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Bericht van de beursvloer
Dagtekening: 10 december 209
Handelswaar: roeiclinics
Gewenste waar: publiciteit,
materiaal tbv inrichting sociëteit
Heden ten dage, tien december
tweeduizendnegen, togen Karin
Plantinga en ondergetekende naar
de beursvloer. In hun portefeuille
hadden Karin en ondergetekende
een onbekend aantal roeiclinics in
de aanbieding.
Om ons te onderscheiden van de
130 andere bedrijven en organisaties en herkenbaar te zijn, droegen
wij een roeiriem bij ons. (Dank je
Victor voor het uitlenen van de riemen van de Friso).
Met de spanen …peddles …
baarden we opzien en ze bleken
een goed aanknopingspunt voor
de onderhandelingen op de
beursvloer. Wij waren specifiek op
zoek naar vrije publiciteit. Reden
hiervoor: als de roeivereniging
wil groeien naar 400 leden zullen
leden-in-spe allereerst op de hoogte moeten zijn van het bestaan van

een roeivereniging: publiciteit dus.
Andere wensen voor de RV-breda
waren materialen die we gratis
of tegen een zeer gereduceerde
prijs kunnen ruilen tegen …… een
roeiclinic.
Zoals vermeld waren er op de
beursvloer 130 verschillende
bedrijven en organisaties aanwezig. Op deze beursvloer kwam er
geen geld aan te pas: het was ruilhandel. Het was de eerste beursvloer in de gemeente Oosterhout.
Het achterliggende motief:
bedrijven bewust aanzetten tot
maatschappelijk ondernemen. De
bedrijven hebben kennis, knowhow, praktische ervaring etc die
veel maatschappelijke organisaties
goed kunnen gebruiken.
Karin en ik hebben een uur op
de beursvloer ‘gewerkt’. Het was
leuk werk en met resultaat! Er zijn
4 werkelijke ruilhandel afspraken
gemaakt en minstens 3 ‘warme’
contacten gelegd, dit zijn contacten die opvolging (kunnen) krijgen.

Handelsresultaat:
• O
 pname van de adresgegevens van RV-Breda onder het kopje sporten
in de Oosterhoutse agenda in 2011. Als tegenprestatie krijgt het bedrijf
dat de agenda uitbrengt een roeiclinic voor de prijswinnaars van de
puzzelprijs in diezelfde agenda.
• Meubels (showroom exemplaren) van Brokx projectinrichting voor de
sociëit. Brokx krijgt er per meubelstuk een roeiclinic voor terug.
• Op de site van adviesburo Robbe krijgen we gratis publiciteit. Robbe
heeft veel watersporters in ‘t bestand die hun boot bij hen verzekeren.
Wederom een roeiclinic als ruil.
• Op het koopplein Breda en Amerstreek krijgen we gratis reclame ruimte
en zij krijgen een roeiclinic.
De warme contacten zijn gelegd met Theek-5, projectvloerbedekking
Brandt en met het weekblad Oosterhout.
• Het do-team kan, na vaststelling van de plannen, samen met een van de
ontwerpers gaan praten met Brandt projectvloerbedekking.
• Voor de andere warme contacten hebben we nog inzet van leden nodig.
Wie o wie?
• Wie schrijft een stuk over roeien? Foto erbij en ik kan plaatsing bijna
garanderen.
En bij Theek 5 zijn ze serieus geïnteresseerd in een goede informatieavond over roeien. Een avond met een workshop, lezing of combinatie
daarvan. Een avond die voor een groter publiek aantrekkelijk is en waar
roeien op een of andere manier het middelpunt is. Wie heeft er een creatief idee? Denk daarbij niet alleen aan je eigen mogelijkheden; ook de
kwaliteiten die je bij een ander ziet kun je als idee inbrengen.
Ja, het was hard werken op de beursvloer, maar het resultaat mag er zijn!
Volgend jaar weer en ook in Breda; we hebben mooie handel!
Lieke Huijbregts
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Afspraken voor het gebruik TWC
materiaal voor de trainingen
Vooraf
Uitgangspunt is dat er geen voorkeursbeleid wordt gevoerd. Elk lid
van de vereniging mag gebruik
maken van het beschikbare
materiaal. Wel moet men hebben
aangetoond dat men instaat is
gebruik te maken van het betreffende materiaal Hiervoor zijn de
instructie en het de examens die
resulteren in de z.g. bevoegdheden om van materiaal gebruik te
kunnen maken.De aanschaf van
TWC boten valt binnen het beleid
van het bestuur. Het toekennen
van deze boten wordt door de
Wedstrijdcommissie gedaan. De
bevoegdheid voor een ploeg om
van TWC materiaal gebruik te
mogen maken is als het ware een
extra bevoegdheid die niet voor
de persoon geldt maar voor de
ploeg. De roeivereniging heeft
als doelstelling om mee te doen
aan wedstrijden en bij de roeitop
willen horen. Een goede ploeg
en goed materiaal is een basis
om deze doeltelling te kunnen
realiseren. Om voor de ploeg
deze bevoegdheid te krijgen
horen afspraken: aan het gebruik
van TWC materiaal worden extra
voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden hebben betrekking op
het doel, namelijk het goed presteren tijdens wedstrijden, ze zijn
algemeen bekend en ze gelden
voor elke ploeg die in aanmerking
wil komen voor het gebruiken
van TWC materiaal. De gebruikers
van TWC materiaal zijn bereid om
verantwoording af te leggen aan
de vereniging voor wat betreft de
plannen en de behaalde resultaten.
De TWC bevoegdheid heeft een
beperkte geldigheidsduur.

TWC tijdens
wedstrijden
In principe gaat er altijd TWC
materiaal mee naar wedstrijden en
kan elke ploeg daar aanspraak op
maken. Gebruik van TWC materiaal
hangt af van het aantal inschrijvingen en de kans op een hoge
klassering. Bij overinschrijving
op bepaalde TWC boten, krijgen
ploegen die meer kans hebben
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op blik voorrang op ploegen die
daarop een kleinere kans hebben.
Het doel is namelijk dat onze vereniging zoveel mogelijk blik haalt
gedurende het roeiseizoen. Daar
willen we ons TWC materiaal voor
gebruiken.

Trainen in TWC
materiaal
Om in aanmerking te komen om
buiten de wedstrijden te kunnen trainen in TWC materiaal
(met andere woorden zelf TWC
materiaal te kunnen afschrijven),
hebben de deelnemers van de
ploeg allereerst blijk gegeven van
goede resultaten in het afgelopen
seizoen. Bepalend daarvoor zijn
de behaalde resultaten tijdens
wedstrijden en de gerealiseerde
progressie in het recente verleden.
Behaalde resultaten tijdens de MC
levert eveneens een bruikbare
indicatie op.
Onder het motto in het verleden
behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst is echter
meer nodig om als ploeg te kunnen trainen in TWC materiaal. Er is
sprake van een duidelijke ambitie
en realistische doelen voor de
nabije toekomst. En, ploegen zijn
transparant over de te behalen
doelen en hebben de bereidheid
daarover verantwoording naar de
vereniging af te leggen. Als het
gaat om ambitie en realistische
doelen, dan hebben we het over
de frequentie waarin aan wedstrijden zal worden meegedaan, de te
bereiken resultaten in termen van
uitslagen en te bereiken progressie.

Voorwaarden voor
het trainen in TWC
materiaal
Bij de verzoeken om in TWC
boten te kunnen afschrijven voor
trainingen wordt naar de volgende zaken gekeken:
1. De ploeg bestaat uit voldoende deelnemers die over
de bevoegdheid beschikken
om betreffende boottype af te
schrijven;

2. De ploeg heeft een vaste samenstelling, waarbij bij vieren en
achten het aantal ploegleden
het aantal zitplaatsen iets kan
overschrijden.
3. Per ploeglid is duidelijk wat de
wedstrijdervaring is en wat de
recentelijk behaalde resultaten
zijn, zoals bijvoorbeeld resultaten tijdens wedstrijden, de MC,
ergometercompetitie etc.
4. De ploeg beschikt - in geval van
gestuurde nummers - over een
ervaren stuurman;
5. Er wordt serieus aan coaching
gedaan;
6. De deelnemers van de ploeg
doen per winterseizoen minimaal vier keer mee aan de
Markcompetitie, bij voorkeur in
verschillende nummers. Het realistische streven is om per ploeglid ruim boven de 400 punten te
komen in het eindklassement;
7. De ploeg committeert zich om in
ieder geval vier wedstrijden voor
de zomer dan wel vier wedstrijden na de zomer mee te doen.
8. De ploeg spreekt af om bij wijze
van nulmeting, tussenmeting
en eindmeting drie keer op
de ergometer plaats te nemen
en over een afstand van 6 km
maximaal te gaan. Uit deze drie
meetmomenten blijkt dat er progressie wordt gemaakt.
9. De ploeg heeft de ambitie om bij
wedstrijden in de regel in de top
drie voor het betreffende nummer te eindigen en minimaal
1 keer blik voor de zomer en 1
keer blik na de zomer te halen;
dan wel om een duidelijke progressie gedurende het seizoen te
laten zien.
Bovenstaand komt tot uitdrukking
in een schriftelijk plan, welke op
de site van de vereniging wordt
gezet. Dit plan heeft - afhankelijk
van de wensen van de ploeg - een
looptijd van een heel of een half
kalenderjaar. Belangrijke data zijn 1
januari en 1 juli. Op deze data gaan
de TWC statussen in en of worden
deze weer ingetrokken.
De ploeg doet na een half jaar (
dus op 1/1 of op 1/7) verslag aan

de vereniging / wedstrijdcommissie. Op basis van dit verslag en een
eventueel aangepast plan wordt
samen met de betreffende ploeg
bekeken of de TWC status wordt
gecontinueerd met een half jaar.
In uitzonderlijke gevallen kan men
met het oog op het meedoen aan
één of enkele wedstrijden trainen
in TWC materiaal. Ploegen die
daarvoor in aanmerking komen
hebben blijk gegeven van ruime
wedstrijdervaring en boeken steevast uitstekende resultaten.

Tot slot
Gebruik van TWC materiaal betekent ook:
• Schoonmaken buitenkant boot
na elke training (spreekt uiteraard
voor zich)
• Schoonmaken binnenkant boot,
inclusief slidings, na elke training
• Het verrichten van de kleinere
onderhoudswerkzaamheden aan
de boot
• Met elkaar verantwoordelijk voor
een goed en veilig transport van
de boten
• De zorg dat al het materiaal in
goede staat weer in Breda terug
komt
• Boten bij terug komst in Breda zo
snel mogelijk weer in de rekken
terug gelegd worden, opgeriggerd zoals deze voor het afriggeren werden aangetroffen.
Ook deze zaken worden meegenomen in de evaluatie van de
plannen. Bovenstaand is bedoeld
om enige richting te geven bij het
toekennen van TWC materiaal.
Echter, papier is geduldig en de
praktijk weerbarstig. Grensgevallen
en uitzonderingssituaties zijn met
enige creativiteit snel te bedenken.
En er zal altijd discussie blijven
rond het toekennen van TWC
statussen, ons streven is deze tot
een minimum te beperken en op
zo objectief mogelijke criteria te
voeren.
Mocht blijken dat de criteria aanpassing niet werken zoals bedoeld,
dan zullen ze worden aangepast.

Over het water
IJsvogel (Alcedo atthis)
Gekke naam eigenlijk: ijsvogel, voor een vogeltje dat nou bij uitstek
niet tegen ijs kan; als het water dichtgevroren is kan hij geen visjes
meer vangen en nemen zijn vetreserves in een rap tempo af. De stuitklier waarmee hij zijn veren waterdicht houdt, gaat dan steeds slechter
werken, waardoor zijn veren teveel water opnemen bij een duik in het
ijskoude en spaarzame water dat er dan nog is – en dan is het snel
afgelopen. In een strenge winters sterven dan ook heel veel ijsvogels,
in Nederland kan hun aantal dan gemakkelijk gehalveerd worden, zoals
in 2009 nog het geval was. Vanaf 1990 gaat het hem per saldo echter
redelijk voor de wind en zien we hem steeds vaker, ook op de Mark. De
ijsvogel is typisch een van de soorten, zou je kunnen zeggen, die profiteren van de klimaatsverandering.
De naam schijnt eigenlijk van het Germaanse Eisenvogel afkomstig te
zijn: de metaalblauwe rugveren kwamen overeen met de kleuren van
ijzeren sieraden zoals die oorspronkelijk gesmeed werden. Mooier en
ouder nog is het latijnse Alcedo atthis, de naam voor de mythische
vogel Halcyon, de koningsvisser, die broedde op de toppen van de

waar: rond paal 6.8, 5.7, paal 4.2 en paal 2.5
en daartussen
wanneer: september - november, daarna langzaam
afnemend naar mei en juni

golven. Voor deze vogel zouden de goden de wind en golven kalmeren;
wie kan zich als roeier een betere bondgenoot wensen?
De laatste jaren zien we dus steeds vaker ijsvogeltjes boven de Mark,
vooral op de plekken waar een verbinding is met het watersysteem
van de achterliggende polders: bijvoorbeeld het Kraaiennest of het
Galooysche Gat. Ook de nieuwe nevengeul in de polder slangwijk
tegenover de Roei is een favoriete plek. Dikwijls gebruiken ze de rivier
om van de ene naar de andere plek te trekken. Ontmoetingen met een
ijsvogel zijn meestal van korte duur en je moet er behoorlijk op gespitst
zijn om ze te kunnen zien. Meestal – en als roeier zeker - hoor je in eerste instantie alleen maar het karakteristieke geluid achter je, een schel
tie dat zo eens per twee seconden klinkt. Dan moet je goed uitkijken
naar een beetje gedrongen vogel die met een snelle vleugelslag in een
rechte lijn, laag over het water schiet. Je ziet hem eigenlijk nooit goed,
zo snel gaat het. Je ziet alleen maar zijn fel fluorescerende, azuurblauwe
stuit. Maar je weet: ijsvogel.
R. Wiekel.

Nieuwe kledingleverancier
Met plezier kan ik jullie meedelen
dat het bestuur heeft ingestemd
met de nieuwe kledingleverancier
Truesport. Het bestuur ziet af van
de bijdrage voor het botenfonds
waardoor de kleding nu ook wat
prettiger geprijsd kan worden.
Truesport zal leveren via een webwinkel en zij zijn 2 keer per jaar
aanwezig op de club om hun collectie te tonen en te verkopen. De
eerste keer is dit op 28 november
tijdens de Pepernotenrace.
Er moet wel kleding in onze clubkleuren gemaakt worden dus een
en ander zal niet tegelijk beschikbaar zijn. Wel zullen er enkele samples te zien zijn zodat u weet wat u

bestelt.Er zal geprobeerd worden
om de bestaande bestellingen zo
snel mogelijk af te werken.
Neem vast een voorproefje en
bekijk de website www.truesport.nl
Wij kiezen wat betreft de wedstrijdpakken voor het eigen
Truesport product. Mevrouw
Bauman van Truesport zal tights
met rode banen, turtles en roeijacks meenemen evenals secondlayer- pully’s. Na 28 november
kunnen we definitief besluiten wat
exact de verenigingskleding van
Breda gaat worden.
Margriet Ardon
Karin Jäger
Willy Huinck
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Informatie avond
25 januari 20:00
M
A
E
T
DO
Presentatie plannen societeit
door Kobalt Blauw

laat u informeren op deze
avond, zodat u tijdens de
ledenvergadering een goede
keus kan maken.
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Kinderen heb je voor je lol
Je zit rustig op de bank op een
zondag avond, de telefoon gaat.
Hoi pap, ja met Katie, ga je mee
11 km skiffen, Ja dat is een leuk
idee, maar wanneer, Ja op 8
november, dan heb je toch geen
andere wedstrijden, Maar waar is
dat dan, In Turijn…………..
Waar,…..
Turijn, je weet wel in Italië,
Hebben ze daar water dan,
Ja een hele rivier, de Po of zo,
Nadat dit telefoongesprek was
afgelopen en ik ja had gezegd
was Sybrand die toevallig bij ons
was, zo vriendelijk om mij direct
maar in te schijven als Alberto
Steenman. Dat was in ongeveer
twee minuten rond, het kostte mij
wel 20 minuten om mijn voornaam
gecorrigeerd te krijgen in een meer
Nederlandse versie
Na enig onderzoek blijkt al gauw
dat er in Turijn de “Silverskiff”
gevaren wordt, dit is een 11 km
race met keerboei. Op de zaterdag
wordt eerst de kinderversie gevaren over 4 km en op de zondag de
volwassen versie.
Inschrijving voor de kinderversie
is ongeveer 290, dat is volgens
mij ongeveer evenveel als alle
Nederlandse jeugd roeiers bij
elkaar.
Op de zondag zijn er ongeveer 500
inschrijvingen. We hebben de skiffs
een week eerder met Niat boten
transport meegegeven en deze
waren dan ook netjes in Turijn toen

wij daar op een zonnige vrijdag
gingen kijken en eens even het
traject geroeid. Ik moet zeggen dat
het heel verstandig is van te voren
een keertje op en neer te roeien.
Het is een prachtig stukje rivier
waar volgens mij de toerroeiers
van Breda zich ook thuis voelen.
Helaas kun je alleen maar een stuk
van ongeveer 11 km roeien, want
dan is er een stuw en die zijn niet
echt goed voor je boot. Maar ja
dit stuk is in ieder geval wel goed
te roeien, compleet met bochten
zoals we op de Amstel gewend
zijn.
Op de vrijdagmiddag zijn Katie en
ik Turijn in gegaan en we dachten
een uurtje te lopen om dan om
een uur of vijf een lekkere pizza te
nemen, want die moet je in Italië
natuurlijk wel eten.
Dit is een foutje, want natuurlijk
is het wel het land van de pizza,
maar niet om vijf uur. Ieder zichzelf
respecterende pizzabakker gaat
pas tussen 7 en 8 open. Je moet
dus heel lang rond lopen voor dat
je een pizza kunt bestellen, maar
uiteindelijk is het wel gelukt.
Op een zonovergoten zaterdagmorgen zijn we vroeg nog een
keer de pot op gegaan. Ik bedoel
natuurlijk de po op en af geroeid
en in de middag eens even gekeken hoe 250 kinderen variërend
van 12 tot 16 jaar een rivier op
en af roeien. Ik moet zeggen dat
dit een leuk gezicht is, waarin het
weer eens duidelijk wordt dat de
coaches, die op dit traject mee

kunnen fietsen, zeker net zo fanatiek zijn als de kinderen zelf.
In een geval waarin een roeier over
het midden was gegaan en in het
vaarwater van een tegenligger
kwam, waren de veiligheidsmens
en voluit aan het fluiten, maar de
persoon in kwestie bleef rustig
door roeien tot er een aanvaring
was,
Een persoon te water en de veiligheidsmensen gingen direct de
buitenboordmotor starten, nu
weet een ieder die ervaring heeft
met een buitenboord motor dat
dit prima betrouwbare dingen zijn
tot het moment dat het echt moet,
dan start hij niet.
Ook nu zo, maar dat gaf niet want
de jongen die te water was, wist
sneller in de skiff terug te klimmen
dan dat de motor wilde starten.
Een stukje verderop zag ik een
meisje op een jongen inlopen in
een bocht. De jongen liet niet voldoende ruimte voor het meisje en
ik ben van mening dat ik alle versies van “rotte vis” in het Italiaans
over het water heb horen gaan.
De zondag begon en eindigde en
het was de hele dag een druilende
regen dag. Helaas, helaas, dit was
niet de bedoeling, maar vanaf 10
uur in de morgen startte iedere 20
seconde een skiff. De eerste die
vertrok was de Nieuw-Zeelander
Mahe Drysdale, en gelukkig voor
hem was hij ook duidelijk de eerste
die weer over de finish kwam, Zo
rond een uur of 12 ben je dan 360
skiffs verder en dat was waar Katie
moest starten, Nog eens 95 verder
was ik aan de beurt met nummer
455. Na de start was het al meteen
duidelijk dat er goed gestuurd
moest worden omdat ik veel boten
ging inhalen, tot de keerboei heb
ik er 10 geteld, daarna ben ik de tel
kwijtgeraakt.

Geslaagd en
gefeliciteerd!
Zaterdag 25 oktober
André Jongenelen
Anton Dank
Sjoerd Bilok		

S3

Zaterdag 31 oktober
Anja Smet & Erik Langmuur S4
Joy van Numen 		
S3
Tosca Heemskerk en
Miriam van Duuren
S2
Zaterdag 14 november
Frans Smet
Hans van Gennip
Saskia Rietman 		
S1
Jippe de Groot
Sjoerd de Goeij
Henk Dijkers kon alleen het
stuurgedeelte van het examen
afleggen, dat was in orde. B3
Zaterdag 21 november
Jan-Jaap Jansen
Toine Sunderman
Virpi Komulainen
Marion Waaijen
Marc Janse 		
Hester Schuurman

S1
S3

dans net ontlopen, maar die twee
kwamen in elkaar verstrengeld op
een manier dat ik zeker 250 meter
verder was voor zij weer aan roeien
waren.
Voor de geïnteresseerde Katie is
4e in de onder 23 klasse en dat is
208e in het hele veld, ik werd 7e in
de veteranen D en dat was 200 in
het hele veld.
Al met al een evenement waar
eens een grotere groep Breda roeiers naar toe moeten gaan, het is
gezellig en ongedwongen

Dit kwam mede doordat ik tussen twee skiffs doorvoer die alle
twee bedacht hadden om naar mij
toe te komen. Gelukkig kon ik de
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Activiteiten Do-team
In de laatste ALV is door de leden
besloten dat er één of meerdere
alternatieve plannen moesten
komen voor de herinrichting van
de sociëteit. Het do-team heeft
het ontwerpbureau Kobaltblauw
gevraagd (een) ontwerp(en) te
maken voor dit alterenatieve plan
of plannen. Het bekende programma van eisen blijft het uitgangspunt én in tenminste een
van de plannen blijft de keuken
op z’n plek.
De oproep van het do-team voor
versterking -en wel versterking
met leden die tegen het verplaatsen van de keuken waren- heeft
vruchten afgeworpen. Sigrid
van Nieuwkerk en Wouke van
Eindhoven zijn nieuwe leden
van het do-team. Wouke is heel
nieuw; zij heeft nog geen vergadering bijgewoond en gaat de
plaats innemen van Nel Nollen.
Nel was er de laatste vergadering
nog bij, maar krijgt het in 2010
druk en Wouke gaat haat=r plaats
innemen. Nel: bedankt voor je
korte, maar zinnige bijdrage aan
het do-team!
In de laatste vergadering van het
do-team is de mail van 21 juli
besproken. Deze mail is opgesteld door betrokken leden die de
keuken liever willen houden waar
die nu is. Er was door hen serieus
nagedacht over de voordelen van

de huidige keuken, voordelen die
zij willen behouden. Deze suggesties en suggesties over opbergen van speelgoed, ventilatie
in de keukenopslag, een andere
plaats voor magnetron en vriezer
en behoud van de vloer zijn voorgelegd aan de ontwerpers. De
suggesties zullen meegenomen
worden in het ontwerpproces. De
suggesties kunnen niet zondermeer worden opgenomen in het
plan: het programma van eisen
blijft natuurlijk leidend.
Het do-team heeft data vastgesteld waarop het plan (of de)
plan(nen) gepresenteerd gaan
worden aan de leden. Dit gebeurt
ruim voor de ALV waarop er
een besluit gaat vallen. Als je
een weloverwogen besluit wil
nemen –en dat is het onderwerp
ondertussen wel waard vinden
wij- kom dan op maandag 25
januari naar de presentatie van
het alternatieve plan en/of plannen voor de herinrichting van de
sociëteit. Op de ALV kan er een
besluit genomen worden. Niet
alleen over de sociëteit, maar
over de herinrichting van de sociëteit in relatie tot andere punten
uit het meerjarenplan, zoals de
botenopslag , de werkplaats en
het botenplan.

Leden van het do-team zijn:
Katja Wevers 		
Miep Collin 		
Wouke van Eindhoven
Sigrid Nieuwkerk 		
Toine Sunderman
Lieke Huijbregts
Liesbeth van Gurp 		
Ellen Jansen 		

k atja@kwa-ontwerp.nl
mcollin@xs4all.nl
weindhoven@casema.nl
Siggysmailbox@hypovera.nl
ts4711@xs4all.nl
lieke.huijbregts@xs4all.nl
societeit@roeiverenigingbreda.nl
tjet.janssen@wanadoo.nl

En , wij vragen jullie, neem je verantwoordelijkheid! Wanneer je opof aanmerkingen hebt op de plannen of op het proces laat je dan
horen! Neem met één van ons contact op. We zijn het misschien niet
over alles met elkaar eens, maar de intentie van het do-team is om te
luisteren naar jullie. Met jullie op- en aanmerkingen, jullie meningen
en argumenten naast de plannen van de ontwerpers en onze eigen
inhoudelijke deskundigheid kunnen we het bestuur een goed onderbouwd advies geven.
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Voor diegene die andere data gehoord hebben: de presentatie was
gepland op 18 januari en is verzet naar 25 januari.

colofon
Erevoorzitter

Dus noteer in je agenda 25 januari en 9 maart!!

contactpersonen
Victor Bernhard

bestuur
Voorzitter
Wim Rutten
076-5219172
Secretaris	Nico van Walree
076-5339593
Penningmeester
Henri Peters
076-5213711
Commissaris instructie	Lieke Huijbregts
0161-412614
Commissaris materiaal
vacature
Commissaris sociëteit	Liesbeth van Gurp
06-22567920
Commissaris wedstrijden Kees Bakkenist
0162-435694
Commissaris jeugd
Sjoerd de Goei
Commissaris activiteiten vacature 			

Midweekroeien
Nel Nollen
Petra Antonissen 076-5140310
Ledenadministratie
Leo de Leeuw 			

076-5612576
petramartin@hetnet.nl
ledenadm@rvbreda.nl

redactie easy-all
Karin Plantinga
0162-433472
plantext@wxs.nl
Ontwerp
Katja Wevers
076-5151980
Len Knoester
Het volgende nummer verschijnt in februari 2010
Uiterste inleverdatum kopij 31 januari 2010
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