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Meerdaagse Toertocht
door Mariëlle van de Wiel

Dit jaar heb ik voor de eerste keer kennis gemaakt met ’de meerdaagse toertocht’. Op 8 en 9 mei zijn we met een groep van 15 personen en 4 boten
afgereisd naar Broek in Waterland. Op maandagavond begon de voorpret
met het laden van drie wherry’s en de Rietkreek op de botenwagen.
Dinsdagochtend om half zeven verzamelen
we bij de roeivereniging, we vertrekken vroeg
om de files voor te blijven. Het is bewolkt
maar wel droog. Onderweg begint het te
regenen en hoe dichter we in de buurt van
Uitdam komen hoe harder het gaat regenen.
Gehuld in regenpakken beginnen we met het
te water laten van de boten. Een hele klus,
temeer omdat we op een smal boerenwegje staan geparkeerd. Een van de dames komt
naar me toe en vraagt of ik er geen spijt van
heb, duidend op de slechte weersomstandigheden van dat moment. Ik antwoordt: ‘Nee,
jullie hebben gezegd dat het leuk wordt’.
De botenindeling wordt bekend gemaakt, Ik
krijg een plaatsje toebedeeld in de Cosijn met
Marlies, Wouke en Miep. Marlies en Wouke
gaan als eerste roeien, ieder half uur zullen
we wisselen. Het is even manoeuvreren om
van het kreekje op de grote plas te komen.
De boot is goed uitgerust, met peddels,
pikhaak, hoosblik en natuurlijk een mooie
geplastificeerde waterkaart met daarop de
route voor de eerste dag ingetekend. Ik heb
geen last van de regen, die zodar we te water
zijn, gelukkig snel ophoudt. Al snel komen er
smallere stukjes vaarwater, met woonboten
aan één kant van het water die allemaal hun
eigen pontje hebben om de openbare weg te
bereiken. Het ziet er mooi en leuk uit. Later
komen ook de bruggetjes, waar we slippend
en bukkend of soms zelfs liggend onderdoor
moeten. Als roeier is dat toch wel spannend,
omdat je hierbij min of meer bent overgeleverd aan de tijdige commando’s en het
inzicht van de stuurvrouw. Met deze ervaren
toerroeiers in de boot voel ik me trouwens
al snel op mijn gemak. De sfeer in de boot
is prima. Uit iedere tas komt ruim voldoende eten, drinken en lekkere tussendoortjes.
Onderweg worden we vergezeld door velerlei

vogels, alle met hun eigen gezang of geroep,
de grutto, de kiekendief, een valkje etc. Ook
in de weilanden lopen de schapen en koeien
een stukje met ons mee. De route gaat richting theetuin, die speciaal voor ons op deze
dag geopend is. We laten ons de koffie met
warm appelgebak goed smaken. Weer terug
buiten worden we verrast door de zon, de
regenjassen kunnen uit. Met de zon is echter
ook de windkracht toegenomen, er moet dus
stevig geroeid worden.
Volgens schema arriveren we rond 17 uur bij
de boerderij, waar we de boten ‘s morgens
te water hebben gelaten. Maar voor we kunnen aanleggen moeten we nog een hindernis nemen, een superlaag bruggetje. Om hier
onder door te kunnen moeten we zelfs de rugleuning en de vlaggetjes van de boot halen.

Helemaal plat in de boot gaan we voorzichtig
onder de brug door. Tussen de onderkant van
de brug en onze neus zat amper ruimte. Met
het nemen van dit bruggetje zullen we de volgende morgen onze tocht starten. Eenmaal
in de trekkershutten genieten we met elkaar
van een overheerlijk driegangen diner. Met
vijftien personen aan een mooi gedekte tafel,
zelfs met kaarsjes op tafel in een trekkershut,
hoe bijzonder! Na de koffie met ‘lekkers’ kruipen we allemaal in onze slaapzak.
De volgende morgen, weer regen! Veel regen!
Na het ontbijt wordt het gelukkig droog, de
zon laat zich zelfs voorzichtig zien. Met een
nieuwe route in de hand en een nieuwe indeling stappen we in de boot. Ook deze dag is
het een prachtige route.
’s Avonds eten we ter afsluiting in Broek en
Waterland bij restaurant de Swaen. Daarna
rijden we terug naar Terheijden, waar we ’s
avonds de boten nog schoonboenen.
Ondanks de ongunstige weersomstandigheden kijk ik terug op een geweldige toertocht.
De organisatie van deze dagen is super geregeld. Jullie hebben gezegd dat het leuk is,
nou dat is het zeker, ik vond het fantastisch!
Als er volgend jaar een plaatsje vrij is in de
boot, ga ik graag weer mee.
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Ringvaart Roem
door Anneke van Heteren

Op woensdag 9 mei was het zover: de
Ringvaart, honderd kilometer roeien. Vier
Bredase ploegen hadden zich er ieder op hun
eigen manier op voorbereid. Ikzelf heb aardig wat lange afstanden geroeid (tot 50 kilometer) voor de regatta, maar de laatste week
heb ik niets meer gedaan om een peesblessure te ontzien. Thera Habben-Jansen en Ilja Kok
zouden in een dubbeltwee meedoen, maar
hebben eigenlijk alleen maar voor een éénkilometer-wedstrijd vlak daarvoor getraind
onder het motto ‘’honderd kilometer is precies hetzelfde maar dan honderd keer achter
elkaar’’. De twee herendubbelvieren, Joost
Jongerius, Leon Elmans, Hans van Engen en
William Weij, ongestuurd in de Just4Four,
en Nico van Walree, Rogier Hut, Thijs van
der Heijden en Peter Adema gestuurd door
Henriëtte van Walree in het Waterwonder,
hebben beide ook aardig wat kilometers
gevaren als voorbereiding op de Ringvaart.
De dag ervoor moesten we de boten al afleveren. Thera, Rogier en ik gingen met de
botenwagen achter de auto van Nico naar
Leiderdorp toe. We hebben de hele weg radio
10 Gold geluisterd, want als een auto geen
radio heeft, dan kun je ook de uitknop niet
gebruiken. Ja, het mag wonderbaarlijk heten.
Ondanks een wat te krappe bocht zijn alle
boten onbeschadigd aangekomen en hebben we ze op kratjes in het gras gezet. Bij het
uitzoeken van de riggers en riemen bleek dat
Just4Four een rigger miste, maar aangezien

B Anneke, Dit ben ik. Ik spetter wel een beetje...

iedereen uiteindelijk gefinished is, kan ik niet
anders concluderen dan dat die woensdag in
de auto meegekomen is.
Ik moest woensdag ’s ochtends vroeg al om
vijf uur aanwezig zijn in Leiderdorp om me
aan te melden. De andere ploegen startten alle drie en stuk later, dus ik heb de
nacht van te voren bij mijn ouders geslapen (in Sassenheim), zodat de anderen niet
al te vroeg op zouden hoeven staan om uit
Terheijden weg te rijden. Om half vijf stond
ik met mijn moeder bij de Praxis en niet veel
later kwam Mike aanrijden. Met z’n drieën zijn
we naar Asopos de Vliet gelopen, waar ik nog
zeker een uur van de zenuwen aan het sterven was alvorens we het water op mochten.
Het was nog donker bij de start en het regende pijpenstelen. Ik startte met een andere

B De heren van de Just4Four. Op slag William, gevolgd door Hans, op twee Leon en Joost op boeg.
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dame en een man als laatste skiffjes. Het voordeel is dat je dan iedereen voor je hebt op de
Kaag, dus navigatie is makkelijker. Binnen de
eerste paar halen was ik de andere dame al
ver voorbij en was het voor mij in ieder geval
duidelijk dat ik niet als laatste vrouw over de
finish zou gaan. Later zou blijken dat zij het
halverwege op zou geven. Na de Kaag klaarde
het weer al snel op en toen ik op zo’n 30 kilometer zat, heb ik me snel omgekleed in iets
luchtigers. De andere ploegen startten pas
rond deze tijd, dus die begonnen gelijk met
zonneschijn.
Vlak na de Kaag ben ik ook Wubbo Ockels in
zijn “Challenger” voorbijgeroeid, maar echt
challenging was het niet. Later in de race zou
de boot van Wubbo Ockels ook bij Thera en
Ilja op de lachspieren gaan werken. De dame
die voor mij startte en ik, zijn elkaar een paar
keer voorbij geroeid tussen Aalsmeer en
Zwanenburg, maar daarna raakte ze hoe langer hoe meer uit zicht. Toen was het tussen
mij en de mannen, een iets grotere uitdaging,
maar zeker erg leuk.
Het 60 kilometer stoppunt bevond zich in
Lisse. Ik had nog steeds niets gezien van onze
andere ploegen. Ze waren natuurlijk later
gestart, maar ik had eigenlijk verwacht dat ze
me in de eerste helft van de race wel ingehaald zouden hebben, en ik begon me een
beetje alleen te voelen. Vlak voor de Kaag
kwamen opeens zowel de Just4Four als Thera
en Ilja me toch nog voorbij geroeid. Beide
ploegen zagen er erg goed uit. De mannen
waren nog helemaal fit en roeiden krachtig en
fier voorbij. De dames zaten ook nog relatief
goed in hun vel en waren in no time uit mijn
zicht verdwenen. Erg, heel erg, knap, omdat
ze eigenlijk helemaal niet voor lange afstanden getraind hadden van te voren.
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Thera (slag) en Ilja (boeg), twee stralende glimlachen.

Toen stond ik er dus weer alleen voor. Ik had
op de Kaag geen boten voor of achter me dus
de navigatie was wat moeilijker, maar ik heb
de weg toch nog goed kunnen vinden. Vanaf
’t Dobbertje is het nog maar 15 kilometer naar
het sluisje, maar die 15 kilometer waren erg
eenzaam. Op de Vliet stond er een verschrikkelijke tegenwind. Voor mijn gevoel kwam ik
geen meter vooruit en als je dan ook geen
andere boten voor of achter je ziet dan ben
je opeens alleen op de wereld. Mijn blessure
begon tijdens dit stuk ook op te spelen en het
sluisje na 88 kilometer was een zeer welkom
obstakel in het parcours.
Bij het sluisje wordt je boot er door vrijwilligers uitgetild, dus je hoeft alleen je riemen
zelf mee te nemen. Daarna heb je ongeveer
een half uur voordat je weer het water op
moet. In dat halve uur heb ik mezelf laten
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masseren door één van de sportmasseurs, die
daar ook maar gewoon in hun vrije tijd staan.
En geloof het of niet, degene die mij masseerde was mijn techniekleraar van de middelbare school. Daar heb ik als brugpiepertje
nog les van gehad, en nu 15 jaar later, staat
hij in mijn dijen te kneden. Een heel grappig
toeval, maar wel een beetje vreemd. Op de
massagetafel zag ik ook de mannen van het
Waterwonder eindelijk. Ik was al bijna bang
dat er iets gebeurd was.
De laatste 12 kilometer waren voor mij erg
zwaar door mijn blessure. En de laatste 6 kilometer heb ik volgens mij geen enkele fatsoenlijke haal meer maakt. Toch heb ik als eerste
skiffeuse de finish gehaald en dat gaf een
geweldig goed gevoel. Thera, Ilja, Joost, Leon,
Hans en William waren al binnen en niet veel
later volgden ook Nico, Rogier, Thijs en Peter.

De heren van het Waterwonder. Vanaf de boeg Nico, Rogier, Thijs en op slag Peter. Helaas staat Henriëtte net niet meer op de foto.

Al met al een goede dag, waarop zeer goed
gepresteerd is door onze roeivereniging. Drie
van de vier ploegen hebben in hun categorie gewonnen en daarmee direct een record
gevestigd, omdat dit het eerste jaar is waarin de ringvaart exact 100 kilometer is. Onze
Just4Four was zelf tweede in het totaalklassement. Proficiat! En Thera en Ilja waren niet
alleen de snelste dames, maar ook nog eens
sneller dan alle heren 2x. Bovendien heeft
het meer dan 50 kilometer geduurd voordat
de Just4Four Thera en Ilja inhaalde, terwijl ze
maar 21 minuten later gestart waren. Jullie
hebben het geweldig gedaan! Zelf was ik de
snelste dame, maar heb ook ten opzichte van
de heren een redelijke tijd neergezet, met
precies 12 heren sneller en 12 heren langzamer dan ik. Ik zou willen zeggen: “Volgend
jaar weer? Volgens mij hebben we wat titels
te verdedigen ;)”. Thera wil echter iedereen
aanraden eerst goed na te denken alvorens
een uitdaging ter grootte van de Ringvaart
aan te gaan...
Vanzelfsprekend mag ook een dankwoord
voor de begeleiding op de wal niet ontbreken. Miranda Reuvers en Brigitte Koene hebben de Just4Four heel goed begeleid. Jack
Sneep heeft met succes de mannen van het
Waterwonder naar de finish gecoached. Mike
Milan en mijn moeder, Yvon van Heteren,
hebben mij de nodige steun en aanmoediging verleend. En Annemarie Bosman heeft
zo’n 300 kilometer in de auto gereden om
Thera en Ilja te volgen. Zonder jullie begeleiding hadden wij het niet zo goed kunnen
doen. Dankjulliewel!
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En last, but not least, Henriëtte, stuurvrouw van het Waterwonder.

3

Bredase Dubbelacht snelste op Dommelregatta
Door hun lengte, snelheid en het aantal riemen (16) is de Dubbelacht het meest spectaculaire roeinummer
dat er gevaren kan worden. Dankzij een initiatief van Roeivereniging Rijnland (Leidschendam) waren er 10
Dubbelachten te bewonderen op de Dommel. Roeivereniging Breda legde de 7.5 kilometer lange roeiwedstrijd
in de Heren Dubbelacht af in de snelste tijd: 25:09.68 minuten.
De dames 4x+ met Joke Overgaag, José Snoeren, Wouke Eindhoven, Wilma Schellevis (slag) en stuurvrouw Hanny Janssen deed het niet onverdienstelijk. Veel getraind vooraf was er weliswaar niet, maar het doel was om niet als laatste te eindigen. En dat is gelukt. Voor een aantal van
hen was het hun eerste wedstrijdervaring en zeker voor Hanny als stuurvrouw was het bochtige Dommeltraject een pure uitdaging. De ploeg
werd in hun categorie negende van de elf, met een gecorrigeerde tijd van 31.48.75 minuten . (zie voor verslag van Wouke Eindhoven elders in
dit nummer)

TABEL 1: DE GEVAREN TIJDEN VAN ONZE PLOEGEN TIJDENS DE RINGVAART.
startnummer

112

103

116

20

veld

Heren 4x

Dames 2x

Heren 4x+

Dames 1x

ploegnaam

Just4Four

Ilja Kok / Thera Habben Jansen

RV Breda Parker 4

van Heteren

plaats

2 (totaalklassement)

1 (van 8)

2 (van 2)

1 (van 3)

eindtijd

08:16:05

08:57:29

09:21:28

10:59:14

roeiers

Joost Jongerius

Ilja Kok

Nico van Walree

Anneke van Heteren

Leon Elmans

Thera Habben Jansen

Rogier Hut

Hans van Engen

Thijs van der Heijden

William Weij

Peter Adema
Henriette van Walree
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starttijd

08:22:00

08:01:00

08:25:00

06:46:00

C1 (25 km)

10:14:57

09:59:10

10:21:50

09:08:46

C2 (42 km)

11:29:35

11:19:34

11:52:33

10:53:33

C3 (59 km)

13:15:04

13:18:32

13:50:58

13:04:22

C4 (73 km)

14:22:23

14:31:25

15:08:33

14:44:36

C5 in (88 km)

15:40:28

15:52:03

16:36:25

16:20:38

C5 uit (88 km)

16:18:43

16:36:51

17:19:37

16:57:46

Finish

17:16:20

17:43:17

18:29:40

18:22:22

Jeugd in Maasdam op roeikamp
We zijn met de jeugd van de roei in het
Pinksterweekend op kamp in Maasdam bij de
familie Steenman geweest. Voordat we vertrokken hebben we met z’n allen friet gegeten van het Houten Vorkje in Terheijden. Met
volle buik vertrokken we naar Maasdam waar
iedereen z’n eigen tent moest opzetten. Het
hele veld stond vol tenten. Nadat alle boten,
15 stuks, waren opgeriggerd mochten we
zwemmen in de Binnenmaas. We hadden ook
elke avond een heel groot kampvuur waar

we marshmallows en knakworstjes op gingen
bakken. De volgende dag kwamen ook de
jonge aspiranten een dagje naar het kamp en
gingen we een roeicircuit doen en natuurlijk
zwemmen en spelen met de (opblaas) kano’s
en opblaasboot die we ook mee hadden. Deze
leuke dag werd afgesloten met een barbecue en natuurlijk weer een kampvuur. Na een
hele korte nacht gingen we op zondag met
de boten naar een strandje waar we lekker
gezwommen en gespeeld hebben. Voordat

we zelf zijn gaan koken hebben we eerst nog
op een zeepbaan gegleden en een waterbalonnen gevecht gehouden. De volgende dag
gingen we de tenten weer afbreken en alles
opruimen en na het ontbijt terug naar de
Roeivereniging waar we de boten weer moesten opruimen. Het was heel erg leuk roeikamp.
Door: Jeppe Jongerius en Teun Froklage

They come in all shapes
and sizes’
Het is inmiddels een jaar geleden dat Mike Milan na jarenlange afwezigheid, Roeivereniging Breda, weer opzocht. Hij was er voor het eerst weer
op de Markregatta 2011. Na die dag is hij ‘gebleven’.

Interview met Mike Milan;
de nieuwe masterclasscoördinator

Je ziet Mike nagenoeg elke zaterdag en zondag. Hij is er al vroeg in de
ochtend, met of zonder megafoon. Meestal staat hij op het vlot en tuurt
naar een boot op het water. Als masterclassinstructeur geeft hij instructie
aan mensen die S2 of S3 willen halen.
Mike is van origine Engelsman. Eens een Engelsman, altijd een Engelsman?
In het interview dat ik met hem afneem valt hij nog regelmatig terug op
zijn moedertaal. En dat maakt het eigenlijk alleen maar leuker. Want Mike
is -hij zegt het zelf!- een babbelbox. En tussen al zijn woorden door is een
Engelstalig woord of uitdrukking steeds een verrassing.
Hoe kwam je verzeild op de
Markregatta vorig jaar?
Ik heb jarenlang geroeid bij Breda. Roeide
toen heel wat wedstrijden. Dat fanatisme is

verdwenen en ik heb mijn lidmaatschap stopgezet. Op een ochtend kwam ik Wim Rutten
tegen. Ik kende Wim nog van vroeger. Ik riep;
‘Dag Wim!’. Wim herkende me niet direct,
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maar we kwamen aan de praat en Wim vertelde over het wel en wee van de roeivereniging.
Hij nodigde me uit eens koffie te komen drinken en vertelde me dat de roeivereniging een
schreeuwend te kort aan instructeurs kende.
‘We kunnen je goed gebruiken’, zei hij. Het
koffie-aanbod en de vraag van Wim zaten nog
in mijn hoofd, toen ik in de krant de aankondiging voor de Markregatta 2011 zag staan.
Ik ben gaan kijken en heb inderdaad koffie
gedronken. Ik trof er oude bekenden: Kees
Ligthart, Rien de Jager, Piet van Arendonk,
Peter Bots en natuurlijk Wim Rutten.
Ik ben voorgesteld aan Dirk Thijssen, de toenmalige masterclasscoördinator. Met de laatste ben ik op zaterdag en zondag S2 en S3
instructie gaan geven. Zo werd ik masterclassinstructeur.

Had je al wel eens instructie
gegeven?
During College (tijdens mijn universiteit, lh)
roeide ik in een acht op slag. Ik raakte helaas
geblesseerd aan mijn schouder. Dat was de
reden om de slagplaats in de acht in te ruilen voor coaching. Ik coachte bij Molesey
College, een studentenvereniging ten zuiden
van Londen. We haalden hele goede, the best
ever, resultaten op de Head of the River.

Molesey? Hoe schrijf je dat vraag
ik Mike. Mike vertelt me niet alleen
hoe je Molesey schrijft, hij is een
ware instructeur en legt me ook
meteen uit waar die naam vandaan komt. Hij neemt mijn pen en
papier over en schrijft Mole=mol en
Sey=plaats. De Mole is een rivier die
onder de grond door stroomt. De
Mole gaat op en neer, komt boven
en vervolgt zijn weg daarna weer
onder de grond. Zo legt Mike mij uit.

Wat is het verschil tussen de
instructie die je toen gaf en nu?

Wat vind jij belangrijk in deze
functie?

Het grote verschil is de doelgroep. Bij Molesey
waren het grote sterke jongens die op competitie gericht waren! Ze wilde Olympisch
roeier worden. De doelgroep die ik nu instructie geef zijn niet echt competitie roeiers, meer
recreatieroeiers. All shapes and sizes (verschil
in leeftijd en postuur, lh). Bij Molesey waren er
ook geen dames.
De leden die Mike nu instructie geeft ziet hij
meer als recreatieve roeiers. En hij vraagt zich
af of een deel van deze mensen niet beter af
is met ander materiaal. Voor een aantal van
hen hoeft een boot niet zeer smal en snel te
zijn. Zij zouden misschien meer gebaat zijn bij
een makkelijke en stabiele boot. Zulke boten
zijn er. TU Delft ontwikkelt ze en Mike mag
er een uitproberen! Hij heeft geregeld, dat
er in het weekend van 23/24 juni vrijblijvend
een Volans naar RVBreda komt. http://www.
volansrowing.com/index.php/nl/

Coördineren is informeren, aldus Mike, en dat
dan twee kanten op. Ik informeer de masterclass-instructeurs en zij mij. Het is de bedoeling dat ik overzicht krijg van de leden die S2
of S3 willen halen én de leden die instructie
geven aan die doelgroep. En ook de tijstippen
waarop ze dat doen natuurlijk. Coöperatie is
ook belangrijk in deze functie, zegt Mike. Ik
heb medewerking nodig van de andere masterclassinstructeurs. Anders kan ik niet coördineren. Ik ben nu aan het kennismaken met
de andere masterclassinstructeurs. En mijn
eerste ervaringen zijn positief: ze zijn zeker
coöperatief!
Ik denk ook, zegt Mike, dat we voor S2 en S3
niet echt een te kort aan instructeurs hebben.
Ik moet alleen wel zicht krijgen op ‘our resources’. Ik moet weten wat we in huis hebben,
dan kan ik leden plaatsen bij de verschillende
masterclassinstructeurs die op heel verschillende tijdstippen instructie geven.

Enthousiast praat hij over de voordelen die de
Volans heeft voor de meer recreatieve roeiers van RVBreda. En het spijt hem dat ze bij
Volans nog geen dubbel twee ontwikkeld
hebben.
Vanuit deze nieuwe ontwikkelingen, springt
Mike over op zijn ‘oude’ tijd bij Molesey. Hij
mijmert over de Oak panels, Chesterfields,
de open haard in de sociëteit en de maandelijkse ‘sherry-partys’. Men with blasers and ties
(mannen in jasje/dasje, vertaling lh) en dames
op hun best. Dat mist hij wel bij RVBreda en
hij zal niet wennen aan roeiers die zonder
enig benul in hun rowing-kit (verhit, nat en
bezweet. lh) de sociëteit binnen lopen. Mike
is en blijft een Engelsman.

Mike, je neemt de taak van Dirk
Thijssen over. Dirk was twee jaar
lang de masterclasscoördinator.

Ik had Mike voorgesteld om het
interview via Skype af te nemen. Hij
heeft een beter plan en stelt voor
om koffie te drinken bij de Seterse
Hoeve. Voor mij vlak bij en erg aantrekkelijk. We zitten er heerlijk in
de zon en terwijl we praten is het er
een komen en gaan van mensen en
het valt me op hoe oplettend Mike
is. Hij heeft oog voor al die veranderingen en kijkt scherp. Oplettend
en analytisch, kan ik hem wel noemen en dat lijken me sterke eigenschappen voor een instructeur.
Hoe het hem bevalt als instructeur?
Hij had ‘a big change in viewpoint’ (een andere kijk, lh). De roeiers die hij nu instructie
geeft zijn er in allerlei formaten; groot, klein,
dik, dun, man, vrouw, soms al op hoge leeftijd, waaronder een 74-jarige, zegt hij met
enige trots. En de ambitie die deze groep roeiers heeft is totaal anders dan de roeiers uit
zijn studententijd. Het gaat hen niet om de
‘perfect stroke’ (perfecte haal, lh). De ambitie
van ‘zijn’ roeiers nu: ze komen voor de beweging en roeien voor hun gezondheid. En dan
ontdekken ze ‘lovely water, lovely peolple,
that is what makes rowing great’.
Vragen aan Mike? masterclass@rvbreda.nl
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Bezoek aan Rowingclub
Jadran in Zadar, Kroatië.
door Bert van Nispen

Een week naar Kroatië in april jl. bracht me
op het idee om daar de plaatselijke roeivereniging te bezoeken. Na wat Googelen
voor een mailadres kwam ik in contact
met een van de trainers/coaches. Via de
site had ik inmiddels al een indruk van een
actieve roeiclub met een rijke historie, veel
wedstrijden en foto’s en midden in de stad
gelokaliseerd. Ik was welkom en kon elke
gewenste dag terecht voor een bezoekje tijdens de ochtend en avondtrainingen. Later
bleek dat deze tijdstippen structureel waren
voor de vereniging vanwege de ligging in
het havengebied, de drukke pleziervaart, en
de vissersboten die hier de toegang naar
de Adriatische zee frequenteerden en vooral in het vakantieseizoen. Dan werd er om
die redenen zelfs om zes uur ’s morgens
getraind. Na een paar dagen de omgeving
te hebben verkend ging ik ’n kijkje nemen
bij deze club en werd ik ontvangen door
Petar Milin een atletische veertiger die
juist een roei-instructie had beëindigd van
een groep jongens van om en nabij twaalf
jaar oud. Kennelijk had Petar een jonger
iemand verwacht. Hij veronderstelde dat
ik niet meer actief zou zijn en ik heb hem
toen uitgelegd dat je bij onze vereniging
tot in lengte van jaren kunt blijven roeien.
We wandelden naar het clubgebouw en
bezochten eerst de oefenruimtes met een
waterbak van het formaat zwembad en
een goed verzorgd lokaal vol ergometers.
De bestuurskamer was te vergelijken met
de afmetingen van onze soos, een kastenwand reikte er tot aan het plafond en was

van boven tot onder gevuld met honderden wedstrijdbekers. Niet vreemd voor een
vereniging met een roeigeschiedenis sinds
1885. Zelf had Petar een eigen kantoor met
faciliteiten en was hij als rowing schoolcoach in betaalde vaste dienst bij de vereniging. Op weg naar de botenloods wees
hij met enige trots op enkele foto’s aan de
muur van eerdere kampioenschappen die
hij in de loop van de tijd had gewonnen.
In 2004 vormde hij zelfs met alleen maar
roeiers van Jadran de nationale acht bij de
olympische spelen in Athene. Dit gaf toch
wel aan op welk niveau bij deze vereniging werd geroeid; ook al had Kroatië in
dat olympisch jaar slechts 1x zilver weten
te scoren. In het botenhuis lagen behalve een oefen C4 en skiffen voor de jeugd,
voornamelijk Empacher wedstrijdboten.
Opmerkelijk was het om te horen dat er
in Kroatië slechts dertig roeivereniging
bestaan. Waarschijnlijk een gevolg van het
feit dat het land dunbevolkt is, hoewel het
aantal watersportmogelijkheden aan de
langgerekte kust van Kroatië daar anders
over doet denken. Verder vertelde Petar dat
de vereniging (met een totaal van vijfhonderd leden) veel studentenverloop kende.
Wat natuurlijk jammer is gezien de investering in de jeugdgroepen die hier iedere
morgen voor schooltijd komt trainen.
Na afloop was mijn conclusie dat het altijd
weer leuk is om ergens een roeivereniging
te bezoeken en ik bedankte Petar voor de
rondleiding en zijn gastvrije ontvangst. Wie
weet volgend jaar weer

De Laak naar
Breda!
Dinsdag 22 mei brachten negen leden van
de RV De Laak - zeven roeisters en twee
roeiers - een tegenbezoek aan RV Breda.
Net zoals bij ‘het rondje Den Haag’ in 2011,
waren de weergoden ons ook in 2012 gunstig. En wat is de natuur toch mooi in dit
seizoen. Samen met onze gastvrouwen en
-heren roeiden wij in drie wherry’s en twee
gestuurde vieren een tocht over de Mark
en rondom Breda om in een gezellig restaurant aan de haven te lunchen. Geheel
gestoofd en met rode koppen kwamen
we terug bij de roeivereniging. De thee
en het wafeltje met slagroom gingen er in
als Gods woord in een ouderling. Het was
een geslaagde dag, dank jullie wel voor de
gastvrijheid en de organisatie!
Ticia van der Haer,
RV De Laak, Den Haag

Geslaagd
S1:
Margot de Jongste
Deborah Jacobs
Alain Dirven
S2 Marjolein van Loon
S3:
Inge Bierkens
Toegekend:
B2 voor Jelle Alkema (nieuw roeilid met
ervaring)
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Regiowedstrijden jeugd
door Sanne Langmuur

Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer regiowedstrijden van de jeugd geweest. Vier, om precies te zijn. Drie gewone regiowedstrijden
waarobder één bij ons in Breda, één bij de
Roosendaalse Roeivereniging en één bij TOR.
De vierde was natuurlijk de LRF: de Landelijke
Regio Finale die werd gehouden bij Vidar,
de studentenroeivereniging van Tilburg. Dit
was een erg gezellige wedstrijd met niet
alleen ploegen uit deze regio, maar ook
met ploegen uit bijvoorbeeld Zwolle, Assen
en Enschede. Onverwachts was, dat ook de
vieren in de categorie jonger dan 15 op de
1000m moesten starten, wat normaal niet
zo is. Het weer met de wedstrijden kon zonnig zijn, maar we hebben ook moeten roeien
in regen, hagel, wind en zelfs natte sneeuw!
Tijdens het vluchten voor dit noodweer is er
een riem van de Snickerieme gebroken! Die is
inmiddels al weer vervangen.
Ondanks het soms zo slechte weer waren
alle wedstrijden toch erg gezellig en met een
goede sfeer. En natuurlijk zijn er ook door
Breda weer medailles en zelfs op de LRF een
beker gewonnen. Tot slot is hier nog een
lijstje met de deelnemers van Breda die een
prijs hebben gewonnen en hun tijden. Het is
alleen van bij de wedstrijd thuis, aangezien
de uitslagen van de LRF nog niet beschikbaar zijn. In de categorie 14 moeten ze roeien op de 500m, en de categorie 18 roeit op
de 1000m.
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Veld

Tijd

Naam1

Naam2

Naam3

Naam4

Stuur

C4

02:43,0

Thijs de Bode

Verne Ekkel

Jeroen Freling

Viveke Smits

Beau van der Sman

C4
J14 1x
J14 4*
J18 1x
J18 4*
M18 2x
M18 4*
X18 4*

02:43,0
02:14,7
02:12,4
04:04,5
03:41,0
04:19,6
04:05,5
03:50,6

Verne Ekkel
Jeppe Jongerius
Jeppe Jongerius
Karel de Rijk
Aron Lodewikus
Kyra Bollen
Vera Helmonds
Karel de Rijk

Jeroen Freling

Layla van Vugt

Viveke Smits

Beau van der Sman

Jeremy Wintermans

Sanne Langmuur

Teun Froklage

Beau van der Sman

Karel de Rijk
Nienke Faas
Jill Koster
Patrick Tang

Patrick Tang

Thijs Rijken

Lisa Sneep
Jill Koster

Saskia Breure
Saskia Breure

Lisa Sneep

Een nieuwe ervaring:

Roeiwedstrijd op de Dommel10 juni 2012
door Wouke Eindhoven

De vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de
Dommelregatta, probeerden we (Hanny,
José, Wilma, Joke, Wouke) te trainen voor
“De Dommel”, maar het was zulk slecht weer
dat we bijna door de wind het riet in werden geblazen. We hadden grote moeite om
te keren door de harde wind en de golfslag.
Gelukkig bleek de “Waterwonder “ ook een
wonder te zijn, want we kwamen veilig terug
bij de roei. We gaven niet op en hoopten op
goed weer tijdens de wedstrijd op zondag.
Zelfs het laden, zaterdagmiddag, ging moeilijk door de harde wind, maar met enige hulp
van meer ervaren roeiers, lukte het ons. Wij
als onervaren wedstrijdroeiers, waren blij met
deze hulp, zijn daardoor wijzer geworden en
kunnen daar een volgende keer ons voordeel
mee doen.
Voor ons gevoel waren we er helemaal klaar
voor om aan de wedstrijd mee te doen. Voor
Hanny en Wouke was de eerste keer dat ze
aan een wedstrijd meededen. Hanny zat aan
het roer. Zondag om 9.00 uur verzamelden
we bij de roei, het was prachtig weer. Joke en
Hanny moesten al om dezelfde tijd in ‘s-Hertogenbosch zijn Met een vrolijk zonnetje aan
de bijna wolkeloze hemel en bijna geen wind
gingen wij op weg naar St. Michielsgestel,
waar de start was.

Bij aankomst moesten we natuurlijk eerst de
boot afladen, opriggeren en de boot te water
laten. Dat laatste was nog een heel gedoe en
ging via een steile helling met twee trapjes
en een klein vlotje, dat net groot genoeg was
voor een vier. Eenmaal te water (het leek wel
een potje pieren) was het de kunst, te proberen op je plaats te blijven. Dat viel nog
niet mee met ongeveer 50 roeibootjes om je
heen.
Om even na 11.45 uur ging voor ons het startsein af. We waren snel weg en al na ongeveer
200 m was er een scherpe bocht, waar we
goed voor waren
Gewaarschuwd. Die namen we probleemloos. Daarna kwam onze snelhied pas goed
op gang, we gleden soepeltjes door het
water(achteraf hadden we er allemaal een
goed gevoel over). Na ongeveer 1,5 km hadden we een klein probleempje bij een brug,
we moesten even slippen maar konden weer
snel door. Dat kostte helaas wel enige seconden, maar ons enthousiasme leed er gelukkig
niet onder. Soepel en zonder verdere problemen kwamen we na een half uur bij de finish
aan. De drukte en spanning die er heersten,
geven een heel apart gevoel. De boten die
moesten oproeien voor de volgende heat,
lagen al te wachten.

Ook wij moesten de boot terugroeien voor de
volgende ronde.
We moesten even wachten voor het sein
oproeien gegeven werd en wij de terugtocht
konden aanvaarden. Met de stuurkunst van
Hanny en hulp van Joke lukte het ons snel te
keren. Opmerkelijk genoeg bleek het terugroeien moeilijker dan de race zelf. Wat duurde
dit lang naar ons gevoel! We waren blij weer
aan het beginpunt te zijn waar we nog even
moesten manoeuvreren om aan het vlot te
komen. Er werd vlug van bemanning gewisseld waarna de boot zich weer in het botengewoel kon mengen.
Hanny en Joke gingen naar de roeivereniging in ‘s-Hertogenbosch om de nummers in
te leveren en even naar het klassement te kijken. Onze tijd bleek 35.59.50 min te zijn en
daarmee leken we wel de laatste te zijn. Dat
kon ons niets schelen, we hadden meegedaan aan een wedstrijd en dat was een ontzettend leuke ervaring. De verrassing kwam ‘s
avonds toen de gecorrigeerde tijden bekend
werden: we waren helemaal niet de laatste,
maar negende geworden van de elf ploegen
in onze serie met een tijd van 31.48.75! Onze
eigenlijke ambitie, geen laatste te worden,
was behaald! De Dommelregatta, da’s een
aanrader voor iedereen die aan een wedstrijd
mee wil doen.
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Over het water

waar: tussen paal 7 en paal 13
wanneer: begin maart tot en met eind oktober

Bruine kiekendief
(Circus aeruginosus)
door R. Wiekel

Toen in de jaren zestig en zeventig
een deel van het IJsselmeer werd
ingepolderd tot Flevoland, ontstond
een vogelparadijs waar de meest
fantastische soorten, in ongekende
hoeveelheden op af kwamen. Na
de drooglegging kwamen er in het
ontstane rietmoeras bijvoorbeeld
zóveel kiekendieven voor, dat men
besloot het karakteristieke silhouet
van de kiekendief tot het logo van
de nieuwe provincie te maken. Het
logo werd als sticker uitgebracht,
waardoor de typerende V-houding
van de kiekendievenvleugels de
achterklep van menige auto siert.
Ook langs de Mark is die kenmerkende vlucht
van de Bruine kiekendieven te zien: er broeden meerdere paartjes in de rietgebieden
langs het water. Vanaf het water zijn ze goed
te zien als ze boven de rietkragen jagen.
Ze vliegen dan net boven het riet, met veel
draaien, schommelen, bidden (sur place vliegen), maar altijd afgewisseld met de herkenbare glijvlucht waarbij de vleugels weer in de
V-houding staan. Kiekendieven kunnen zo
jagen omdat ze een lange staart hebben die
hen in staat stelt om plotseling snelheid te
verminderen of van richting te veranderen.
Bovendien hebben ze een groot vleugeloppervlak ten opzichte van hun gewicht, waardoor ze heel efficiënt kunnen rondzeilen.
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Dat kiekendieven geweldige vliegers zijn
bewijzen ze ook in de baltstijd: een baltsend mannetje vliegt aanvankelijk met fladderende vleugelslagen over de toekomstige
broedplaats. Dan schroeft hij op thermiek
omhoog totdat hij bijna niet meer te zien is,
om dan al tuimelend, om zijn as draaiend en
koprollend pijlsnel naar beneden te duiken.
Vlak boven de grond draait hij weer scherp
omhoog waarna de jojo-vlucht weer van
voren af aan begint. De beoogde mevrouw
kiekendief, die wat later ten tonele verschijnt,
wordt onderdeel van het ritueel door op
lagere hoogte rond te vliegen, waarbij het
mannetje van grote hoogte schijnaanvallen
op haar uitvoert. Zij weert die af op door op
haar kop te vliegen, zodat de vogels even met
elkaars klauwen in elkaar haken. Tijdens die
baltsvlucht biedt het mannetje soms ook een
prooi aan die dan met de poten wordt overgedragen of in de lucht overgegooid – je zal
maar zo’n konijntje zijn... Het is een maarts
schouwspel dat erg de moeite waard is om
naar uit te kijken; ook vanaf het water is het
goed te zien. Omdat de mannetjes luid kekkerend rondvliegen, kun je ze bijna niet missen.
De vogels die we nu zien, zijn vooral aan het
jagen voor de jongen. Tijdens de jacht zie
je ze voortdurend met hun kop draaien om
prooien te lokaliseren. Ze doen dat zowel op
het gehoor als op het zicht. Van de voorkant
lijkt de kop van een Bruine Kiekendief wel een
beetje op een uil: ze hebben een plat gezicht
met een grote gehooropening.

Waar uilen goed horen om ‘s nachts te kunnen
jagen, hebben kiekendieven naast scherpe
ogen hun goede gehoor nodig om prooien in
de dichte rietvegetatie op te kunnen sporen.
Ze hebben bovendien extra lange poten om
makkelijk prooien in het riet kunnen pakken.
De vrouwtjes zijn wat groter dan de mannetjes, wat ze in staat stelt om grotere prooien te
pakken dan mannetjes. Het is een verschijnsel dat je vaker bij roofvogels ziet: hierdoor
vullen vrouw en man elkaar goed aan in verschillende prooien en jachtgebied, wat de
overlevingskans van de jongen sterk vergroot.
Door hun jachttechniek moeten kiekendieven het niet hebben van al te snelle (vliegende) prooien. Zoals hun naam het al zegt: ze
pakken vooral jonge vogels, maar ook jonge
konijnen en andere kleine zoogdieren. Boven
het water dwingen ze jonge watervogels zo
vaak onder te duiken, dat ze uitgeput raken
en dan gemakkelijk te pakken zijn.
Het overkomt me regelmatig dat een kiekendief me tijdens het roeien op bescheiden
afstand volgt, precies op dezelfde snelheid,
net boven het riet uit. Je moet dan vooral niet
laten lopen, dan is het zo voorbij. Ik kan me
voorstellen dat er een voordeel voor hem in
zit: als een mogelijke prooi zich door mij op
laat schrikken, zit hij op het vinkentouw. Dat
is een vrij logische verklaring, maar ik geef
de voorkeur aan de gedachte dat we allebei
domweg op hetzelfde uit zijn: gewoon lekker
langs de rietkragen scheren.

Finish gemist
door Karin Plantinga

Gelukkig waren er de collega’s van Rogier
met hun camera’s, die net als ik een beeldverslag zouden maken van de Markregatta
2012. Op het vrijwilligersschema stond mijn
naam voor de ochtend als fotograaf geregistreerd. Dit jaar zou ik met een nieuw toestel
en een speciaal voor dit soort wedstrijden op
de Mark aangeschafte 70-300mm lens, beter
foto’s kunnen maken van de finish dan voorheen. Zaterdagochtend om kwart voor tien
was ik present met camera, lenzen en statief. Tot een uur of half twaalf schoot ik volop
foto’s van taarten, alle hectiek rond botencontrôle en boten die in het water werden
gelegd, van onderonsjes, gewichtig rondlopende officials en boten die wegvoeren naar
de start. In de wachttijd tot de boten in de
wedstrijd de bocht om zouden komen voor
de laatste paar honderd meter naar de finish,
maakte ik nader kennis met Rogiers collega’s,
beiden geen roeiers maar wel fervent amateur-fotografen. Wat voor toestel heb jij, de
voor- en nadelen van full-frame, type lenzen, wat is prettig om mee te fotograferen,
hoe doe jij dat met je instellingen, dat soort
werk. Na enige tijd leek het mij raadzaam een
goeie plek op te zoeken om de eindfase van
de wedstrijd vast te leggen. Bij de officials die
de bel luiden als een boot over de finish komt
of toch maar op het balkon? Ik koos voor het

laatste. Het statief werd uitgeklapt en vlakbij
commentator Leonie van de Pol met aan haar
zijde Moniek Boïn, installeerde ik mij. Camera
op het statief, 300 mm lens erop en alvast
wat voorproefjes maken. Ik stelde toestel en
statief zo in dat ik gemakkelijk kon switchen
tussen inzoomen zodra de boten de bocht
omkwamen, naar boten die finishten. Nee, ik
zou niet op de automatische piloot fotograferen, maar met eigen instellingen de betere
beelden maken. De proefopnamen, waar nog
geen boot op te zien was, zagen er goed uit.
Ik was er klaar voor. Toen eenmaal de boten
in zicht kwamen was het een half uur continue knippen. Het switchen tussen veraf en
dicht(er)bij ging naar mijn idee prima. De eerste heat stond erop met alle boten afzonderlijk en soms bijna gelijktijdig door de finish.
‘s Avonds thuis fluks het kaartje in de laptop
gestopt. Leuk, al die voorbereidingen voordat de wedstrijd zou beginnen. Die taartjes
met drie kruisen, enig. Wegvarende boten,
ook leuk. Gauw doorscrollen naar de finishfoto’s. Huh… nou die is niet echt geslaagd,
nee, de volgende ook niet, potverdorie, de
derde evenmin! Tenslotte moest ik, terwijl
ik het steeds warmer kreeg, constateren dat
geen enkele finishfoto de toets der kritiek
kon doorstaan: allemaal bewogen! Het riet
en het water haarscherp, maar de roeiers
waren amper van elkaar te onderscheiden.

Nu roeien roeiers op een wedstrijd natuurlijk heel hard, maar elke fotograaf weet, dat
je bij bewegende beelden korte sluitertijden
nodig hebt, helemaal als je met een telelens
werkt. Ik keek naar mijn instellingen: nee hè,
véél te laag en niet tussentijds bijgesteld. Had
ik ook geen tijd voor, want de ene boot was
nog niet over de finish of de volgende zat er
al aan te komen. Waar ik in de voorbereiding
soms tijden van 1/400 seconde had gebruikt,
zat ik nu op 1/80 seconde. Daarmee leg je wel
de beweging vast tegen een scherpe achtergrond maar zijn de roeiers en hun boot zelf,
een tamelijk vaag object.
Tja, daar ga je dan met je goeie gedrag. Sta je
te boek als degene die toch wel aardige foto’s
maakt, kom je met heel wat instrumentarium
op de proppen, weiger je mensen de doorgang op het balkon, kom je met dit resultaat
en maak je de eerste de beste beginnersfout.
Nee, dit was bepaald niet mijn finest hour in
mijn vrijwilligersfunctie als fotograaf. Hierbij
mijn excuses aan alle benadeelden en organisatoren. Gelukkig waren er Rogiers collega’s
met hun camera’s..

Ps Van al mijn overige foto’s van de
Markregatta 2012 heb ik een overzicht
gemaakt die te zien op de site. Wat was het
sfeervol en gezellig!
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Niet kunnen kwalificeren voor
de Paralympics London 2012

Foto: Katie Steenman

Blog Agmaja Kolman, mei 20, 2012

Ik zit er al een poosje tegenaan te
hikken: het schrijven van mijn blog.
Heb even tijd nodig gehad om
alles op een rijtje te zetten, om de
juiste woorden te vinden……Tja,
en dat heeft natuurlijk een reden
want geen leuk nieuws brengen of
schrijven is nooit leuk. Ik val maar
gelijk met de deur in huis: wij hebben ons niet kunnen kwalificeren
voor de Paralympics in London.
De Paralympische droom zal voorlopig ‘n droom blijven. Tycho en ik
zullen niet namens Nederland uitkomen op het onderdeel roeien in
de klasse TA2mix op de Paralympics
in London 2012…………slik….
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Tijdens de wedstrijden in Italië bleek eigenlijk
al dat ‘t niet helemaal een eerlijke strijd zou
worden om de kwalificatieplaatsen. Mederoeiers die kunnen lopen, hun bilspieren kunnen gebruiken en ook kunnen afzetten tegen
‘t voetenbord, tja, dan wordt het lastig. Maar
dat voeren we niet als algeheel excuus aan.
Ook is het ons ontbroken aan ervaring. Met
het kwalificatietoernooi meegeteld hebben
Tycho en ik nog maar 4 wedstrijden samen
geroeid en dat is uitermate weinig. Tevens is
er nog veel winst te halen in de start en het
gelijk roeien. Maar dat is voor de Paralympics
te laat. Wat doe je dan…..de droom waar je
zo hard voor hebt gewerkt, alles voor hebt
gelaten blijft dan voorlopig een droom. Dan
is het zaak jezelf weer overeind te trekken aan
je haren en door te gaan met je passie: roeien!

Maar hoe ga je dit dan invullen als je niet een
bepaald doel hebt in het roeien? Natuurlijk
je eigen doel weer opnieuw bepalen! Maar
wat is dan mijn doel? De Paralympics in Rio
de Janeiro vind ik nog te ver weg, tevens kan
ik het niet maken tegenover mijn werkgever
om zoveel afwezig te zijn in verband met het
drukke trainingsprogramma. Een keuze zal
zijn dat het dan toch onbetaald verlof zal worden en dat kan ik mij niet permitteren.
De trainingsfrequentie zal wat lager komen
te liggen, bijvoorbeeld twee keer per week
naar Amsterdam met dubbele trainingen in
plaats van drie keer per week. Iets meer sociaal leven om het topsporten en het thuisfront in goed evenwicht te houden. Tevens
is de hoop dat er meerdere roeiers met een

beperking zich zullen gaan aanmelden waarvoor ik mezelf ook wil gaan inzetten. Als er
dan een jongere garde zich aandient en zij
blijken op een gegeven moment mij te gaan
passeren dan geef ik het stokje over…….denk
ik. Maar laten we niet de geweldige ervaringen tot nu vergeten want het was super!!!
Het kwalificatietoernooi in Belgrado was
geweldig, ondanks dat we op voorhand wisten
dat kwalificatie zo goed als onmogelijk was.
We zijn er blanco ingegaan en gingen alles
geven wat we hadden! De eerste wedstrijd
was ook enorm spannend, USA en Brazilië
lagen gelijk op voorsprong en toen ging de
strijd om tussen de Russen en Nederland.
Door onze slechte start lagen wij achter de
Russen maar konden dit bij 750 meter bijna
gelijk trekken, wow, dat gaf adrenaline! Heen
en weer ging het, de Russen voor, Nederland
voor, de Russen voor, Nederland voor.
Mijn armen stonden helemaal in de fik maar we
gingen door en hoe! Met 0,57 seconden wonnen we van de Russen, wow, dat geeft zoveel
vertrouwen! Erg moe maar zo ontzettend voldaan konden we deze dag afsluiten. Deze
wedstrijd was alleen bedoeld voor de baanindeling, maar we hebben gestreden alsof het
een finale was!
De volgende dag hadden we een rustdagje, wel wat kunnen trainen, maar de
voor de rest rustig aan. Heerlijk genoten
van de andere wedstrijden en het heerlijke weer in Belgrado. Zaterdag was dan de
dag: de Olympische Kwalificatiewedstrijd!
De moeder van Tycho en Jaap zijn onverwachts
ook in Belgrado, zo tof, zij komen ons aanmoedigen! We blijven tot 15.00 uur in het hotel om
goed uitgerust aan de wedstrijd te beginnen.
We starten om 18.14 uur. Ik ben gelukkig niet
zo gespannen als voorheen, lijk het een beetje onder controle te krijgen. Ondanks dat de
kans vrijwel nihil is om bij de eerste twee te
komen, gaan we er toch volop in. Een derde
plaats op een WorldCup wedstrijd zou toch
ook heel mooi zijn. Bij de start aangekomen
spreken we elkaar nog even toe. Het startsein
gaat en we zijn weg………maar barslecht!
Wat een baggerstart en de Russen liggen gelijk
een bootlengte voor! Uit mijn ooghoek zie ik
dat en we gaan er volop in. De Russen komen
tot 1,5 bootlengte voor maar meer geven wij
ze niet. Langzaam komen we dichterbij maar
het wordt lastig, concentreren op onze eigen

race. Heel langzaam maar gestaag lopen
we in op de Russen. We zien dit en dit geeft
kracht om door te gaan, het woord opgeven
komt niet voor in onze vocabulaire dus knallen! We liggen bijna gelijk en het doet pijn,
heel veel pijn, maar we gaan door. We horen
de finish en dan begint het balen……….
het hele stevige balen. Net niet……..net
geen podiumplaats, blijkt op 1.7 seconden.
Hoe zuur, hoe zeer doet dit. Niet te herhalen termen ontsnappen uit mijn mond, kan
de teleurstelling niet verbergen en dat hoeft
ook niet. Zo ontzettend graag hadden we op
het podium gestaan en ook dit is dan net niet
gelukt……..op 1,7 seconden na. Zwaar teleurgesteld klimmen we de boot uit en ik vind
het onze verplichting om even naar de prijsuitreiking te gaan van de TA2mix. We staan
erbij en kijken er naar………met een stiekeme traan in beide ogen……Dit heeft even
tijd nodig vooral omdat we het konden, dat
hebben we laten zien en we waren zo dichtbij.

volle teugen. Tycho en ik zijn, na een weekje
rust, weer volop in training en wat gaat het
lekker! We bereiden ons voor op de Holland
Beker (9 en 10 juni) waarvan we de hoop hebben dat er meer Internationale teams zich
inschrijven zodat we een leuke strijd aan kunnen gaan. Daarna gaan we ( 15, 16, 17 juni)
naar de WorldCup3 in München en daar kunnen we internationaal weer gaan knallen.
We hebben dan een aantal weken gehad op
de verbeterpunten goed aan te scherpen en
willen daar enorm graag een podiumplaats
halen. Verder in de toekomst kijkend is daar
de WK volgend jaar in Zuid-Korea, maar dan
moeten we zeker kans op een medaille hebben, anders zullen we zeker niet uitgezonden worden, dus werk aan de winkel! In
2014 is de WK in eigen land wat veel voordelen geeft. Veel en in goede balans trainen,
het ultieme doorzettingsvermogen wat ik
heb volledig uitbuiten en mijn ijzeren discipline gebruiken om tot mijn doel te komen!

We krijgen toffe opmerkingen van Paul en
Martin en dit doet me enorm goed. We hebben
ook enorm onze best gedaan en we wilden
zo graag het ultieme bereiken. Ook voor de
coaches is het een teleurstelling en ondanks
dat, krijgen we deze avond geweldige ondersteuning van onze coaches. Ik spreek hiervoor
ook mijn dank uit, erg belangrijk dat we ons
gesteund voelen door de belangrijkste twee
mensen die onze roei carrière tot nu toe hebben begeleid. Ook zij hebben er veel tijd en
energie in gestoken en ook voor hen is het een
zure appel, het niet kunnen kwalificeren door
de Nederlandse TA2mix voor de Paralympics in
Londen aanstaande augustus. We hebben niet
verloren…….maar we hebben niet gewonnen. Het glas is nog steeds halfvol. Verliezen
bestaat niet want er is altijd een andere finish.

Het niet kunnen kwalificeren zal nog een poos
blijven knagen, maar dat is ook topsport, je
eroverheen zetten en doorgaan met je passie en dat lukt! De trainingen gaan weer super
en we komen in de boot steeds meer nader
tot elkaar. De gelijkheid wordt steeds beter
en dit geldt ook voor het starten. Veel trainen,
zoveel als mogelijk voor de Holland Beker en
zeker de WorldCup3 in München.Ik zal mijn
eigen V.I.P. blijven: Vertrouwen hebben in
mezelf, in hetgeen ik kan; Integer zijn en vooral mijn Passie behouden, de Passie voor het
topsporten, de Passie voor het roeien! Graag
wil ik iedereen bedanken voor de steun en
oppeppende kaartjes, bloemen, berichten op
FaceBook, tweets en e-mails. Ook dank voor
mijn sponsors die mij blijven ondersteunen,
hier ben ik enorm blij mee want ik blijf mijn
sponsors hard nodig hebben! Agmaja gaat
voor Goud blijft dus bestaan, want eens zal ik
dat halen, hoe dan ook!

En hoe nu verder? We hebben een korte evaluatie gehad op het bondsbureau waar diverse zaken zijn besproken met onder andere de
topsport coördinator. Op de vraag hoe nu verder antwoorden zowel Esther, Tycho als ik dat
we door willen gaan. Hoe het ingevuld gaat
worden weet ik op dat moment nog niet. Later
in het gesprek blijkt dat Tycho en ik wel naar
de WorldCup3 in München gaan, helemaal te
gek! Het “jezelf bij elkaar rapen en weer doorgaan” is hier echt van toepassing. Vooralsnog
blijf ik dus echt wel roeien, ik boek nog steeds
progressie en ik vind het zo ontzettend leuk
om te doen! Ik kan er alles in kwijt en elke
keer als ik in de boot zit, geniet ik weer met
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Riem gebroken ?
Aha een nieuwe winkel op de Nassausingel.............

Oh nee ....Alweer een flater
14

Pjotr Witteveen naar de Special Olympics
Nationale Spelen in Italië
door Philip Knijff

Op vrijdag 1 juni vertrokken Pjotr Witte-veen en zijn vader Robin naar
Den Bosch. Daar roeide Pjotr tijdens de Special Olympics 2012, die
werden gehouden van 1 tot en met 3 juni. Aan dit evenement deden
circa 2500 deelnemers mee, sporters met een verstandelijke handicap, plus 1500 begeleiders en supporters. G-roeier Pjotr roeide met
zijn vaste roeimaat Andreas Wielenga van RV Breda. Voor het eerst
doen Pjotr en
Andreas mee aan de Special Olympics 2012, in Biella in Italië. Dankzij
Paul Voermans heeft de organisatie een Nederlands team uitgenodigd om mee te doen aan dit evenement. Naast Pjotr en Andreas worden de unified roeiers (valide roeiers) Ruud van Oppenraaij (RIC) en
Adrienne Ogier (RV Breda) aan dit team toegevoegd, zodat er een
combinatieploeg in een C4 gevormd kan worden, gestuurd door
Angela Sman (RV Breda).
Vlak voor hun vertrek naar Den Bosch spreek ik Robin Witteveen
telefonisch. “Ruud van Oppenraaij heeft ongeveer twee jaar samen
geroeid met Pjotr en was daarom enthousiast over het idee om deel te
nemen aan dit Italiaanse evenement. Eerder bracht Jeanne Stockmann
Pjotr de eerste beginselen van het roeien bij. Tegenwoordig roeit Pjotr
op RIC bij Thea Emke en met mij. Via crowdfunding hebben wij in
korte tijd meer dan de benodigde €1000,- opgehaald ter bestrijding
van de reiskosten. Opvallend is dat een groot gedeelte hiervan werd
opgebracht door supporters uit Breda.
De roeiwedstrijd is relatief kort: 250 meter. Belangrijk hierbij is de referentietijd op de accreditatiedag. Dat zit zo: de tijd die een ploeg zet op
de accreditatiedag is leidend voor de indeling. Als een team tijdens de
wedstrijd sneller roeit dan een Dolpen juni 2012 23 bepaalde bandbreedte, volgt diskwalificatie. Met deze regeling wordt voorkomen dat
een equipe met opzet langzaam roeit tijdens de accreditatie en tijdens
de wedstrijd voluit gaat.”

Andreas Wielenga en Pjotr Witteveen (rechts) zijn overall winnaar Special Olympics 2012
Foto: Robin Witteveen

Bij het telefoongesprek luistert Pjotr mee. Na afloop van het gesprek
mag ik ook Pjotr even spreken. Op mijn vraag of hij denkt te winnen in
Den Bosch, antwoordt hij rustig: “Ik denk het wel.” “Denk je dat je ook
in Italië wint? “Ik denk het wel.” “Veel succes en plezier dit weekend en
straks in Italië, Pjotr.”
“Bedankt.”
Zondagmiddag zijn Andreas en Pjotr overall winnaar geworden met
een tijd van 1:56:83.

Voor informatie over de Special Olympics 2012, zie:
http://specialolympics.nl/node/1174
http://so2012.twid.com/home.seam?homelink=true
https://www.facebook.com/RoeiteamTeamNL2012 -

.....was het tijd voor een feestje
Het duurt nog even maar in 2014 bestaat onze roeivereniging 40 jaar!
Het 8e lustrum van RV Breda willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom zoekt het bestuur leden voor de lustrumcommissie. We
hebben een gezellige, sportieve en feestelijke commissie nodig die
er zin in heeft het lustrum met verschillende activiteiten luister bij te
zetten. RV Breda is een zeer diverse vereniging, dus inzet van leden uit
alle geledingen wordt op prijs gesteld. Ben je midweekroeier, jeugdroeier, wedstrijdroeier, aangepast roeier, bestuurslid, commissielid,
nog maar net lid of al bijna 40 jaar lid, meldt je aan voor het organiseren van een feestelijk lustrum. We hebben je nodig!

En toen.......

Geïnteresseerd? Laat dat dan weten aan één van de bestuursleden of
aan allemaal tegelijk via bestuur@rvbreda.nl.
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MY- FLEET ®

INTERNET BOOT
RESERVERINGSSYSTEEM

Wilt u als bestuurder van uw roeivereniging af van
het oude papieren afschrijfboek? Wilt u als roeier
zeker weten dat uw favoriete boot beschikbaar is op
de tijd dat u wilt varen? En wilt u een betrouwbaar
en gemakkelijk te gebruiken reserveringssysteem
zonder complexe techniek? En zonder hoge kosten?
Dan is MY- FLEET de oplossing die u zoekt.
€ 1,00
Vanaf
jaar
ier per
e
o
r
r
e
p

•
•
•
•
•
•
•

Boten reserveren via internet
Toezicht op bevoegdheden
Vlootbeheer en gebruiksstatistieken
Schade melden en reparatiebeheer
Support voor aanraakschermen
Gegevensuitwisseling met ledenadministratie
Helpdesk voor service en ondersteuning

Voor My-Fleet hebben gekozen:
KR&ZV Het Spaarne, RV Willem III , ERV Beatrix, RV De Kogge,
R&ZV De Amstel, RV Rijnland, RV Hemus, ZRZV Zwolle, RV Breda
RV Daventria, Roosendaalse Roeivereniging, RV De Compagnie,
Tilburgse Open Roeivereniging, Studenten Roeivereniging Boreas

www.my-ﬂeet.eu
COLOFON
Erevoorzitter

info@my-ﬂeet.eu

CONTACTPERSONEN
Victor Bernhard

BESTUUR
Voorzitter
Wim Rutten
Secretaris
Nico van Walree
Penningmeester
Hans Reinders
Commissaris instructie Lieke Huijbregts
Commissaris materiaal Peter Adema
Commissaris sociëteit
Chris Liesker
Commissaris wedstrijden Thera Habben
Commissaris jeugd
Sjoerd de Goei
Commissaris activiteiten Bert van Nispen

076-5219172
076-5339593
0161-412614
076-5874204
076-5136136
076-5933635
076-5310929

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
076-5656317
Het volgende nummer verschijnt in september 2012
Uiterste inleverdatum kopij 15 juni 2012

DE DEADLINES VOOR DE KOPIJ ZIJN ALTIJD DE LAATSTE DAG VAN DE ONEVEN MAAND, M.U.V. DE ZOMERVAKANTIE.
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