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2014 Lustrumjaar!
door Kees Bakkenist

Voor je heb je het eerste exemplaar van de Lustrum editie van
de EasyAll. Deze keer geen lustrumboekje maar haken we aan
bij een bestaande activiteit. Alle nummers die dit jaar verschijnen zullen ook in het teken van het lustrum staan.
Begin Maart ben ik gevraagd om voorzitter te worden van de
Lustrumcommissie, even schrikken als het dan om het lustrum
jaar 2014 gaat. Je begrijpt dat ik daar positief op gereageerd
heb. Gelijk beginnen en ik ben blij dat de commissie er niet
anders overdenkt en bereid was de maand maart iedere week
een keer te vergaderen. Ons eerste doel: einde van de maand
de Lustrum Agenda gereed. Een agenda met iedere maand op
zijn minst 1 lustrumactiviteit. De kick-off van de Lustrum activiteiten vond al plaats op de ALV waar de voorzitter een exemplaar van de Lustrum Poster werd overhandigd.
Wie zijn we? De Lustrumcommissie bestaat uit Alain Dirven,
Nienke Faas, Saskia de Jong, Eleanor van Andel, Richard
Louwaard en onder getekende. We hebben de maand als een
creatieve moment gebruikt maar ook om structuur aan te brengen. Structuur waaruit blijkt voor wie we het doen en waar vinden we dat een lustrum voor staat. De uitkomst hiervan is dat

de viering van het Lustrum niet een verjaardagsfeest is dat op 1
dag gevierd wordt. Wel een verzameling van activiteiten over
de rest van het jaar verdeeld.
Deze EasyAll was voor ons net even te snel om hierin de activiteiten kalender al te kunnen presenteren. Zodra deze klaar is
en met iedereen afgestemd komen we ermee naar buiten. De
activiteit voor de maand April de Wijnproeverij op 26 April is
al snel en maak ik van deze gelegenheid gebruik iedereen van
harte uit te nodigen om hieraan deel te nemen. Een gezellig
moment waarop we zullen proosten op ons 40 jarig jubileum
en we samen de Lustrum wijn gaan selecteren. Meer informatie
volgt snel
40 jaar roeien op de Mark, nog steeds een prachtig roeiwater,
een vereniging die zich blijft ontwikkelen en waar we trots op
kunnen zijn. De lustrumcommissie wenst iedereen een prachtige 9 maanden toe. Het lustrum jaar 2014 wordt afgesloten
met een fantastisch activiteit waar nog lang over na gesproken
zal worden.
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Uitnodiging Lustrum Wijnproeverij
26 April 2014
door Kees Bakkenist

De lustrumcommissie nodigt alle leden en hun partners uit
om zaterdagmiddag 26 april gezellig met elkaar een heerlijke
“Lustrumwijn 2014” te kiezen. We beginnen met een mooie
Prosecco en brengen een toost uit op ons 40 jarig lustrum. Dan
gaan we aan de slag met proeven en selecteren.
A. We nemen plaats aan de proeftafels, waar plaats is voor 9
deelnemers (een 8 met stuur). De stuurtjes zullen het proces
van het proeven van de zes rode wijnen in goede banen leiden
met als resultaat, de beste wijn van de tafel die genomineerd
voor de “Lustrumwijn 2014”.
B. De volgende stap is dat uit alle genomineerde wijnen door
een select gezelschap culinaire roeivrienden en liefhebbers van
het edele vocht de “Lustrumwijn 2014” gekozen wordt.
C. Tijdens dit proces zorgen de stuurtjes dat de tafels van een
lekker hapje en drankje worden voorzien. Als je toch moet
wachten kun je dat beter op een prettige manier doen.
D. De Lustrum commissie heeft 3 flessen witte wijn geselecteerd
en zal de wijze mannen vragen ook hier een “Lustrumwijn” uit
te selecteren. Deze laten de stuurtjes natuurlijk ook aan de
proeftafel proeven zodat iedereen de rode en witte Lustrumwijn
geproefd heeft.
Voor alle deelnemers geldt
dat ze met een leuke korting een aantal dozen van
deze Lustrumwijnen kunnen
bestellen. De lustrumcommissie zorgt voor een gezellige middag met een hapje
en een drankje. We rekenen
erop dat iedereen die met de
proeverij heeft meegedaan
“wijnambassadeur” wordt en
de wijn promoot. Zodat we
veel dozen wijn zullen verkopen en de lustrumkas goed
gevuld wordt om het lustrum
jaar nog mooier te kunnen
afsluiten.
Graag snel aanmelden op de
intekenlijst op de club of via
lustrum@rvbreda.nl.De proeverij is op zaterdag 26 april
van 16:00 uur tot 18:30 op de
club.
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Lustrum wijnproeverij
De proeverij is op
zaterdag 26 april van
16:00 uur tot 18:30
op de club.

De lustrumcommissie
nodigt alle leden en hun
partners uit om zaterdagmiddag 26 april gezellig
met elkaar een heerlijke
“Lustrumwijn 2014” te
kiezen. We beginnen met
een mooie Prosecco en
brengen een toost uit op
ons 40 jarig lustrum. Dan
gaan we aan de slag met
proeven en selecteren.

Graag snel aanmelden
op de intekenlijst of via
lustrum@rvbreda.nl.

Voor alle deelnemers
geldt dat ze met een
leuke korting een aantal
dozen van deze Lustrumwijnen kunnen bestellen.
De lustrumcommissie
zorgt voor een gezellige
middag met een hapje en
een drankje.

Elfstedentocht op kortste dag en
langste nacht van 2013
door Ruud Spijkers

Terwijl ik dit schrijf zit ik in een zonovergoten tuin tussen de
bloeiende planten en lijkt de barre elfstedenroeimarathon
van december jongstleden iets uit een ver verleden. Op 21 en
22 december behaalden Corrie van Es en ik daar een uniek
elfstedenkruisje, door mee te doen aan deze eenmalige elfstedentocht, die normaliter tijdens het hemelvaartweekend wordt
georganiseerd. Deze extra ingelaste tocht was voor het goede
doel, omdat het glazen huis voor de 3FM Serious Request actie
dit jaar in Leeuwarden stond, de thuishaven van de Elfsteden
Roeimarathon. Via Corrie’s connecties konden wij ons aansluiten
bij het team van roeivereniging VADA om mee te doen.
Het leukste aan deze Elfstedentocht was misschien nog wel de
voorbereiding in Breda; gezellige oefentochtjes in een geprepareerde C2+, met sfeervolle olielampjes op de boot over de
Bredase singels, daarbij strak gestuurd door Michèle en Walther.
Verder werd alles voor ons geregeld door VADA en waren wij
gewoon roeivee; ideaal! Hoewel de organisatie van het team
wat houtje-touwtjerig overkwam, ging achter deze façade een
organisatie schuil bestaande uit routiniers die soms al tien tot
vijftien keer aan de elfstedentocht hebben meegedaan. Alles
kwam dus op zijn pootjes terecht.
De Elfstedentocht zelf was zoals gezegd nogal bar; ongeveer 7

graden, maar wel met windkracht 6 en dat bleef zo! Dat waait
lekker door je roeikleding heen, dus het was fris en de golven
waren indrukwekkend. De route werd aangepast, dus zonder
de meren helaas. Het was allemaal anders dan anders. Enkele
indrukken: geen vol botenterrein bij Wetterwille, want het aantal deelnemende teams was beperkt tot dertien. Opriggeren
in de loods. Start om 11 uur ’s morgens, finish rond 7 uur ’s
morgens in het stikkedonker en driekwart van de tocht ging
door de nacht. Met windkracht 6 tegen stond je bijna stil, maar
met wind mee vlogen we. Sneek bij nacht, met kerstverlichting
in de tuinen. Normaal wordt het steeds drukker en gezelliger
naarmate de finish nadert, maar door het geringe aantal teams,
de toenemende onderlinge afstanden en het gure weer werd
het steeds stiller onderweg. Onze onervaren stuurvrouw, die
bij de eerste etappe al moest opbellen om de weg te vragen
en ’s nachts bij een T-splitsing niet linksaf, niet rechtsaf maar
rechtdoor de kant opvoer; na afloop leuke ervaringen om nooit
te vergeten. Ik denk dat deze stuurvrouw precies is wat ik nodig
had om van mijn lage-bruggen-trauma te genezen. Bovendien
hadden we een heel gezellig team dat bovendien als mixteam
een mooie tijd heeft weggezet en voor het goede doel veruit
het hoogste bedrag van alle teams binnenhaalde!
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Bericht van de midweekroeiers
door Bert van Nispen

Bonte Dinsdag 14 januari 2014 namen wij afscheid van een
rechtschapen roeier: Henk Zwaan. Henk memoreerde tijdens
die bijeenkomst onder andere zijn meerdaagse toertochten op
de Hollandse wateren en de Linge. Staande naast zijn vrouw,
met zijn rug naar het raam dat uitzicht geeft op de Mark, passeerde er net een joekel van een vrachtboot met zand. ``Hoop
doet leven`` stond er op de boeg. Illustratiever kan het niet op
het moment dat je afscheid neemt van je roeiclub.
Het was een gezellige morgen deze ``bonte dinsdag`` met
meerdere voordrachten, zang en muziek. Nel kondigde als
vanouds het toerprogramma voor de komende maanden aan.
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‘Zuster-vereniging’ Roosendaal was er zoals gebruikelijk bij en
vertegenwoordigd door twee van hun leden. Verrast door het
bezoek van onze dikwijls prominent aanwezige erevoorzitter Victor Bernard merkten we dat hij nog altijd op een niet te
evenaren wijze mensen weet aan te moedigen om te blijven
roeien. Voor Henk werd, met veel bijval van de aanwezigen,
een afscheidslied gezongen. Instrumentaal ondersteund door
ondergetekende en muzikaal aangezwengeld door leadzanger
Marius, wat door een ieder en in het bijzonder door Henk zeer
werd gewaardeerd. Bij deze nogmaals dank aan allen voor hun
inbreng en hulp bij het slagen van deze happening.

Dubbelfestival,
nieuw sportief
evenement op
Breda?
door Willem Muller

De Markcompetitie kennen we nu 12 jaar. De opzet wordt
gewaardeerd o.a. door de handicapverrekening, die maakt
dat iedereen een kans maakt, jong of oud, man of vrouw en in
skif, twee, vier of acht. En het is een aangename afwisseling in
de winter voor de wedstrijdroeiers van de trainingen voor het
nieuwe seizoen. Het is echter een lange afstandswedstrijd, men
vaart achter elkaar aan en moet afwachten hoe de uitslag na
berekening wordt. Het leek mij leuk en dat vindt ook de wedstrijdcommissie het boord aan boordroeien ook te stimuleren,
vandaar dit nieuwe concept.
Het dubbelfestival biedt ook aan iedereen een gelijke kans,
maar voor de rest is de opzet in elk opzicht anders van de MC.
Kijk eens naar de verschillen:
• Er is slechts 1 boottype, de dubbeltwee(2x)
• Men vaart boord aan boord.
• De afstand is super kort nl. 250 meter.
• De wedstrijd kent vele heats.
• Er komen geen handicapfactoren aan te pas.
• De vele uitslagen zijn meteen bekend.
• Het is niet koud!
• Het is op een zomeravond
• Het is slechts één wedstrijd, maar bij succes kan het vaker
georganiseerd worden of in ander boottypes.

WEDSTRIJD: VRIJDAG 6 JUNI VANAF 18:30
We roeien vanaf km paal 4 tot de roei over een afstand van 250
meter op een twee ploegen baan. Er worden 8 dubbeltweeën
beschikbaar gesteld. In een non-stop carrousel waarbij twee
ploegen racen, twee stappen in, twee roeien op en twee liggen
vlak voor de start klaar. Start is om de 3 a 4 minuten. Boten zijn
vooraf toegewezen en alleen voetenbord en hoogte dol kan
worden afgesteld! De winnaars van iedere heat gaan naar de
volgende ronde, de verliezers vallen af.
De tweede ronde gaat identiek, winaars naar de volgende
ronde etc. Ten slotte houden we een finale over tussen de twee
beste ploegen.

REST VAN HET
PROGRAMMA
Het dubbel slaat ook op het
ander deel van het programma.
In het kader van het 40 jarig
bestaan van de roeivereniging
organiseert de lustrum commissie die avond een barbecue. Terwijl ze ondertussen
de overige ploegen aanmoedigen. Kunnen de uitgeschakelde
ploegen vast een glas wijn heffen en de vuurtjes opstoken voor
de BBQ. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.

UITLEG
Ik reken op mimimaal 40 ploegen, meer is natuurlijk mogelijk.
De daglengte is de limiet Uiteraard is er wat hulp nodig, Mijn
principe is KIS dus zo min mogelijk organisatie.
Noteer dus de 6e juni 2014

Uitwerking
SCORETABEL
Op basis van de uitslagen van de Markcompetitie krijgt iedereen
een ranking op basis van zijn echte snelheid. Al je gegevens uit
recent en minder recent verleden van de MC zijn teruggerekend
naar een basistijd (score) op skifniveau voor juni 2014. Ook de
invloed van boottype en ploeggenoten zijn er zo goed mogelijk
uitgefilterd. Dit geeft een scorelijst.
Wil je meedoen zoek dan een partner, waarbij de gezamenlijke
score niet boven een bepaald maximum komt, maar waar je wel
een lekker startje en sprintje mee denkt te kunnen trekken.
Uiteraard is samen oefenen toegestaan, sterker nog, dat wordt
van harte aanbevolen.
De lijst met scores van jou en potentiële partners en de maximale gezamenlijke score worden opgehangen op de roei en op
www.vierzonder.nl vanaf 12 april; samen met inschrijvingslijsten.
Bijna twee maanden trainen voor dit evenement is dus mogelijk.
Komt je naam op de lijst niet voor neem even contact op.

Vrijdag 6 juni vanaf 18:00 uur

Wedstrijd voor 2x boord aan boord
Barbecue in kader 40 jarig lustrum
De wedstrijd: Zelf een 2x partner zoeken op basis unieke rankinglijst.
Afval race over 250 meter, winnaars gaan door en de verliezers steken de barbecue aan.
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Heerlijk Helder Heineken…
door Katja Wevers

50 Apjes zijn er nodig om negen dames de Amstel in te krijgen.
(Dat is nog weinig…) Hoe het werkt bij ons in de ploeg? Dat
verloopt altijd erg soepel, mag ik wel zeggen. Voor elke roeiactiviteit hebben wij een coördinator die haar taak serieus neemt.
Deze is verantwoordelijk voor het zoeken van een stuur en
chauffeurs. In goed overleg worden er vertrektijden afgesproken. Plus geheel vrijwillige taartenbakkers.
Er was voor de Heineken enige verwarring wie de Botenwagen
naar Amsterdam zou brengen. Nu zijn we best negen leuke
vrouwen, maar de botenwagen laten rijden door een heer en
wel om 6:00 uur ‘s ochtends richting Amsterdam, is wel wat
vroeg. Maar gelukkig, wij hebben Super Mirjam! Die het mag en
ook goed kan.
Eén ploeg rijdt met de botenwagen mee, de ander haalt bij
Nereus de nummers op. Er staat een straf windje, maar deze
keer is het kwik boven de 7 graden i.p.v. rond het vriespunt,
prima roeiweer. We hebben er zin in, lekker knallen op de 2500
meter en daarna een sprintje 250 meter. Deze telt het zwaarste
mee. Saskia de Jong is deze keer onze stuur, ze stuurt ons voortreffelijk de Amstel over en laat zich niet gek maken. De 2500
meter is sneller voorbij, dan het wachten tot je de 250 meter
mag starten. Door de harde wind werden we het startveld
ingeblazen en lijkt het op een massaal strijkwedstrijdje. Het is
een internationale wedstrijd, ook een aantal Britten, Duitsers en
Italianen doen mee. Internationale stuurcommando’s geven is
ook een kunst. Maar de oplijners bij de wedstrijd weten ze de
baas en krijgen het voor elkaar om alle ploegen aan de start te
krijgen. Er mag tijdens die 250 meter eigenlijk niets fout gaan,
maar er is altijd wel iets. Zijn het geen bevroren handen, dan
kan het een schreeuwende kamprechter zijn of een golf die
tegen je blad slaat. Met geluk en power kun je ver komen, maar
voor ons is er geen ereplaats, over alle afstanden zijn we heel
constant vijfde.
De Heineken is een wedstrijd die uit meerdere afstanden

bestaat. Voor veteranen mag er op zondag ook nog voor een
5000 meter-afstand gestart worden (senioren doen een 750
meter) Nu gelukkig minder vroeg weg. De boot ligt klaar in
Amsterdam, het is instappen en oproeien. Tijdens het oplijnen
vaart er een ploeg van de Laak nog in een boot van Njord, groot
gat in de boeg. Grote paniek bij de eerste jaarsstudenten. Een
ducktape -actie zorgt er voor dat de dames toch kunnen varen.
De start is bij ‘het Kalfje’ de Rozenoordbrug volgt dan heel snel.
Links en rechts schieten we de woonboten voorbij, op de hoogte van Willem III denk je ‘we zijn over de helft’. Bij de Omval kan
Sas mooi de ideale lijn aanhouden en moeten we flink tegen
de wind in stampen. Na de Omval de laatste fase van de wedstrijd nog even doorstampen, er ligt niemand in de weg bij de
Berlagebrug eindsprint, finish en klaar….
De Taart is weer verdiend, op naar de Head.

ROEIEN VOOR DE AMAZONE
Aankondiging Campagne

Op 24 mei gaat de hele roeigemeenschap in Nederland ‘Roeien
voor de Amazone’ door alle (extra) roei-activiteiten van die
dag in het teken te stellen van het afroeien van de 6,500 km
lange Amazonerivier. Deze activiteit laten we sponsoren door
vrienden, familie, collega’s, buren etc. en daarmee steunen
we het WNF project voor behoud van de rivier Tapajos in het
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Amazonegebied. Deze wordt ernstig bedreigd door het plan
om 40 dammen te bouwen.
Centraal in de campagne staat de website www.roeiersvoordeamazone.nl en de verenigings actiesite. Op de eerste zie je
de totaalstand van de hele campagne en zullen regelmatig
updates te vinden zijn. Op de site van je vereniging kan je de
bedragen, reacties, laatste posts terugvinden.

door Adrienne Ogier

Het is een tocht die jaarlijks georganiseerd wordt op initiatief van
de KNRB-commissie, samen met een roeivereniging uit Nederland.
De belangstelling hiervoor is altijd groot; gemiddeld komen er
zeker 100 aangepast-roeiers op af!
Wij, als commissie van het aangepast roeien, vonden ons lustrumjaar een mooi aanknopingspunt om het te organiseren. Andere
jaren hebben we met aan aantal aangepast roeiers van Breda, met
veel plezier deelgenomen in andere steden, dus we willen uiteraard graag iets terug doen.
Doel van het evenement is om deze roeiers een georganiseerde
tocht aan te bieden, die is afgestemd op hun mogelijkheden en
beperkingen. Er worden jaarlijks vele roeitochten georganiseerd,
maar deze zijn in het algemeen niet geschikt voor het aangepaste
roeien. Tweede doel van de tocht is om publiciteit te geven om
mindervaliden, die nog niet sporten, te stimuleren deze sport te
gaan beoefenen.
Om iedere roeier in de gelegenheid te stellen mee te doen zijn er
een korte (6 km) en een lange tocht (16 km) gepland; beide routes
lopen over de singels van Breda.
De vertrek- en aankomstpunten zijn in de Belcrumhaven en de
Roeivereniging Breda; op beide locaties wordt gezorgd voor de
nodige hulpmiddelen zodat het in- en uitstappen van de boten
goed kan verlopen. Voor begeleiders die niet meevaren wordt een
speciaal programma in de vorm van een rondvaart aangeboden.
De tocht vindt plaats op 6 september 2014. RV-Breda staat
dan dus in het teken van dit evenement en daar mogen we
trots op zijn. Als je zin en tijd hebt om te komen helpen laat
het ons dan weten! Mail dan naar adrienneogier@hotmail.com

Nationale Tocht Aangepast Roeien

Locatie: singels van Breda
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Nationale Tocht
voor Aangepast
Roeiers ( NAR )
2014 in BREDA!

28 Juni Mark
Regatta, een
datum om in je
agenda te noteren
door Corrie van Es

Op zaterdag 28 juni wordt alweer de 8e Mark Regatta gevaren. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. Om deze
dag net zo succesvol te laten verlopen als voorgaande jaren
zijn wij afhankelijk van jullie. Dus noteer deze datum in je
agenda en kom ons helpen op deze gezellige dag.
Ook dit jaar hanteren we voor deelnemers van onze eigen
vereniging de regel: deelnemen, betekent dat je als vrijwilliger wordt ingezet voor deze dag. Daarnaast rekenen we
erop dat leden van RV Breda, die niet deelnemen aan de
wedstrijd ook een helpende hand bieden op deze dag. Je
bent dan verzekerd van een gezellig dagje op de roei. Roei
je nog niet zo lang, dan is het leuk om mee te maken hoe
het eraan toe gaat bij een wedstrijd. Wie weet roei je dan
volgend jaar zelf de Mark Regatta!
Enkele voorbeelden waarbij je als vrijwilliger ingezet kunt
worden zijn: tijdwaarneming bij de start of finish, parkeerbeleid, inschrijfbureau, uitzetten van de baan, opruimen,
begeleiden van de boten bij het te water gaan en van
het water af gaan, etc. Op het prikbord in de sociëteit
hangt een formulier om je aan te melden als vrijwilliger.
Vermeld duidelijk je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Enkele dagen voor de wedstrijd kun je op de site van
RV Breda lezen voor welke taak je bent ingedeeld en hoe
laat je wordt verwacht. Dit jaar wordt er voor het eerst een
(kamprechters-)instructieavond georganiseerd om meer te
weten te komen over de organisatie van een wedstrijd en
de taken die daarbij horen. Deze avond zal rond half mei
worden georganiseerd. Binnen kort zal hierover meer informatie worden verspreidt.
Wij rekenen op jullie en kijken uit naar weer een gezellige
sportieve dag op onze mooie vereniging!

Datum: 6 september 2014
Opgeven: nar@rvbreda.nl
Organisatie: RV Breda, RV Dudok van Heel
TOCHTEN OVER 6 EN 16 KM
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Ekster (Pica pica)

waar: vooral bij Terheijden (nest bij paal 5)
wanneer: het hele jaar door

door R. Wiekel

schilderij uit Toscane, dat een tafereel rondom de geboorte van
Bij het haventje van Terheijden stak achter mij in glijvlucht een
Jezus voorstelt, wordt een eenzame ekster ten tonele gevoerd
ekster over. Hoewel er maar aan weinig winter deed denken,
als de voorbode van het onheil dat uiteindelijk over hem komt.
schoot me toch een sneeuwlandschap van Bruegel te binnen.
Er is bijvoorbeeld een Engels slaapliedje over eksters uit de
Dat kwam door de ekster. In ‘de terugkeer van de jagers’ is een
16e eeuw, waarin de aantallen eksters staan voor goede, maar
ekster het geniale detail dat zonder één vleugelslag beweging
vooral kwade verwachtingen. In grote delen van Engeland is het
en diepte in het schilderij brengt. Zijn vlucht onderstreept
gebruikelijk één enkele ekster vriendelijk aan te spreken met:
het verlangen naar de warmte en thuiskomst, beneden in het
“Good morning Mister Magpie. How is your lady wife today?”
dal. Eksters zien we vaker terugkomen in het werk van Pieter
Door te verwijzen naar de vrouw van de ekster impliceer je dat
Bruegel. Bruegel was katholiek, maar ook humanist en vanuit
er twee eksters zijn, die vreugde in plaats van verdriet brengen,
die overtuiging bekritiseerde hij in veel van zijn stukken de
als je het rijmpje moet geloven:
geloofsvervolging uit die tijd. Bijvoorbeeld in het landschap
Het gaat van kwaad tot erger. Van eksters wordt beweerd dat ze
‘De ekster op de galg’ plaatst hij een galg en een hakblok waar
dieven zijn die gouden ringen en andere blinkende voorwerpen
eksters (roddelaars, verraders) op zitten: “een stuck met een
stelen. In de opera La gazza ladra van Rossini
Exter op de galgh / meenende met d’Exter de
steelt een ekster een zilveren lepel en wordt
clappighe tongen / die hy de galgh toe eygenOne for sorrow,
een onschuldig dienstmeisje hiervoor ter dood
de.” De ekster staat symbool voor de clappighe
Two for luck; (or mirth)
veroordeeld. Dit thema is vaker gebruikt, zoals
tongen, dat zijn de roddelaars en kwaadspreThree for a wedding,
in het Kuifje-album De juwelen van Bianca
kers, maar uiteindelijk ook de verraders en verFour for death; (or birth)
Castafiore. Eksters zijn enorm nieuwsgierig en
klikkers, die anderen aan de galg praten.
Five for silver,
houden er van om onbekende dingen onderWaarschijnlijk zit er een religieus tintje aan de
Six for gold;
zoeken, maar langdurig onderzoek naar eksterslechte naam van de ekster. Het komt vaker
Seven for a secret,
nesten laat zien dat zijn vermeende voorliefde
voor dat een dier dat in andere culturen hoogNot to be told;
voor glimmende dingen een broodje aap is.
gewaardeerd wordt, er bij ons maar bekaaid
Eight for heaven,
De belangrijkste reden dat de ekster als dief
afkomt vanwege een ongelukkige passage uit
Nine for hell
beschouwd wordt is waarschijnlijk dat hij vaak
de bijbel - ik denk bijvoorbeeld aan de slang.
And ten for the devil’s own sell!
ruzie had met de boeren om eten. De eksters
Zo is een hardnekkig gerucht dat de eksters
het (allebei) vertikten om de Ark binnen te vliegen en koppig op pikten vruchten uit fruitbomen, of voedsel, eieren en soms zelfs
kuikentjes uit open kippenrennen. Een andere oorzaak van zijn
het dak gingen zitten. Niet verrassend als je een ‘heksenvogel’
slechte reputatie is mogelijk dat de ekster in de natuur een hanben of een afgezant van de duivel.
dige verzamelaar is. Eksters zoeken uitgebreid naar takjes voor
Dat zien we terug in allerlei vormen. In een vroegrenaissance
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hun overdekte en zeer kunstzinnige nest, waar ze
doornentakken in steken om roofvogels buiten te
houden. Ornithologen hebben nesten uit elkaar
gehaald om de takjes te tellen, en 1500 takjes
vormen geen uitzondering. De vogels voeren hun
nest bovendien met zacht materiaal, zoals haren
van zoogdieren en mos. Maar niet met gestolen
sieraden.

Een van de aardige dingen van eksters is dat ze zo’n
groot verspreidingsgebied hebben. Dat heeft ze
de kans gegeven om in andere windstreken wèl de
waardering te krijgen die ze eigenlijk verdienen. In
China beschouwen ze de ekster als een symbool van
langdurige voorspoed, vreugde en huwelijksgeluk;
de roep van een ekster wordt er gezien als de aankondiging van de komst van vrienden en familie. In
de Indiaanse cultuur wordt de ekster geroemd om
zijn grote intelligentie. Ook in Korea is de ekster een
geluksbrenger: twee eksters in een tak bloeiende
pruimenbloesem – beter kan je het niet krijgen.

La Natività, Piero della Francesca (1470-75); De
ekster op de galg, Pieter Bruegel de Oude (1568);
Opera de stelende ekster van Rossini(1817).

Open dag 30 maart
door Wouter van Hengel

Je bent nooit te oud om te leren roeien!
Zondag was weer de open dag op de roeivereniging, het
prachtige weer de dagen ervoor zorgde voor een flinke
opkomst en de vele vrijwilligers zorgden voor een gastvrij
ontvangst van de nieuwe roeiers. Er werd volop gebruik
gemaakt van de Volkerak die voor proefvaartjes in het water
lag, maar ook van de nieuwe roeibak en de ergometers.
Nieuwe roeiers die uit de C4 stapten stonden op het vlot:
“Dit is kei gaaf”en “Kannie wachten tot de cursus begint”.
De Crew Class was in korte tijd helemaal volgeboekt met het
maximum aantal leerlingen dat we aan kunnen en helaas
hebben we ook wat belangstellenden moeten doorverwijzen naar de volgende Crew Class die in augustus begint.
Roeien is een sport voor alle leeftijden, dat zagen we maar

weer eens toen een zeer vitale heer van 76 jaar zich enthousiast kwam aanmelden als beginnend roeier ! Al met al
was dit alweer een zeer geslaagde open dag. Vrijwilligers
bedankt!
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WK Roeien 2014 voor iedereen een feest!
Exclusieve kortingsactie voor roeiverenigingen

Het WK Roeien op de Bosbaan vormt een hoogtepunt in het
Nederlandse sportjaar 2014. Het WK staat garant voor absolute topsport en wordt toegankelijk gemaakt voor een breed
publiek. Celebrate Rowing is het motto!
Van 24 tot en met 31 augustus vindt het WK Roeien 2014
plaats in Amsterdam. Voor het eerst sinds 1977 wordt het WK in
Nederland georganiseerd. Een unieke kans om de Nederlandse
toproeiers aan te moedigen en een roeifeest mee te vieren dat
nog lang zal worden herinnerd.
Het is al weer bijna veertig jaar geleden dat Nederland gastheer
was van een wereldkampioenschap. Net als destijds is ook nu
weer de Bosbaan het decor voor de titelstrijd, waaraan 1000
toproeiers uit meer dan zestig landen meedoen. Maar het WK
anno 2014 zal zo veel meer zijn dan het wereldkampioenschap
in 1977. Het WK wordt een prachtig evenement met topsport,
entertainment, ultieme fanbeleving en vooral met heel veel
gezelligheid!

ROEIFEEST
De roeigemeenschap zet de deuren wagenwijd open voor een
breed publiek. Het WK wordt een roeifeest voor heel sportminnend Nederland. Tijdens het WK zie je roeien op het allerhoogste niveau, maar er gebeurt elke dag nog veel meer rond het
toernooi. Langs de Bosbaan is van alles te doen en te beleven
voor jong en oud, voor roeiers en niet-roeiers. De Bosbaan
wordt omgetoverd tot een festivalterrein met vier verschillende
publieks areas. Direct na binnenkomst lopen bezoekers door
de Market Street met leuke standjes en marktkraampjes. In de
Lounge Area kun je relaxen in zitjes aan het water. Lekker eten
en drinken doe je in de Picknick Area. Hier bevinden zich tal van
smaakvolle eettentjes en gezellige barretjes en schuif je aan bij
een van de picknicktafels.
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Het bruisende middelpunt van de festiviteiten is de AEGON
Fanzone waar fans het WK van dichtbij kunnen meebeleven. Op
het feestplein staan grote beeldschermen opgesteld en kun je
onder het genot van een drankje en hapje de wedstrijden uitstekend volgen. Op het podium vinden optredens plaats en worden de winnaars gehuldigd. Elke dag zijn hier na de wedstrijden
dj’s en kun je borrelen tot ‘s avonds laat. De AEGON Fanzone is
tijdens het WK the place to be! Het WK is kortom veel meer dan
kijken naar toproeien alleen. Beleef de feestelijke en sportieve
sfeer langs de Bosbaan. Plan een gezellig dag met vrienden of
met de hele familie en kom genieten van mooie sport, muziek
en lekker eten. Ook kinderen hebben een onvergetelijke dag,
met coole activiteiten voor de sportievelingen en leuke attracties voor de allerkleinsten.

KORTING VOOR VERENIGINGEN
Leden en oud-leden van roeiverenigingen en hun vrienden en
familie krijgen als eerste de mogelijkheid de beste tickets te
kopen tegen een aantrekkelijke korting. De korting geldt voor
alle soorten tickets en loopt tot 1 mei. Let wel, er is maar een
beperkt aantal tickets voor de finaledagen beschikbaar dus
wees er snel bij! Bij aankoop van tickets steun je bovendien
automatisch de roeivereniging. Van alle tickets die via de ticketshop worden verkocht, gaat 5% van de totale omzet terug
naar de vereniging. Dus attendeer vrienden en familie op de
actie. Voor roeiverenigingen is het WK, nog voor het goed en
wel begonnen is, al een succes! Kijk op de website voor meer
informatie over de kaartverkoop. Vanaf de verenigingswebsite
word je doorverwezen naar de online ticketshop waar het
mogelijk is om tickets te bestellen.

EEN BUS VOL?
Het is natuurlijk prachtig om in het lustrumjaar van
Roeivereniging Breda dit WK Roeien met een heleboel leden te
bezoeken. Laten we een bus huren en er een gezellige dag of
merdere dagen van maken, met een picknick op de Bosbaan
en kijken naar de wereldtop van het roeien. Een van onze oudjeugdleden Mitchel Steenman gaat proberen daar zijn beste
roeien te laten zien. Kom hem aanmoedigen en uiteraard
schreeuwen we ook de rest van de Nederlandse equipe naar
een mooie plaats. De finaledagen zijn natuurlijk mooi, maar het
allerspannends zijn waarschijnlijk de dagen van de halve finale’s.
Daar worden de kaarten geschud.

Veel Bredase jeugd op de Amstel
Door: Belle, Karijn en Vera

Zaterdag 29 maart vond de jeugdhead plaats op de Amstel.
Met een fanatieke jeugdgroep van RV Breda, bestaande uit drie
dubbelvieren en twee dubbeltweeën zijn we naar onze hoofdstad afgereisd.
Bij aankomst van de roeiers voor het eerste blok bij roeivereniging RIC, werd er meteen begonnen aan het opriggeren
van de boten. In het eerste blok (1e start 11:00) startten onze
J18 vier en M16 vier. Bij deze wedstrijden werd er aangemoedigd vanaf de zijlijn, en meegefietst door jeugdcoach Joost en
ouders. In het tweede blok (1e start 13:00) gingen onze M14
vier, M16 twee, en J16 twee van start. Ook bij deze wedstrijden
werd meegefietst en aangemoedigd van de zijlijn.
De start van de wedstrijd over 2,5 kilometer was bij roeivereniging Willem III, naast de Utrechtse brug. Voor de start lagen we

met onze boten tussen alle woonboten op de Amstel, waarna
we een voor een gingen starten. Onderweg kwamen we langs
de roeiverenigingen Skøll, Poseidon en RIC. Vervolgens door de
omval richting het centrum, onder de Berlagebrug bij Nereus
door en op weg naar de Finish bij roeivereniging De Hoop.
De ploegen hebben allemaal heel goed gepresteerd, maar zijn
helaas met twee 2e plaatsen net buiten de prijzen gevallen.
Dit was wel jammer, maar de leuke sfeer en het heerlijke weer
maakte het allemaal weer goed. Tussen de wedstrijden door
hebben we lekker liggen zonnen op een vlot bij RIC en een
aantal van ons is ook nog wat gaan drinken in Amsterdam.
Bedankt jeugdcoaches en ouders voor vervoer en aanmoediging. Het was een heel geslaagde dag.
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Legendarisch boek dat je gelezen
moet hebben
door Anne Tjepkema

Titel: ‘De jongens in de boot, de legendarische acht van 1936’
auteur: Daniel James Brown
Uitgeverij: Thomas Rap, 368 p,
prijs: € 29,90
Oorspronkelijk titel:
‘The Boys in the Boat’,
Als ebook GBP: € 4,79 bij Amazon.co.uk op Kindle of met Kindleapp op tablet
Boeken over voetbal en wielrennen kom je vaak tegen, maar
zelden verschijnt er één met de roeisport als thema. In 1998
verscheen de novelle van H.M. van den Brink, getiteld ‘Over het
water’, waarin hij de vriendschap in een twee zonder stuurman,
die aan de geplande Olympische Spelen van 1940 in Finland
wilde deelnemen, beschrijft. Dat boek is geschreven vanuit het
perspectief van de naoorlogse herinneringen van één van de
roeiers aan zijn joodse vriend en aan hun coach, een Duitser.
Vorig jaar verscheen ‘The Boys in the Boat’ van de Amerikaanse
schrijver Daniel James Brown, over de belevenissen van een studentenacht die meedoet aan de Olympische Spelen van Berlijn
van 1936. Het boek kreeg tal van waarderende besprekingen,
er kwam een Nederlandse vertaling en het wordt momenteel
verfilmd.
In tegenstelling tot ‘Over het water’ is dit boek geen fictie maar
een waarheidsgetrouwe beschrijving van de werkelijkheid.
Soms is de werkelijkheid spannender dan fictie, zo ook hier.
Centrale figuur in het verhaal is Joe Rantz, een student uit een
gebroken en arm gezin uit de buurt van Seattle, die tal van
moeilijkheden moet overwinnen om te kunnen studeren aan
de Universiteit van Washington (staat), afgezien van de extra
last die hij op zich neemt als wedstrijdroeier. Niet iedereen in
deze acht moet van zover komen als Rantz, maar het team als
geheel komt uit duidelijk minder gegoede milieus dan de zoontjes van senatoren en industriëlen uit concurrerende achten
van universiteiten aan de oostkust van de Verenigde Staten. In
de drie jaren voorafgaande aan Berlijn moet de acht zich vaak
bewijzen: soms gaat dat met overmacht, soms op het nippertje.
In de interne concurrentie van de roeivereniging verliest de aanvankelijke opstelling soms, waarna een mix met de definitieve
samenstelling ontstaat. Voor teamroeiers is het heel leerzaam te
lezen hoe delicaat de samenstelling van een boot kan zijn, een
feit waarmee we wel bekend zijn en dat hier in al zijn facetten
aan de orde komt.
‘The Boys’ gaat niet alleen over roeien maar tegelijk komt de
economische crisis in Amerika van de jaren dertig uitvoerig aan
bod plus de ontwrichtende maatschappelijke werking van ‘The
Dust Bowl’, de erosie van de toplaag van het akkerbouwland
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in de Mid West. Iets minder geslaagd is Browns behandeling
van het Duitsland van Hitler, waarin vooral Goebbels en Leni
Riefenstahl figureren. De laatste is onder meer de regisseuse van
de bekende film ‘Triumph des Willens’, met Hitler als triomfator.
Een lichte vorm van kritiek is dat de schrijver niet de link legt
tussen de wil van Hitler en de wil van Rantz, de nummer zeven
van de acht, en zijn teammaten die uiteindelijk de gouden
medaille voor de neus van de Duitse acht weten weg te kapen.
Hoe die overwinning tot stand komt ondanks een aanzienlijk
boeinadeel is de absolute climax van het verhaal, met de finishfoto als bewijs.
Daniel James Brown heeft het verhaal opgebouwd uit interviews met de nabestaanden van de belangrijkste figuren in
het verhaal. Het resultaat is een authentiek heldenverhaal dat
leest als een trein en –nogmaals – spannender is dan je kunt
verzinnen. Van harte aanbevolen aan iedereen die de roeisport
bedrijft, maar eigenlijk aan iedereen die graag een goed boek
leest.

En nog een boekbespreking: hetzelfde
boek, dezelfde auteur
door Guus Janssen

In de jaren 1934-1935 houdt een grote economische malaise
de wereld in zijn greep en de werkloosheid en armoede is
groot. De ellende wordt versterkt door grote stofstormen (“Dust
Bowls”) die in Amerika de rijke vruchtbare toplaag van de landerijen blazen en oogsten doen mislukken. In Europa is het
Nazisme van Hitler in opkomst. Hitler wil met de Olympische
Spelen van 1936 laten zien tot welke grootse prestaties
Duitsland en Duitse atleten in staat zijn.
De universiteiten van Amerika houden jaarlijks onderlinge wedstrijden en Washington heeft al enkele jaren op een rij slaag
gekregen van andere universiteiten. Maar een paar decennia
eerder had Washington toproeiers tot zijn beschikking. Eén van
hen is Al Ulbrickson. Die staat voor de taak om een ploeg samen
te stellen uit eerstejaars studenten en moet voor nieuwe overwinningen zorgen. Voor een deel bestaan de aanmeldingen uit
jongens uit de betere milieus. Maar een belangrijk deel bestaat
uit boerenzoons, houthakkers, vissers. Kerels die ’s zomers
moeten werken om hun collegegeld voor het volgende jaar
bij elkaar te sparen. Mannen met een natuurlijke kracht, een
verbetenheid, bestand tegen slechte weersomstandigheden.
Maar hoe leer je dit ‘ruwe materiaal’ roeien? Een sport die kracht
vraagt. En het meest van al: techniek.
Het verhaal volgt de man die uiteindelijk op plaats 7 in de boot
zal komen te zitten, Joe Rantz. We volgen de worstelingen die
hij met zichzelf en de andere roeiers heeft, om te gaan behoren tot dat illustere achttal. Eén voor één worden de jongens
geïntroduceerd, net als andere belangrijke hoofdrolspelers,
zoals coaches van andere ploegen, tegenstanders, ouders en
partners. Een bijzondere figuur is George Yeoman Pocock, verbonden aan de roeiclub van de universiteit van Washington en
van oorsprong Engelsman. Hij is botenbouwer, maar weet net
zoveel van roeitechniek en de psyche van een roeier als van het
bouwen van een wedstrijdboot. Elke hoofdstuk start met een
uitspraak van George Pocock, die langzamerhand uitgroeit tot
een soort goeroe.

Van het prikbord...

De schrijver is zelf roeier of hij heeft zich uitstekend laten bijstaan. Zo beschrijft hij met veel gevoel het getob van het leren
roeien, de trainingen op ijskoude winterdagen, het vinden van
het ritme, totdat de boot ineens “loopt”. De mannen winnen
wedstrijden om daarna de vorm ineens ook weer kwijt te raken
en het frustrerende opbouwen opnieuw begint.
De wedstrijdverslagen zijn een lust om te lezen. De stuurman laat
de ploeg in een rustige en stabiele 35 – 36 slagen per minuut
een paar lengtes achter de anderen hangen, totdat die zich leeg
geroeid hebben, om er dan met een verwoestende sprint voorbij
te stormen. De tegenstanders worden elke keer sterker uiteraard,
waardoor ook de overwinningen steeds meer vergen.
Het mooiste moment vind ik persoonlijk dat Joe Rantz leert dat
hij moet ophouden met de worstelingen met zichzelf en zich in
het volste vertrouwen moet overleveren aan de anderen, aan
het collectief.
Alles komt tezamen als zij uitgezonden worden om deel te
nemen aan de Olympische Spelen in Berlijn. Het boek is met
zoveel spanning geschreven dat je tegen die tijd vooruit wilt
bladeren naar het eind, hoewel je van tevoren weet wat de uitslag is. In een tombola van wedstrijden en beschrijvingen van
het opkomende Nazisme – dat voor de gelegenheid netjes is
weggepoetst voor de sporters en het publiek – landt het boek
mooi bij de jaren nadien. De ploeg blijft elkaar zien en elk jaar
stappen ze in de boot die hen de overwinningen bracht voor
een korte tocht, het ritme oppakkend alsof alles pas een week
geleden is.
Een boek dat voor ons roeiers grote herkenning oproept, want
wie is er niet bezig met aanscherpen van de techniek, zodat de
boot eindelijk gaat “lopen”. Maar het is ook spannend en informatief genoeg om roeileken te boeien. Er is blijkbaar een film
van gemaakt door regisseur Kenneth Branagh. Enkele beelden
zijn als trailer op Bol.com bij het boek geplaatst. In Nederland is
er nog niets uitgebracht. Het maakt mij wel erg benieuwd. Het
boek is in elk geval een aanrader.
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In de spotlight

v.l.n.r. Jessika, Geraline, Danielle, Aukje, Mirjam, Petra, Katja, Corrie, niet op de foto Henriette, Renske, Let, Marja, Mirjam K en Pauline
1. Hoelang zijn j ullie al een ploeg?
	We bestaan ruim 10 jaar, met hier en daar een aanvulling
en wissel.

6. Wat is de ambitie voor het komende jaar?
Onze ambitie is altijd linkker rijtje. We kunnen nameijk niet 4x
per week trainen wat wel nodig is voor de hogere regionen.

2. Uit wie bestaat de ploeg momenteel (incl leeftijden)
	Aukje Tops, Corrie van Es, Danielle Gerrits, Geraline Leusink,
Jessika Snoei, Let van Leeuwen, Mirjam Grunwald, Renske
Eernisse, Henriette van Zuthem, Katja Wevers, Marja van
de Crommenacker, Mirjam Koomen, Petra Ramakers, stuurvrouw Pauline Freling en trouwe coach Robert Wortelboer.
De leeftijden kunnen jullie opzoeken in de ledenlijst ;-) (dat
vraag je niet aan dames!)

7. 	Welke impact heeft deelname aan deze roeiploeg op
jullie dagelijks bestaan?
	Vraag dat maar aan onze partners? Buiten het in de boot
zitten hebben we regelmatig ook etentjes met elkaar of
gaan we uit. Alles voor het teamgevoel!

3. Wat is zo bijzonder aan jullie ploeg?
	De samenstelling, we hebben allemaal heel diverse achtergronden. Boekrestaurateur tot plantveredelaar. We hebben
ook veel over voor onze roeivereninging, zetten ons in op
diverse vlakken.
4. Wat is jullie beste prestatie ooit?
	In de 8 de Armyregatta gewonnen, In 4-ren diverse keren
blik gehaald op Tromp en Moordregatta.
5. En waar ging het mis of weet je andere anekdotes?
	twee jaar geleden nog weliswaar met de 4+ hebben we
gezwommen tijdens het Spaarne. Afgelopen jaar vloog er
en dol van een vier af tijdens Bern Kastle maar gelukkig was
dit snel verholpen.
14

8. 	In welke zin zijn jullie, of leden van de ploeg, op andere
wijze dan roeien, actief voor de vereniging?
	We versieren met het kerstdiner, helpen bij instructie (bijna
de hele ploeg), zitten in de Markregatta commissie Renske,
Corrie en Marja, Let zit in de wedstrijdcommissie, heeft het
overgenomen van Aukje, Henriette in de sociëteits commissie, Katja in de communicatie commissie en wellicht ben ik
dan nog wat vergeten. We doen dus eigelijk best veel...
9. Staat jullie ploeg open voor nieuwe aanwas?
	Het komt wel eens voor dat er iemand afvalt of bijkomt
momenteel zijn we met 12 waarbij we aardig vol zitten voor
een 8. We mixen wel eens bij bepaalde wedstrijden en trainingen. Invallen en mensen beschikbaar stellen voor ander
ploegen gebeurt ook.
10. Hoe lang gaan jullie door?
Tot we niet meer kunnen.

Blikkenoogst door onze jeugd, Bij de Regiowedstrijd Eindhoven

Gezocht!!! Coördinator
tijdwaarneming MarkRegatta
Voor de Mark Regatta Commissie zoeken wij iemand die zich
verdiept in de tijdwaarneming.

een eigen tijdregistratie systeem op kunnen zetten. Hier zou
je eventueel ook bij betrokken kunnen zijn.

Wat houdt deze taak in?
Je onderhoudt de contacten met IRIS; de studenten die
de tijdwaarneming verzorgen tijdens de wedstrijd. Voor de
wedstrijd maak je afspraken met hen en tijdens de wedstrijd
ben je ook betrokken bij de tijdwaarneming.
Samen met de wedstrijdcommissaris zorg je ervoor dat alle
gegevens in het tijdwaarnemingssysteem staan en kloppen.
Samen met de wedstrijdcommissaris voer je de loting uit.
Daarnaast zijn er voorzichtige plannen om samen met een
aantal roeiverenigingen in het zuiden eens te kijken of we

Zou je het leuk vinden om voor deze taak aan te sluiten
bij de Mark Regatta commissie, neem dan contact op met
Renske Eernisse (renske.eernisse@gmail.com; 06-44952550)
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MY- FLEET ®

Geslaagd
S2
Marleen Pijnenburg en Jan Jochem van den
Burg
S4
Lineke van der Sneppen en Nicole Dolman

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

B3
Lineke van der Sneppen
Walther van de Biggelaar
obv haar brede en langdurige (wedstrijd-) roei
ervaring krijgt Antoinette der Kinderen de
bevoegdheden S4 en B3

•
•
•
•
•
•
•

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

CONTACTPERSONEN
Victor Bernhard

BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris instructie
Commissaris materiaal
Commissaris sociëteit
Commissaris wedstrijden
Commissaris jeugd
Commissaris activiteiten

info@my-ﬂeet.eu

Wim Rutten
Nico van Walree
Saskia Langbroek
Leonie v.d. Pol
Johan Bilderman
Chris Liesker
Thera Habben
Annemarie Bosman
Bert van Nispen

(076) 521 91 72
(076) 533 95 93
(076) 522 95 11
(076) 513 61 36
(076) 593 50 60
(076) 531 09 29

Midweekroeien
Nel Nollen
Petra Antonissen
(076) 514 03 10
Ledenadministratie
Gijs Volmer 		

(076) 561 25 76
petramartin@hetnet.nl
ledenadm@rvbreda.nl

REDACTIE EASY-ALL
Karin Plantinga
(0162) 43 34 72
plantext@wxs.nl
Ontwerp
Katja Wevers
06 22015787
Len Knoester
(076) 565 63 17
Maarten de Tollenaer (076) 514 50 41
De deadlines voor het komende jaar zijn de laatste dag van
de oneven maanden 31 januari, 31 maart en 31 mei en in het
najaar 30 september en 30 november.

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