva

liquide middelen

53.275

59.562

schulden op korte
termijn

Vlottende activa

54.559

111.351

Vlottende passiva

592.850

645.022

Totaal passiva

Totaal activa

441.105

7.000

1.896

8.491

52.152

89.444

52.152

89.444

592.850

645.022
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De Markregatta 2009 op zaterdag 13 juni!
Vorig jaar was onze wedstrijd over 5 kilometer, met een boord
aan boord start onder de HSL/A16 brug, een groot succes met
meer dan 100 deelnemende ploegen. Dit succes willen we dit
jaar natuurlijk herhalen of zelfs evenaren en daar hebben we
jullie hulp bij nodig!
De inmiddels bekende poster voor de Markregatta heeft een nieuwe kleurencombinatie gekregen van Katja Wevers. Wij nodigen iedereen uit om te komen:
Om mee te doen, mee te helpen of gewoon om te komen kijken en te genieten
van onze mooie locatie, het mooie weer (is besteld…), de sportieve prestaties
en de gezellige sfeer. De website met alle informatie over de wedstrijd wordt
weer up to date gebracht door Annelies Steenman.
De wedstrijd kan voor onze vereniging natuurlijk alleen een succes worden als iedereen
zich er voor inzet.
•

 us ken je nog sportieve roeiers van verenigingen elders in het land (of buitenland)?
D
Nodig ze uit om te komen! Alle informatie is te vinden op de website.

•

 en je nog bedrijven die de roeisport een warm hart toedragen? Sponsors zijn altijd
K
welkom! Er zijn verschillende mogelijkheden om reclame te maken, zo kunnen we
bijvoorbeeld logo’s plaatsen op de website, de startlijsten, op het finishbord of op de
rugnummers. Wil je meer informatie, vraag het Adrienne.

•

 il je zelf de handen uit de mouwen steken? We kunnen alle hulp gebruiken! Er zijn
W
vrijwilligers nodig op alle fronten: bij de inschrijvingen, op het vlot, op het water, bij
de start, voor de tijdwaarneming, voor het opbouwen en versieren van het terrein,
achter de bar en natuurlijk ook voor het weer opruimen na afloop. Meld je vast aan
bij Marja, zij zal alle vrijwilligers coördineren.

•

 il je mee doen? Schrijf je bijtijds in! Zoals gewoonlijk bij de wedstrijdcommissie, dus
W
niet rechtstreeks bij de Markregattacommissie.

Zet zaterdag 13 juni in ieder geval vast in je agenda. We verwachten jullie allemaal om er
samen weer een mooie dag en een geslaagde wedstrijd van te maken!
Namens de Markregatta commissie: Renske Eernisse, Marja van de Crommenacker,
Adrienne Ogier, Tom Rozendal, Rogier Hut, Arno de Smet
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Midweekroeien tussen de ijsschotsen?!
Het is dinsdag 20 januari, de eerste dag sinds Kerstmis dat het vlot niet spekglad is en de
Mark ijsvrij lijkt te zijn.
Vijf roeisters stappen in een 4+ en roeien richting brug. Euforie heerst: heerlijk!
Wat hebben we lang niet geroeid en we kunnen het nog!
Helaas slaat bij kilometerpaal 8 de vermoeidheid toe en het groepje besluit terug te
varen. Net na de laatste bocht, vlak bij het vlot, ziet één van de roeisters, een die graag
om zich heen kijkt om vogelgedrag te bestuderen, opeens een groepje eenden op het
water staan . Zij maakt haar mederoeisters attent op dit wonder en ziet op hetzelfde
moment, dat de eenden niet op het water, maar op een ijsschots staan…..
Wèg wonder! En ook wel een beetje schrik bij de bemanning dat de Mark tòch niet
ijsvrij is….. Maar, héérlijk geroeid!!!!
Hans de Leeuw-Moonen

IJSGANG !!!!
Rond de jaarwisseling was het weer even winter en werd er op diverse locaties vol overgave geschaatst. Nederland vocht zich ploeterend op schaatsen of ijssurfend met ongekende snelheden over de vele bevroren wateren die er in dit land dan plotseling blijken te
zijn. Wat heb ik genoten van de mooie plaatjes, de reportages, de in strijklicht gekleurde
taferelen en ondergaande zonnen. Jaren geleden toen men er nog van uitging dat
iedereen het ijs op ging zodra het kon, deed ik dicht bij huis wel eens een poging op de
vijver in het park. Het is me nooit bevallen. Met roeien is dat anders. Dat doe je het hele
jaar. Met elkaar of alleen. Maar altijd over het water en niet er boven. Het was dan ook
een bijzonder genoegen om dinsdag 20 januari jl. na drie lange weken weer met enkele
midweekroeiers te kunnen roeien. Toch waagden zich die morgen slechts tien midweekroeiers in de boten. Kennelijk was nog niet iedereen op de hoogte van de herroepen
mededeling op de roeisite. Wat onwennig rondden we met de Adriaan, de Volkerak en de
Rietkreek bij het vlot om achtereenvolgens naar de brug bij de A 16 te vertrekken.
We waren het nog niet verleerd.
Bert van Nispen
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Veiligheid en nog wat gezeur
Een wat ondergewaardeerd boek op onze vereniging is “Het Handboek voor de Bredase roeier”.
De instructiecommissie (vooral Petra Ramakers) heeft in 2005 dit boek tot stand gebracht als
opvolger van het zgn. kleine rode boekje dat alle leden kregen. We hebben ons toen beperkt
tot een stuk of zeven hardcopy exemplaren, in rode band, in de boekenkast in de kinderhoek.
Enkele leden raken thuis niet uitgestudeerd op de hardcopies want we hebben nu nog een
stuk of vier exemplaren op de plank. Dat is op zich niet zo’n punt, want via onze website kun
je een pdf-exemplaar downloaden (ga naar ‘instructie’) en thuis op je bureaublad zetten,
zodat je altijd kunt raadplegen hoe er in twijfelgevallen gehandeld moet worden.
Dat geldt natuurlijk met name voor het onderwerp Veiligheid, waaraan hoofdstuk 6 is
gewijd. Daarin staat bijvoorbeeld dat je bij duisternis niet mag roeien, evenmin bij storm,
dichte mist of wanneer de buitentemperatuur beneden nul graden Celsius is. Houden
we ons er ook aan? Misschien hebben we wel de intentie dat te doen, maar ach, d’r mag
zo veel niet. Op zaterdag 13 december hielden we weer een Markcompetitie. Vaak is het
zo dat als je om 9 uur bij -1°C vertrekt, het bij oplopende temperatuur boven nul is als je
aankomt. Deze keer niet. Ik keek op het weertableau boven de bar, zag dat het -2°C was
bij een wind van tussen de 12 en 15 knopen en concludeerde dat de reële temperatuur,
na correctie voor de wind, -8°C was (de zgn. gevoelstemperatuur of, beter, de wind chill
factor).
Toevallig stond ik naast de voorzitter en vroeg hem wat het criterium was om te vertrekken.
Nu is onze voorzitter een voorstander van ‘management by kwinkslag’ en hij antwoordde:
‘als de baromzet 500 euro beloopt’. Toen hoorde ik de wedstrijdleider roepen: ‘we vertrekken
nu met -2°C en als we bij de start liggen is het boven nul, zo zul je zien’. Mooi niet dus.
Toen we aankwamen waren de boten bij wijze van spreken niet uit het water te tillen
door het ijs.
Was het dan onverantwoord, zult u vragen? Misschien valt het met de materiële schade
nog wel mee, maar de meeste schade is waarschijnlijk mentaal door het willens en wetens
overtreden van veiligheidsregels. Als pas beginnende leden, in het bijzijn van bestuursleden,
zien dat oudere leden zich niet aan de regels houden, staat het hek open voor meer overtredingen. Ik stel dan ook aan het bestuur voor de veiligheidsregel voor het vaarverbod
te veranderen in het Handboek: bij vorst geldt een absoluut vaarverbod, tenzij het
bestuur (of een door het bestuur gemachtigde) uitdrukkelijk anders beslist.
O ja, een beetje kennis van natuurkunde kan ook geen kwaad.
Anne Tjepkema
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Verslag jeugdcommissie 2008
Er is afgelopen jaar veel gebeurd bij de jeugd. Doordat de vroegere jeugdtrainers niet langer
hun activiteiten konden combineren met het geven van trainingen was het aantal beschikbare trainers bijna tot nul gedaald en liep ook het aantal jeugdleden snel terug, mede door
verhuizingen en studie buiten Breda. Begin 2008 waren er nog 12 jeugdleden.
Nieuwe jeugdleden konden niet worden aangenomen zolang er ook geen nieuwe
trainers waren. De eerste helft van 2008 kende de vereniging dus een ledenstop voor
jeugdleden. Na een intensieve zoektocht door de ledenlijst zijn we erin geslaagd snel een
nieuwe en bekwame groep jeugdtrainers te vinden.
Op dit moment zijn er 6 jeugdtrainers beschikbaar. De ledenstop kon worden opgeheven
en het aantal jeugdleden is snel aan het groeien. Op dit moment is dat aantal jeugdleden
gestegen naar 24 jeugdleden, en zijn er 6 nieuwe kandidaten. De huidige groep jeugd is
dus voornamelijk jong en onervaren, maar zij pikken de draad snel op. Ook de al langer
roeiende jeugdleden maken grote vooruitgang.
De nieuwe trainers zijn zeer enthousiast van start gegaan en zijn ook de structuur voor
het jeugdroeien gaan verbeteren. Doelstellingen voor de jeugd, examens, training op
individueel niveau, theorielessen zijn onderwerpen die allemaal uitgebreid aandacht
hebben gekregen. Ook het competitie roeien met andere roeiverenigingen met een
jeugdafdeling is weer opnieuw leven ingeblazen. Er wordt ook weer meegedaan aan
nationale wedstrijden door de jeugd.
In de zomertijd periode is de jeugd op Donderdag- en Vrijdagavond op de roeivereniging
te vinden. Gedurende de wintertijd wordt op Zondagochtend geroeid of getraind en is er
een extra indoortraining op donderdag avond voor degenen die willen.
Doelstelling van het bestuur voor het komend jaar is te komen tot een nieuw beleid/visie
voor het jeugdroeien waarbij een verdere groei van het aantal jeugdleden en gedifferentieerde training om een ieder dat te bieden wat nodig of gewenst is voorop zal staan.
Een nieuw beroep op leden om hierbij te ondersteunen in de vorm van (deel)trainingen
zal onvermijdelijk zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een kortlopende
instructie van 2 of 3 zondagen door een ervaren wedstrijdroeier.
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Roei-jeugd actief en succesvol in eerste competitie wedstrijd
Op zaterdag 13 december vond bij een temperatuur rond het vriespunt en meteen na
afloop van de markcompetitie een jeugdroei competitie wedstrijd plaats. Vier roeiverenigingen uit Leerdam, Barendrecht, Gouda en Breda streden tegen elkaar in het kader
van een door de Koninklijke Nederlandse Roei Bond georganiseerde competitie. Er werd
geroeid in gestuurde dubbel vieren en dubbel tweeën. Telkens waren er tweestrijden
met board aan board races over 750 meter en 500 meter. In de vier met stuurman kwamen Robin Bol, Joris Faas, Jort van Gennep, Bart Boersma en Pepijn Bosman uit voor de
roeivereniging Breda in de leeftijdscategorie 12-14 jaar. Deze vijf kanjers wonnen hun
beide races met overmacht en bouwden zo hun eerste punten op in de competitie.
Helaas kwamen de Bredase Pepijn Bosman en Cas Sunderman in hun dubbel twee, in een
zinderende strijd met Gouda, net tekort. Tot op het einde lagen beide boten naast elkaar,
echter vlak voor het einde was er een mishaal van het Bredase team, zodat ze net vaart
misten om winnend over de eindstreep te gaan. Na afloop gaf Pepijn aan dat het een
spannende strijd was en dat, ofschoon ze natuurlijk graag gewonnen hadden, ze vooral
tot vlak voor het einde erg lekker geroeid hadden en dat dat minstens zo belangrijk was.
De roeivereniging Breda deed voor het eerst sinds tijden weer mee aan de KNRB jeugdroei competitie, omdat er met name het afgelopen jaar een behoorlijk aanwas van jeugdleden heeft plaats gevonden. Momenteel telt de vereniging 24 actieve jeugdleden tussen de 11 en 18 jaar en de verwachting is dat dat aantal in 2009 nog verder zal groeien.
Hiervoor heeft de jeugdsectie echter nog wel wat kader nodig, dus als u zich aangesproken voelt aarzel dan niet dit aan te geven bij een van de jeugdleiders.
Martin van Gennep
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20 Minuten Ergohead in Amsterdam
Zondagmorgen 18 januari zijn we met z’n drieën (Bart, Joris en ik, Jort) om 10 uur naar
Amsterdam gegaan om daar de 20 minuten ergohead te gaan roeien. Na een ontspannen
ritje liepen we zo rond kwart over elf het sportcentrum binnen. We waren zo ongeveer een
uur te vroeg dus we hadden rustig de tijd om vanaf de tribunes het indoorroeien gade te
slaan, ons om te kleden en rustig in te roeien.

Officiëler
Na de nationale jeugd ergometer wedstrijden in Uithoorn was dit voor ons drieën de
tweede officiële indoorwedstrijd. In Uithoorn was het een leuke informele wedstrijd,
maar hier hadden we meteen het gevoel dat het allemaal veel officiëler was. Achter
een grote tafel zaten allemaal officials en in de zaal mocht je alleen als je werkelijk aan
de beurt was. Dit werd ook streng gereguleerd door een meneer van de bond, die ons
opriep toen we naar binnen mochten.

Meer dan gesteld doel
In de zaal stonden 26 ergometers opgesteld. Achter ons stonden drie projectieschermen.
Op een was het wedstrijdverloop te zien, terwijl op de andere schermen video opnames
te zien waren van ons op het moment dat we ergometerden. Tegen over ons waren de
tribunes waarop een hoop mensen te zien waren en die ons gedurende race aanmoedigden (tegen mij was gezegd dat het lawaaierig kon zijn, maar ik vond het nogal meevallen). Doordat we al een aantal ergometerwedstrijden hadden gedaan (in Uithoorn en
op de club tijdens de ergometer competitie) wisten we hoe de startprocedure verliep.
Na een paar valse starts (niet door ons) begon de wedstrijd dan eindelijk. Met Sjoerd en
Martin hadden we een begintijd afgesproken waar we op weg zouden gaan. Vanuit die
tijd zouden we onze race opbouwen. Er waren roeiers die zeer hard van start gingen. Na
een aantal minuten lag ik op de zevende plaats (van de 25). Ofschoon ik de neiging had
om ook te versnellen, bleef ik toch mijn eigen race roeien. Gedurende de rest van de race
merkte ik dat ik langzaam opschoof in het klassement. Wanneer je 20 minuten bezig bent
met roeien is geconcentreerd blijven erg belangrijk. Dit lukte mij redelijk, maar af en toe
werd ik afgeleid door de roeier naast mij, die na verloop van tijd, toen hij moe begon te
worden, bij elke haal irritant ging kreunen. Aan het einde had ik gelukkig nog energie
over dat ik een eindsprint in kon zetten waardoor ik uiteindelijk derde werd met een achterstand van 77m op nummer 1, 22m op nummer
2 en een eindafstand van 5311 meter. Ook Joris
en Bart hadden beide goede opgebouwde
races weggezet met een afstand van 4708 en
4721m. Voor ons alle drie was het een afstand
die meer was dan ons doel.
Jort
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Drie Ergometerweekenden met de Jeugd

Nationale Jeugd Ergometer wedstrijden, 10 januari ’09 in Uithoorn
We waren al vroeg in Uithoorn, alles was mooi wit van de sneeuw. Op het water lag een
dikke laag ijs, kinderen probeerden er al op te staan. Je kon met de trap naar boven daar
was een kantine. Het zag er gezellig uit. Er stonden vijf ergometers en voor de ergometers stonden twee grote banken, voor de wedstrijd. We waren er als eersten. Beneden
was een ruimte om warm te roeien. Daar stonden ongeveer acht ergometers; na een
tijdje was de kantine al heel druk. Toen begon de wedstrijd. Ik was al als eerste van Breda
aan de beurt. Iedereen begon heel hard aan te moedigen, je kon bijna niets meer tegen
elkaar zeggen, zo hard waren ze aan het roepen. Er waren sprintjes van 250 meter en van
500 meter ik deed de 250 m. Bart, Joep, Joris, Jovanni, Felix, Jort en ikzelf, Nienke, deden
mee.
Er waren er van ons een aantal die eerste en tweede en derde zijn geworden. Ikzelf ben
derde geworden van de meisjes 12 jr. Van onze vereniging waren er nog Sjoerd, Titia en
Martin moedigden ons aan en coachten ons. Ook waren er nog ouders en meer supporters uit Breda. Het was heel leuk!
Nienke Faas

Ergometerinstructie
Als nieuw lid had ik me ingeschreven voor de Ergometerinstructie.
We hadden de basisinstructies voor de ergometer al gehad van onze roei-instructeurs,
maar een echte deskundige instructie leek me wel een goed plan voor mij.
Bauke Smit weet inderdaad erg veel van het roeien op de ergometer en hij kan het zo
brengen, dat je er weer helemaal zin in krijgt!
Na afloop heb ik snel voor mezelf op een briefje geschreven waar ik de volgende keer
als ik op de ergometer zit op moet letten: Rechte rug, hoofd beetje omhoog, schouders
omlaag, gestrekte armen en polsen, schouders naar achteren, met de benen afzetten en
wel zo dat je jezelf als het ware van het bankje lanceert… Bauke heeft dat even voor ons
voorgedaan en toen was het volstrekt duidelijk!
Al met al heb ik veel geleerd, weet ik waar ik op moet letten en weet ik ook dat er nog
veel te oefenen valt! Een echte aanrader dus!
Marijke van Eil
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Open Tiburgse Indoorroei Kampioenschappen, 25 januari ’09
We kwamen aan in het sportcentrum ‘Jan de Rooy’. Als eerste gingen we warm roeien,
daarna gingen we kijken naar hoe Felix, Max (2e) en Bram(3e) het deden, Felix werd eerste in
de J18. Na die heat moesten wij gaan roeien, 2000M. Van de jongens 15 werd Jort 1e (zoals
gewoon is voor hem), Joris 2e , ik werd 3e, Alex 4e Robin 5e. De jongens 14 deed mee in
dezelfde heat, daarin werd Joep 1e Pepijn 2e en Cas 3e. Nienke had het ook goed gedaan zij
was 1e geworden bij M12.
Bart Boersma

Adriaan van Bergen en het Turfschip
De geschiedenis van een roeivereniging is uit de aard der zaak nauw verbonden met die van
de omgeving. Heel vaak wordt die band uitgedrukt in de naamgeving van de boten. Nu is
het met die namen een kwestie van ´eens gegeven blijft gegeven´ oftewel herdopen brengt
ongeluk. Bij de RV Breda zie je de nationale versie van het `Paard van Troje´ weerspiegeld in
de namen van twee vrij populaire boten, de dubbel twee ´Adriaan van Bergen´ en de acht
´Turfschip´. Nu denken de meeste Bredanaren dat Adriaan van Bergen de schipper van het
turfschip was en dat zijn schip binnenvoer aan de westkant van het Kasteel van Breda en wel
in het Spanjaardsgat, tussen de Duiventoren en de Granaattoren. Zijn beide aannames correct?
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Breda was vanaf 1581 in het bezit van de Spanjaarden en Willem van Oranje had zijn
thuisstad voor Delft moeten inruilen, waar hij in 1584 vermoord werd. Het leger van de
opstandelingen was te zwak om Breda te heroveren, maar in 1588 was prins Maurits officieel leger- en vlootaanvoerder geworden en hij zon op wraak. De kansen daarop waren
gestegen toen in januari van dat jaar de Armada, de Spaanse vloot, door de Britten vernietigend werd verslagen.
In februari 1590 werd prins Maurits benaderd door schipper Adriaen van Bergen uit
Leur. Hij had een plan om de stad in te nemen: als schipper vervoerde hij regelmatig
turf naar het Kasteel van Breda, waar de Spaanse troepen gelegerd waren. Omdat hij zo
vaak kwam, werd zijn schip niet meer gecontroleerd. Hij zou zijn schip als een ´paard van
Troje´ kunnen volladen met soldaten en deze het kasteel binnensmokkelen. Prins Maurits
zag wel wat in het idee en liet Charles de Héraugière het commando van de operatie.
Op 25 februari stond De Héraugière samen met 70 man in het kasteel van Zevenbergen
klaar om ingescheept te worden. Adriaen van Bergen had zich echter verslapen en kwam
veel te laat opdagen. Besloten werd later een nieuwe poging te wagen. Ditmaal zag Van
Bergen de operatie niet meer zitten en trok zich terug. Twee neven waren echter bereid
om de taak over te nemen en de mannen scheepten zich in. Aanvankelijk ondervond de
operatie forse tegenslagen. Door het barre weer duurde het ruim twee dagen voordat
Breda bereikt werd. Dat is lang, als je bedenkt dat de afstand niet veel meer dan 18 km
(ons roeiwater) geweest kan zijn. Al die tijd zaten de soldaten in de kou te klappertanden.
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Pas op 3 maart ’s avonds laat werden de grachten van Breda binnengevaren. Eenmaal
binnen Breda dreigde nog even een ramp: het schip raakte lek en slechts door hard
pompen werd voorkomen dat het zonk.
Rond middernacht kwamen de soldaten tevoorschijn uit het ruim. De bezetters van het
kasteel werden compleet overrompeld. De bezetting telde zo’n 400 man maar de verrassing was zo effectief dat de bezetters wegvluchtten of gevangen werden genomen. Er
wordt ook wel beweerd dat de Spanjaarden op dat moment in de stad carnaval vierden.
Op 4 maart trok prins Maurits Breda binnen, waarna de bezetters zich definitief overgaven.
De Spanjaarden probeerden direct de stad weer te heroveren, maar dat kon worden
voorkomen. De inname van Breda vestigde definitief Maurits’ reputatie als krijgsheer.
Het is nu wel duidelijk dat het niet Adriaan van Bergen was die, toen het er op aan kwam,
de turfschipper was, maar zijn neven. Dat neemt niet weg dat hij het was die met het
idee kwam. Nu de tweede mythe: het Spanjaardsgat met de twee torens is pas in de 17de
eeuw aangelegd. Het turfschip kwam binnen aan wat tegenwoordig de Academiesingel
heet, ter hoogte van de botenhuizen van Dudok van Heel. Op het KMA-terrein is aan de
noordkant van het kasteel in maart 1940 (450 jaar later) een klein monumentje onthuld,
geschonken door de stad Breda. Het heet ‘het Vosje’, ongetwijfeld een slim dier, maar
geen paard. Was het wellicht een goedkope aanmoediging van de stad aan de KMA om
in een toekomstig treffen de Duitsers te slim af te zijn?
Conclusie: doorgaan met het vernoemen van locale helden bij de naamgeving van boten.
Het wordt tijd dat prins Maurits en Charles de Héraugière, zo niet de neven van Adriaan
van Bergen aan de beurt komen.
Twee interessante nabranders. Breda werd opnieuw door de Spanjaarden na een langdurig beleg in 1625 veroverd. In het Madrileense museum Prado hangt een beroemd
schilderij van Velasquez waarop is te zien hoe Justinus van Nassau (een bastaardzoon van
Willem van Oranje) de sleutels aan de Spaanse veldheer Spinola overhandigt. Justinus
wil een kniebuiging maken, maar Spinola houdt zijn schouder tegen, alsof hij wil zeggen:
‘wij edelen onder elkaar hoeven dat niet te doen’. Wat ons een beetje vreemd voorkomt
op dat schilderij, is de heuvelachtige omgeving. Zeker is dat een vijandelijk schip toen
niet meer zo gemakkelijk als in 1590 had kunnen passeren. De omgeving van Terheijden,
inclusief het terrein van onze vereniging, was bezaaid met Spaanse fortificaties.
In 1537 heroverde prins Frederik Hendrik Breda definitief op de Spanjaarden.
Was dat niet gebeurd, dan zou de RV Breda nu aangesloten zijn bij de Vlaamse Roeiliga.
Minder bekend in Nederland dan Adriaen van Bergen is zijn kleinzoon Adriaen van der
Donck geworden. Toch geniet de laatste stukken meer internationale bekendheid en wel
in het kader van de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. Van der Donck (1618-1655)
was advocaat en landeigenaar in Nieuw-Nederland. Naar hem is de stad Yonkers in de
staat New York vernoemd. Van der Donck was een zgn. landjonker vanwege zijn erfelijke
landbezit. Hij staat in de Amerikaanse geschiedenis bekend als een van de belangrijkste
politieke voorvechters van het recht op zelfbestuur in de stad Nieuw Amsterdam, het
latere New York City.
Anne Tjepkema
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Aankomen bij het vlot om aan te leggen.
De rietkraag aan de Terheijden zijde is de plek waar startende boten de Mark oproeien.
Nu zie ik nogal eens ploegen en roeiers die uit dezelfde richting vroegtijdig de afsteek
maken naar het vlot toe. Bij de rietkraag ontmoeten de boten elkaar dus. Gelukkig heb ik
het niet vaak mis zien gaan, maar toch vaak bijna mis. Zeker op momenten dat het druk
is aan het vlot op zaterdagen en zondagen. Gelukkig zijn roeiers aan de wal of in andere
boten wakker genoeg om een waarschuwing te roepen.
Extra alertheid is nodig als de wind naar het vlot toewaait, want dan word je als arriverend roeier extra naar de rietkraag toe geduwd. Dat is me deze week zelf overkomen, met
gelukkig verder geen gevaar voor anderen. Mijn raad is: roei vanuit Terheijden iets langer
door in plaats van kort langs de rietkraag af te steken.
Als het druk is, zie ik aanleggen aan het vlot nogal eens slordig gebeuren. De reden is
meestal: de ploeg is toch al moe en het vlot ligt vol, dus dan prikken we de boot maar snel
in dat gaatje. Zeker als je moe bent en de concentratie is laag, gaat dat gemakkelijk fout.
Dus: neem de tijd, blijf desnoods langer wachten en stem af met andere ploegen.
Voor vertrekkende ploegen: bewaar de “hoe is het met jou”-gesprekken voor op het
water, of beter nog - na het roeien. Het vlot zo kort mogelijk gebruiken is het beste op
drukke momenten.

Drukte aan het vlot vermijden
Natuurlijk is het zaak om zoveel mogelijk drukte aan en op het vlot te vermijden. Zoals
Guus oppert, bewaar je gezelligheidspraatje voor als je op het water ligt. Je kunt als ploeg
ook afspreken dat je een kwartier voor tijd aanwezig bent, dus bijvoorbeeld: kwart voor
negen aanwezig, negen uur in de boot. Dan heb je tijd om even bij te kletsen, alles op
het vlot te leggen en ook echt op de afgesproken tijd in de boot te zitten! Scheelt je toch
weer een kwartier langer roeien, als die boot later door een volgende ploeg is afgeschreven!
Zo geldt ook de regel ‘afstellen op het water’, om ruimte aan het vlot te creëren. Probeer
zoveel als mogelijk zaken die je op het water kunt regelen, ook te bewaren voor het
moment nadat je hebt uitgezet van het vlot. Maak even een paar halen, om ruimte te
maken voor diegene die willen aanleggen, of hun boot in het water kwijt willen. Je hebt
dan alle tijd om een juiste afstelling te zoeken.
En wat betreft het verhaal over de rietkraag….daar is al menigeen elkaar tegengekomen,
mét en zonder schade. Het advies vanuit de examencommissie is:
Doorroeien tot je paaltje 4.4 gepasseerd bent, dan over naar lichte haal, omkijken en
laten zien dat je gaat aanleggen door in de juiste positie te gaan liggen.
Met dank aan Guus Jansen,
Van de examencommissie Moniek en Leonie
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Laat niet als dank…….
Onder deze ietwat oubollige kop willen wij onze
mederoeiers attent maken op een verschijnsel dat
stilletjes de vereniging binnensluipt. Het is een
goede gewoonte onder de leden van de roeivereniging om bij speciale gelegenheden (verjaardag,
geboorte e.d.) op de sociëteit de roeimaatjes te
trakteren op taart, gebak, iets hartigs of noem
maar op. Meestal ruimen de feestvarkens de bijbehorende verpakkingen en eventuele restjes zelf
weer op. Een prima gewoonte; houden zo!

Sporen
De laatste tijd echter komt het steeds vaker voor,
dat de sporen van zo’n feestje de volgende dag
nog duidelijk zichtbaar zijn. Waarschijnlijk vergeten, volgende keer beter, enzovoort. Zo stond
er even na de jaarwisseling buiten op het terras een pannetje, gevuld met frituurvet (waar
de muizen al van gesnoept hadden) en enkele lege wijnflessen. Deze attributen losten
helaas niet vanzelf in de lucht op, zodat de sociëteitscommissie besloot, na er een paar
weken tegenaan te hebben gekeken, om het spul zelf maar weg te gooien, zonder eerst
in overleg te treden met de onbekende eigenaar van het pannetje en de lege flessen.
(Even onder ons: dat je je eigen drank meeneemt naar de sociëteit is natuurlijk not-done,
maar dat je dan de lege flessen ook nog laat staan voor je collega-roeiers komt ietwat
denigrerend over. In de sociëteit hangt trouwens een reglement “Huis- en gedragsregels
sociëteit RV Breda”; dat hangt er al zo lang dat je het niet meer ziet, maar kijk eens naar
de muur tussen de fitnessruimte en het CV-hok. In dat reglement staat onder andere iets
over het zelf meenemen van alcoholische dranken.)
Dat moet natuurlijk beter kunnen!
Als je iets met je roeimaten te vieren hebt, ben je uiteraard van harte welkom in de sociëteit,
die is immers van ons allemaal, maar koop de drank aan de bar (de baromzet is voor onze
vereniging een belangrijke inkomstenbron) en ruim na afloop alle resten op. Dan ziet de
sociëteit er de volgende dag nog steeds netjes uit en blijft iedereen vrolijk kijken.
Namens de sociëteitscommissie,
Leo de Leeuw
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In memoriam Cor van Beusekom (*De Beus*) , vice-voorzitter RV Breda
Cor van Beusekom is op 22 december 2008 overleden. Velen van u zullen Cor niet meer
kennen. Hij kwam hooguit sporadisch nog op onze vereniging en was ook geen lid meer.
De roeivereniging heeft echter zeer veel aan Cor te danken. Hij was met een aantal initiatiefnemers medeoprichter van onze vereniging.
Cor was een goede organisator. Cor, Victor Bernard en Jaap Rapp waren het drijvende
trio in de eerste 6 jaar. Cor had met zijn contacten binnen de gemeente Breda de ideale
mogelijkheid om ons aan een locatie te helpen. Zijn contact met de toenmalige directeur van Rasenberg Nol van Loon was hierbij essentieel. Wat Cor binnen Breda had aan
zakelijke contacten en uiteraard vanuit zijn functie als ambtenaar, had Victor binnen de
roeiwereld in Nederland. Aangevuld met de regelaar Jaap was dit een ideaal trio.
Cor was Victors rechter- en linkerhand en perfecte organisator.
Daarnaast was hij niet te beroerd om te helpen. Ik herinner me Cor met de bezem in de
hand het terrein vegend. Wie doet dit nu nog?
Cor was een Delfts ingenieur met een goed gevoel voor humor en met een aanstekelijke
lach. Een minder goede eigenschap: hij heeft nooit fatsoenlijk leren roeien, maar vond
dat niet erg. Hij had veel plezier aan het organiseren.
Wim Rutten

Markcompetitie 21 februari
Eindelijk na een lange vorstperiode weer een MC-wedstrijd. Eerst het niet doorgaan van de
Markcompetitie in januari vanwege vorst en ijs. In om dezelfde reden een uitstel van de wedstrijd van 14 februari. Ondank carnaval en carnavals-(wintersport) vakantie nu toch een grote
deelname van 75 roeiers verdeeld over 20 ploegen. Met onder andere ploegen uit Dordrecht
en Tromp.
De wedstrijdcommissie wist met moeite genoeg vieren toe te wijzen, want dat was het
favoriete nummer dit keer. In het klassement wat wijzigingen in de kopgroep door afwezigheid van enkele personen. Mitchel Steenman neemt de koppositie nog in, ondanks een
wat mindere uitslag dit keer. Er volgen nog twee wedstrijden dus alles is nog mogelijk,
ook voor de wegblijvers. Uitslag, klassement en bijgewerkte baanrecords uiteraard weer
op www.vierzonder.nl
De volgende keer is al weer op 7 maart , i.v.m. de H4K en Head reeds vroeg in de maand
gepland. Een goede gelegenheid voor onze Head-ploegen.
Willem Muller
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BARDIENSTROOSTER tot 1 Juli 2009
Zaterdag 28 februari
Zondag 1 maart

Henriette en Nico van Walree
Mieke de Vries en William Weij

Zaterdag 7 maart
Markcompetitie
Zondag 8 maart

Hanna de Weijs en Katja Wevers
Ad Westerhuis en Yvonne Wever

Dinsdag 10 maart
Algemene ledenvergadering

Hans en Leo de Leeuw, Marijke Spanjaard

Zaterdag 14 maart
Zondag 15 maart

E. Wielenga en André van Wijk
Geert van der Wijs en Theo Wingens

Zaterdag 21 maart
Zondag 22 maart

Marnix de Vries en Tijmen van der Wal
Kirsten van de Wiel en Mariëlle van de Wiel

Zaterdag 28 maart
Zondag 29 maart

Andreas Wielenga en Robert Wortelboer
Anna de Zeeuw en Harm Zweekhorst
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Zaterdag 4 april
Zondag 5 april

Marius Aalders en Jos Adema
Peter Adema en Nicole Advani

Zaterdag 11 april Markcomp.
Zondag 12 april

Maggy van den Aker en Vera Andeweg
Pasen

Zaterdag 18 april
Zondag 19 april

Sjoukje Appels en Margriet Ardon
Piet van Arendonk en Sandra van der Avoird

Zaterdag 25 april
Zondag 26 april

Kees Bakkenist en Aukje Bakker
Martijn Bakker en Dorien Bastiaans

Zaterdag 2 mei
Zondag 3 mei

Paul Beelen en Emile Berger
Petra van Boven en Marcelle van den Bergh

Zaterdag 9 mei
Zondag 10 mei

Pia van den Berghe en Frank Bertina
Ineke en George van Beurden

Zaterdag 16 mei
Zondag 17 mei

Johan Bielderman en Sjoerd Bilok
Rob Buurman en Joop van den Blink

Zaterdag 23 mei
Zondag 24 mei

Bouke de Boer en Ad Boerefijn
Nanouk Boerefijn en Moniek Boin

Zaterdag 30 mei
Zondag 31 mei

Emmy Bol en Dries Bollen
Pinksteren

Zaterdag 6 juni
Zondag 7 juni

Koen Borsje en Alice Bos
Robin Bos en Wendy Bos

Zaterdag 13 Juni Markregatta
Zondag 14 juni

Annemarie Bosman, Nel de Bruin etc.
Peter Bots en Wim Bouman

Woensdag 17 juni ?
Midzomerrace

Tim van Bergen

Zaterdag 20 juni
Zondag 21 juni

Judith Bovendeerd en Sandra van Breugel
Dirk Breure en Bart van den Broek

Zaterdag 27 juni
Zondag 28 juni

Donna Brouwer en Els Brouwers
Saskia van der Brug en Wim Buitendijk
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