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Vooraf
Het derde lustrumnummer van de EASY-ALL ligt voor u. Het
kost soms wat moeite om de verhalen bij elkaar te sprokkelen,
maar die moeite is, zeker dit keer, ruimschoots beloond. Wil je
op een originele manier het huwelijksbootje instappen? Hier
lees je hoe je dat kunt doen. Wil je weten wie de clubwerker
van de maand is? Of hoe je als roeier-op-leeftijd een deuk in je
imago oploopt, dan wel welke ploeg er dit keer in de spotlights
staat? Wat de oudste boot van de vereniging is? Roeien tussen
wijngaarden en uitzicht op oude kastelen is een ervaring op
zich, evenals het roeien van de Elfstedentocht, zo blijkt. Of ben
je toch meer geïnteresseerd in de WK van dit jaar, de Nationale
tocht van het Aangepast roeien of ervaringen op en met het

Dubbelfestival? Al met al is deze hoeveelheid kopij, de variatie
en de kwaliteit ervan, een lustrumnummer waardig. De Easy-All
zal ook, zoals voorheen, in PDF op de site worden gezet.
Er is één klein maar-tje. Bij sommige artikelen staat niet, zoals
gebruikelijk, de naam van de auteur (volledig) vermeld. Ik
heb soms de bijlagen uit de mail opgeslagen zonder naar de
afzender van de mail te kijken. Foutje mijnerzijds natuurlijk,
maar ook jammer dat niet alle verhalen in de bijlagen zelf zijn
voorzien van de naam van de schrijver. Mijn verzoek is daarom,
altijd je naam onder je bijdrage te zetten. Van mijn dank ben je
dan alvast verzekerd.
Karin Plantinga

AGENDA
lustrumactiviteiten
De komende maanden staan een aantal activiteiten op het programma
om ons lustrum te vieren met elkaar.
Noteer in je agenda:

26 oktober
Wijnproeverij
1 november
Opening Henk van Heel-loods
		
Sixties party
29 november
Pepernotenrace
20 december
Kerstdiner
Op het prikbord zullen per activiteit inschrijflijsten komen om je op te geven.
Verdere informatie over de aanvangstijden zal hier ook op geplaatst worden.
Houd het prikbord dus goed in de gaten de komende tijd! We zien jullie allemaal
graag bij deze feestelijkheden!
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In de spotlights
door Anne Tjepkema

Onze ploeg bestaat uit Anna de Zeeuw, Angela
Marijnissen, Anne Tjepkema, Alain Dirven, Thom
Rolf, Gom van Geel, Jelle Alkema, Richard Louwaard,
Walther van den Biggelaar, Liesbeth Kruythoff, Bert
Verlaan, Kees Bakkenist, Wim Buitendijk, Rita Liesker,
stuur. Reserves zijn Dirk Thijssen en Emmy Bol.

Ontstaan mixed ploeg
Van alle in min of meer vaste opstelling roeiende achten bij
onze vereniging is onze acht misschien wel een buitenbeentje.
Er zijn wel meer mixed ploegen, maar bij mijn weten geen
andere die bij voorkeur boordroeien. Hoe zijn we hiertoe
gekomen en wat houdt ons bij elkaar?
Een jaar of tien geleden was Gom van Geel de drijvende kracht
achter een samenscholing van oudere heren die graag met
elkaar de Head of the River roeiden. De samenstelling was
heel divers: sommigen hadden roeiervaring opgedaan als
student, een enkeling zelfs als jeugdroeier, anderen hadden
hun vaardigheden bij de RV Breda ontwikkeld. Een mixed acht
werden wij, als ik mij goed herinner, een jaar of zes geleden.
We hadden toen wat last van onderbezetting als gevolg
van verloop. De lumineuze oplossing van Gom was enkele
jongedames die ook graag boordroeiden, voor onze ploeg te
werven. Daarmee haalde hij Anna de Zeeuw, Liesbeth Kruythoff
en Angela Marijnissen als trouwe vaste leden binnen, waardoor
we op ongeveer twaalf leden kwamen en meestal een acht
konden bemannen.

Regels voor ‘mixed ploeg’
Hier moet ik even wat uitleggen. We lijken op het eerste
gezicht wel een mixed acht, maar in de praktijk schrijven wij
ons bij vrijwel alle wedstrijden in als herenacht. Kenners van
de regels weten dat je alleen als mixed acht wordt erkend
als er een perfect evenwicht tussen de seksen bestaat. Bij de
verbeterpunten van onze ploeg hoort dan ook uitbreiding met
enkele boordroeiende dames. Als echte mixed acht zouden
we dan eindelijk in deze schaarse categorie blikken kunnen
sleuren. De dominante uitzondering is de Head of the River.
Deze roeien we bijna ieder jaar, maar dit is de enige wedstrijd
in ons programma, waarvoor je je als pure herenacht moet
inschrijven. We moeten dan alle zeilen bijzetten om uit ons
midden voldoende heren te putten en zijn altijd blij dat er
ploegen in de vereniging zijn die ons completeren als we
zelf geen acht kunnen volmaken. Tussen half januari en eind
maart heeft zo’n Head-samenstelling dan ook voorrang. Bij alle
andere wedstrijden verloopt de samenstelling op grond van
beschikbaarheid.
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Wedstrijden
Om welke andere wedstrijden gaat het? Om te beginnen zijn
wij trouwe deelnemers aan de Markcompetitie. Onze ambitie
is over dit soort halve afstanden twee minuten per kilometer te
halen, maar het gebeurt wel eens dat we die doelstelling niet
helemaal halen. We slagen er meestal wel in ons ergens midden
in het deelnemersveld te klasseren. Verder doen we mee aan
de Spaarne Lenterace, de Lingebokaal, de Markregatta en de
Army Regatta. Twee jaar geleden hebben we ook al eens acte
de présence gegeven in kleinere scull-nummers in Bernkastel
om de Gruener Moselpokal. Vorig jaar in Leerdam zijn we met
de schrik vrijgekomen toen Liesbeth bij het oproeien een losse
drukstang constateerde. Alle roeiers bleken een soortgelijk
probleem te hebben. Oorzaak: falende nacontrole van onze
vrouwelijke ingenieur na het assembleren van de boot. Hoewel
dat een heel gezellig weekend was, heeft dit optreden nog
geen vervolg gekregen.

Stuurmanskunst
Hoe gaat het met het sturen? Lang hebben we daar flink
geïmproviseerd, soms zelfs ronselden we een lokale stuur, zoals
bij de Spaarne Lenterace bijvoorbeeld. Eenmaal hadden we
besloten Richard Louwaard, ooit gelauwerde voorzitter van
Het Spaarne, onze acht te laten sturen. We dachten toen zijn
lokale kennis van het roeiwater in ons voordeel aan te wenden.
Hier bleek weer eens dat roeiers niet per definitie ook kunnen
sturen. Bijna was het Richard gelukt halverwege het traject
onze boot als permanent obstakel onder de brug vlak voor de
scherpe bocht vast te zetten. Een dergelijke ervaring deden we
op met Gom. Om uit het stramien van boordroeien te breken
roeiden we in 2006 de Elfstedentocht mee. De kenners weten
dat een goed deel van het traject zich bij nacht en ontij afspeelt
over onverlichte vaarwaters. Op het traject van Leeuwarden
naar Sneek kwamen we er na enkele kilometers achter dat wij
als enige ploeg aan een traject door de stad waren begonnen.
We herstelden deze vergissing door snel rechtsomkeert te
maken. Echter, toen de vaarwegen richting Sneek versmalden,
beschadigden we herhaaldelijk het riet afwisselend aan baken stuurboord. Daarop gaf onze stuur toe dat hij eigenlijk
nachtblind was. Genoeg over goedbedoelende roeiers die
denken te kunnen sturen. Voor de belangrijke wedstrijden
hebben wij ons intussen verzekerd van de kundige en loyale
medewerking van Rita Liesker.

Trainingen en coaches
Wij roeien in de zomer twee keer per week en bemannen
meestal in wisselende formaties probleemloos een acht.
Boordroeien heeft onze voorkeur, maar scullen gaat bijna net
zo gemakkelijk. De meesten van ons wijken moeiteloos uit naar
de skiff. Wat valt er verder te verbeteren? Techniek en conditie

uiteraard. Voor het eerste zouden we wat vaker een coach
moeten regelen. We moeten Mike Milan wat vaker porren;
het oog van de meester doet wonderen. Aan boord hebben
we ook wel wat ervaring: Kees Bakkenist en Bert Verlaan
bijvoorbeeld zijn altijd bereid hun inzichten te ventileren en
dat helpt doorgaans. Bert is bovendien als kamprechter kenner
van de regels, in het bijzonder van de kledingvoorschriften. In
de toepassing daarvan kunnen we ook nog wel vorderingen
maken. Een betere conditie hangt voornamelijk af van de
winterarbeid op de ergometer. Hier koestert onze ploeg fraaie
voornemens die dit seizoen waargemaakt moeten worden.

Betrokkenheid op vereniging
Ik meen dat een kenmerk van onze ploeg, die inmiddels zo’n
veertien leden in een breed leeftijdsgamma beslaat, is dat
wij naast het roeien een redelijk sterke betrokkenheid bij het
functioneren van de vereniging laten zien. Velen van ons geven
instructie of vervullen/vervulden bestuursfuncties of zetten
zich op andere manieren in. Binnen het team coördineren Anna
en ik de afspraken. Vanzelfsprekend staat plezier in het roeien
bij ons voorop, maar het besef dat afspraken niet vrijblijvend
zijn is wel de basis voor dat plezier. We zijn goed bezig als we
daar de vereniging in laten delen.

Markcompetitie 2014-2015
Editie 2014-2015

Datum

Sluiting inschrijving

Markcompetitie I

za 1 nov

ma 27 okt 20:00 uur

Markcompetitie II

za 13 dec

ma 8 dec 20:00 uur

Markcompetitie III

za 10 jan ’15

ma 5 jan 20:00 uur

Markcompetitie IV

za 7 feb ’15

ma 2 feb 20:00 uur

Markcompetitie V

za 7 mrt ’15

ma 2 mrt 20:00 uur

Markcompetitie VI

za 11 apr ’15

ma 6 apr 20:00 uur

De data van de 12e Markcompetitie seizoen 2014-2015 en
de sluiting van de inschrijftermijn.

Zoals je ziet, sluit de inschrijving dit jaar iets eerder dan andere
jaren. Dit doen we om:
• deelnemers eerder duidelijkheid te geven over de boot die ze
kunnen gebruiken, zodat daar eventueel vooraf nog een keer
in gevaren kan worden;
• ruimschoots op tijd om te riggeren indien noodzakelijk;
• het organiserend comité en de wedstrijdcommissie meer tijd
te gunnen om de wedstrijd voor te bereiden respectievelijk
de boten te verdelen;
• de startlijsten eerder op de website te kunnen plaatsen.
We hopen dat jullie allemaal weer in groten getale meedoen.
Tot november!
Markcompetitie-commissie
Johan van der Sman (voorzitter), Maarten Denneman, Yvonne van
Diepen, Julius Freutel en Martijn van den Hoek.
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ESRM 2014 - In The Mix
door Gerbrand Swart

De titel van dit stukje klinkt als een vergeten en vervlogen
Jaren ’80 Mix hit van de band ESRM die je per ongeluk weer
op zolder tegenkomt. Het staat echter voor: ElfSteden
Roei Marathon, editie 2014, die beide Breda ploegen
als mix ploeg zijn gestart. Dit verhaal gaat over de
mixploeg die Maud en Ilja bij elkaar hebben gehaald na de
Ergohead in Amsterdam. Uiteindelijk vinden er nog vele
wijzigingen plaats tussen de eerste groep van namen en de
uiteindelijke roeiers die in Friesland het water op gaan.
Ook deze 29ste editie van de ESRM was weer een bonte
mix van nationaliteiten, verenigingen en type deelnemers.
Je ziet weer de namen en bladen van verenigingen die je
alleen in Friesland op het water ziet en de rest van het jaar
op geen enkele wedstrijd. Want voor een groot gedeelte
van de deelnemers is de ESRM wel degelijk een wedstrijd en
geen toertocht, getuige de vele inschrijvingen als wedstrijd
deelnemer. Maar met name af te leiden uit het fanatisme en
concentratie bij het wisselen! Hoewel kleinere samenstellingen
mogelijk zijn, starten de meeste deelnemers in een ploeg
van 12 man, met 2 vaste sturen en 5 koppels van 2 roeiers.
In een mix ploeg moeten minimaal 6 dames meedoen. Bij
ons waren Moniek Boin en Marianne van der Linden de
vaste stuurvrouwen die de C2x veilig en goed door Friesland
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gestuurd hebben. Zonder het expliciet te hebben afgesproken
lag de ‘verantwoordelijkheid voor de organisatie laag in de
ploeg’. Soms kunnen je zaken overregelen en oversturen, maar
hier was het precies goed. Maud vertelde dat er vorig jaar bij
DDS meer dan 800 e-mails aan te pas waren gekomen; dit jaar
waren het er niet meer 20. Wel met de aantekening dat Albert
en Peter veel tijd in de technische voorbereiding van boot en
routeboek hebben gestoken en dat whatsapp de e-mail zwaar
van de troon probeert te stoten (of al heeft gedaan). Albert
had een mooi schema voor een onvermoeibare mannenploeg
in elkaar gezet en het heeft lang geduurd voordat we er vanaf
begonnen te wijken. Je vraagt je toch af hoe ze dat in de eerder
genoemde Jaren ’80 hebben gedaan toen er nog geen mobiele
telefoon was en geen internet. De notulen kopieren en op de
post doen … het zal wat voorbereidingstijd gekost hebben.
Uiteindelijk lag de boot aan het eind van de vrijdagmiddag
opgetuigd in Leeuwarden en was hij goedgekeurd op alle
veiligheidsaspecten. Na een korte teambespreking – ook hier
geen ellenlange verhalen – bij een heerlijke pastamaaltijd
van Maud met Wordsalat (inside joke), kon de boot tegen
zevenen het water op voor het oproeien naar de start om 20
uur in de Prinsentuin. De zon scheen, de wind was matig en de
weersvoorpelling en stemming was goed: Let the race begin!

In de Prinsentuin namen Leon en Linda als startende ploeg de
boot over voor het eerste traject. Voor Linda die in April 2013
begonnen is met roeien begon de grote, onbekende uitdaging.
Met startnummer 41 konden zij om 11 over 8 de Prinsentuin
verlaten richting Dokkumer Ee. De eerste paar kilometers door
Leeuwarden is altijd lastig; het water klotst behoorlijk op en
neer en je kan niet echt lekkere halen maken. Pas wanneer
je de stad echt uit bent op de Ee wordt het water rustiger en
kom je in het vaste ritme met krachtige halen. Het beroemde
Barthlehiem was onze eerste wisselplaats zoals voor zoveel
ploegen. Bij een van de teamleden was het beeld ontstaan dat
wij een exclusieve deal met een van de waterkantbewoners
hadden zodat wij daar als enigen in zijn tuin konden wisselen.
Niets bleek natuurlijk minder waar. Er stonden ook vijf andere
ploegen in die tuin waarbij een auto van TOR ook nog voor
‘ons’ huisnummer was gaan staan (opzet? obstructie?) zodat de
walploeg eerst in de tuin van nr. 21 stond ipv nummer 19. Enfin,
de eerste wissel was een feit en de race kon verder richting
Dokkum. De Dokkumer Ee is uiteindelijk niet heel breed en op
dit traject zijn de eerste ploegen (ARC die weer waanzinnig
snel heeft gevaren) je tegenligger richting Dokkum. Het was
dus goed opletten en sturen voor Marianne. De eerste brug
Dokkum in (en de laatste weer uit …) is een listig stukje. De
brug is laag (plat liggen) en smal (slippen) maar ook lang, en
er kunnen slippend net 2 boten – in tegengestelde richting –
onderdoor. Dit was een mooie vuurdoop voor Marianne die ze
met vlag en wimpel doorstond. Ook de 3× per week yoga van
Marianne kwam haar hier goed van pas.
Voor het stempelen was bedacht dat we de stempelkaart in
een bidon zouden doen die de slag naar de wal zou gooien.
De walploeg zou laten stempelen en de bidon weer terug
naar de boot gooien. Om er zeker van te zijn dat hij niet in het
water zou komen, gooide Gerbrand de bidon met een stevige
worp naar Dirk die op de kant stond. De worp was echter
zo stevig dat Dirk hem bijna aan de andere kant van de dijk
weer moest ophalen. Naar de stempelpost rennen, kaart weer
terug in de bidon en terug naar de boot gooien waar Albert
hem weer keurig opving. Ondertussen waren we 30 meter
opgeschoven en hadden we niet hoeven aanleggen: weer 6
boten gepasseerd. Het ging soepel. Rondje Dokkum langs de

discoboot en weer de Ee op richting de Klaarkampsterbrug
voor de wissel. Daar stapten Nico en Marije in de boot. Weer
terug in Leeuwarden in de kantine van Wetterwille kwam
echter via een whatsapp van Henriette het bericht binnen dat
Katja (die in Terheijden zat) op Twitter had gezien dat onze
stempelkaart met stempel nog in Dokkum lag en door de
organisatie naar Leewarden gebracht zou worden….volgt u
hem nog….Het Raadsel van Dokkum was geboren! Wat had
Dirk met de stempelkaart gedaan nadat hij gestempeld was?
Waren zijn armen al zo verzuurd en vermoeid na één traject
roeien dat zijn oog-handcoordinatie zo slecht was geworden
dat hij de kaart naast de bidon had gestoken? Had een snode
tegenstander de stempelkaart van Dirk ontfutseld? We zullen
het nooit weten … alleen een volledige reconstructie door
Peter R. de Vries zou nog kunnen helpen. Gelukkig was de
organisatie in Leewarden begripvol en kregen we een tweede
stempelkaart die later weer met het origineel verenigd konden
worden. Geen stempel gemist.
Had een snode tegenstander de
stempelkaart van Dirk ontfutseld?
In Leewarden konden Albert en Gerbrand weer instappen voor
hun tweede traject. Het was inmiddels goed donker geworden
en de schijnwerper had helaas de eerste wissel al niet overleefd.
Dan blijft het toch even zoeken in het donker naar de ingang
van de Swette/Sneekertrekvaart vanaf het Van Harinxmakanaal.
De 4 minuten vanaf de brug bleken maar 2 minuten. De
zorgvoldig opgebouwde voorsprong slonk weg … op de
Trekvaart wachtte uitdaging 2. Voor de nieuwe weg onder
Leeuwarden wordt een brug gebouwd maar die staat nog
niet op de kaart. Het contrast is slecht en zonder schijnwerper
heeft Moniek moeite om het juiste bruggat te vinden. We
kiezen stuurboord, maar dit blijkt – zonder afzetting – het
bouwgdeelte te zijn waar allemaal betonnen palen op 3 meter
afstand van elkaar staan. Alsof je in een slechte maffiafilm bent
beland! We blijven rustig en slalommen tussen de palen door
richting de uitgang. De twee achterop lopende ploegen maken
gebruik van onze keuze en kiezen het andere gat: ongeveer 2
minuten aan de broek. In Weidum nemen Nico en Marije over.
Bij Langlansbrege (bij Deersum) is hun wisselplaat zo druk dat
ze na aanvankelijk te wachten toch besluiten door te roeien
op zoek naar een betere plek. Die plek blijkt uiteindelijk 4
kilometer verder te zijn en dat is niet fijn als je er op rekent dat
je 7.6 km moet roeien en het blijken er 11.6 te worden. Ook het
bellen vanuit de boot met de walploeg kost enige tijd en we
verliezen kostbare minuten.
Na soepel door Sneek te zijn gegaan, gaat het verder naar
Woudsend, waar Dirk en Maud uitgeslapen op een oude
sleepboot van een neef van Albert weer instappen en de
oversteek over het Slotermeer gaan maken. Een schitterend
traject als het water glad is en de zon opkomt! In Balk namen
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Leon en Linda de boot weer over en was een constructie met
een touw bedacht om de boot snel door een brug richting
Luts te trekken. Dit bleek niet te werken als er om de 10
meter palen staan en er een soort Gordiaans knoopfestijn
begint te ontstaan. Na het ondiepe water van de Luts gaat
het over de Fluessen en De Morra naar Galamadammen en
van daaruit weer soepel naar Stavoren. Van Stavoren naar
Hindelopen moeten Peter, Ilja en Marianne weer een paar
lastige manoeuvres uithalen. Het water is daar op sommige
plekken zeer smal en je wilt toch ook die tegenstander voorbij.
een huurboot met een Duits
stelletje erop waarvan zij de boot
dwars op de vaarichting parkeert
Na Hindelopen (doorkomst rond half negen) begint de
noordwesten langzaam in kracht toe te nemen en wordt het
voor alle ploegen zwaarder tot Harlingen. In Workum zijn er
nog 2 maritieme obstakels te nemen. Een gigantische klipper
die bijna net zo breed als het water is en een huurboot met een
Duits stelletje erop waarvan zij de boot dwars op de vaarichting
parkeert. Wij proberen te helpen waarbij hij spontaan van
boord stapt en zij alleen aan het roer staat. Ilja en Peter kunnen
er net langs glippen. De andere ploegen hebben minder geluk!
Maar ook dit hoort bij de charme van de Elfstedentocht. Of het
stelletje nog ruzie heeft weten we niet, maar samen zeilen of
varen is een wel een goede lakmoesproef voor een relatie.
In Bolsward opent een hotel-restaurant om kwart over zeven
speciaal de deuren voor de ploeg van Leon en Linda voor
een calorierijk ontbijt met eitjes. Via Bolsward naar Harlingen
waar het nemen van de brug altijd weer een uitdaging is. De
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stempelpost ligt direct na de brug. Moniek stuurt de boot
zeer soepel met een ruime bocht door het tweede bruggat.
Daarvoor hebben we weer vele andere ploegen tegen de
dukdalven aan zien knallen. Vanaf Harlingen is het wind mee
over het Van Harixmakanaal naar Franeker. In Franeker wordt
de stempelpost snel genomen en besluit Marije toch te blijven
roeien, onder medisch toezicht van Henriëtte die haar de juiste
dosering pijnstillers tegen heup- en kniepijn geeft en Paul
die haar als fysiotherapeut de laatste behandeling geeft. Toch
handig met zo veel mensen uit de zorgsector in de ploeg. Haar
laastste traject zal Dirk overnemen. Franeker uit bleek toch
ook weer even zoeken naar het juiste water en met een kleine
omweg komen ze er. Door naar Ried en Menaldum: het einde
komt in zicht. De strijd met de mixploeg van TOR verhevigt zich
wel. Maud heeft de persoonlijke doelstelling om die ploeg voor
te blijven, die met startnr. 48 na ons gestart is (startverschil
ongeveer 2 minuten). In Deinum vindt de laatste wissel
plaats. Nu moet TOR worden voorgebleven. Gelukkig wisselt
TOR nog een keer waardoor de voorsprong oploopt. Dwars
door Leeuwarden met zeer veel pleziervaart en golven stuurt
Moniek ons soepel naar de Wetterwille. Nog even aanzetten in
de laatste 200 meter voor finish. Uiteindelijk blijkt het verschil
met TOR na 19 en een half uur varen slechts 5 seconden …
en worden we overall 13de en 7de in het mixveld. Een goede
prestatie van 2 nieuwe sturen en vele nieuwe mensen in de
walploeg. Moniek, Marianne, Michelle, Bart, Karin, Saskia, Paul,
Jeroen, Henriëtte, Moos, Titus, Jaap en Alex: een heel hartelijk
dank voor jullie ondersteuning en het feit dat we 1 team waren!
En ik hoop dat degenen die het voor het eerst meededen
lichtelijk gegrepen zijn door het Elfsteden-virus.
Oant moarn! (goed gespeld Ilja?)

Dubbelfestival:
vrouw met een
missie!
door Marleen Pijnenborg
Het begon allemaal op de laatste zaterdag van de afgelopen
Markcompetitie. Willem Muller mocht de bokaal die zijn eigen
naam draagt, uitreiken aan Rien de Jager, winnaar van het
eindklassement. Daarna bleef Willem nog even aan het woord.
Hij had namelijk een nieuwe lustrumactiviteit aan te kondigen:
het dubbelfestival. In grote lijnen bleek het om een afvalrace
over 250m te gaan. Steeds zouden 2 teams in dubbel-2-boten
naast elkaar in 2 banen starten, de winnaar mocht door
naar de volgende ronde. Iedereen die een ranking had in de
Markcompetitie mocht meedoen. Om het extra spannend te
maken, was er 1 voorwaarde gesteld aan het vormen van een
team: bij elkaar opgeteld, mochten de rankingscores van de
teamleden maximaal 2,1 bedragen. Deze regel behoefde enige
uitleg aan de toehoorders en daarna begreep ik het in ieder
geval nog steeds niet.
Toen de eerste drukte rond het bord met de namenlijst voorbij
was, ben ik voorzichtig eens een kijkje gaan nemen. Mijn
gevaren tijd in de MC stelde niet veel voor, dus het duurde even
eer ik mijn naam had gevonden. In feite betekende dat, dat ik
met bijna iedereen op de lijst een team kon vormen. Maar ik
wilde toch even weten wie mijn match was om tot die 2,1 te
komen. Het was de derde naam op de lijst: Mitchel Steenman.
Nietsvermoedend stapte ik naar het smoelenboek, niets te
vinden. Toch maar even vragen aan Willem dan. Hij keek me
wat vreemd aan en zei toen lachend: “Ik denk niet dat ie het zal
doen, hoor. Hij is druk aan het trainen voor Rio. Maar je kunt het
altijd proberen natuurlijk.”
Slik. De zomerspelen, juist ja. Vroeger jeugdlid bij RV Breda, oké.
Oh, al twee keer eerder meegedaan aan de Spelen. Tuurlijk.
Google is your friend, dus thuis wat extra informatie opgezocht.
Over de 2m lang en 94 kg schoon aan de haak. Zoals jullie
op de foto kunnen zien: ongeveer twee keer zo zwaar en
twee keer zo lang als ik. Bijna dan. Een uitdaging … Uhuh …
Zou wel een stunt zijn. Maar hoe leg ik contact? Het kon niet
makkelijker. Hij verscheen gewoon op Den Roei. Weliswaar om
de bedrijfs-8 van zijn sponsor te coachen, maar deze uitgelezen
kans liet ik niet aan me voorbij gaan natuurlijk! Dus ik heb al
mijn moed verzameld en hem aangesproken (en wel als een
bakvis, gebiedt de eerlijkheid erbij te vermelden). Hij zou er
even over nadenken − het NK zou misschien roet in het eten
gooien − maar hij zou er zeker op terugkomen. Even afwachten
dan maar. Nog een berichtje gestuurd. Nog meer wachten.

Spreek ik Willem op Den Roei, blijk ik al ingeschreven te zijn!
Ook goed. Ook goed? O mijn God?! Wat heb ik me nu toch op
de hals gehaald? Hoe gaan we dit in vredesnaam aanpakken? Ik
kan niet op slag, want dan moet Mitchel met vaste bank roeien.
Maar ja, ik kan ook niet op boeg, ik kan hem natuurlijk nooit
bijhouden. Moet ik ballast meenemen? Wacht even, roeien is
leuk! En Mitchel mailde een plan: oproeien naar de start is ook
trainen.
Vrijdag 6 juni, de grote dag. Zenuwachtig! Ik had voor de vorm
nog twee weken intensieve interval training gedaan op de
ergo. Gelukkig was ik enigszins gerustgesteld door Leonie en
Thera, die mij allebei dezelfde goede raad gaven: houd zijn
tempo aan zonder kracht te zetten en vooral niet storen! In de
eerste heat lukte dat, we wonnen! In de tweede heat bevond
ik me ineens in een bovenmaats veld: ik zat met Mitchel in
de boot en naast ons lagen Antoinette en Rob. Ik voelde me
ineens wel heel erg klein. Compleet geïntimideerd werd ik
door Mitchel over de finish gevaren, we hadden verloren. 250m
is echt te kort om je concentratie te herpakken. En zo was de
wedstrijd veel sneller voorbij dan de aanloop er naar toe. Maar
voor mij was meedoen de hele tijd al belangrijker dan winnen.
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Roeien op de Moesel: Weißwein,
Rudern und Gesang
Je moet er geweest zijn om het te begrijpen; Bernkastel is een
popperig wijndorpje aan de fraaie Moesel door heuvels, oude
kastelen en wijnranken omgeven. Tot zover is het duidelijk.
Maar 340 kilometers rijden om met (oa) een C4 twee kilometers
hard te varen – met een passagiersschip 30 meter naast je
waarvan de opvarenden je vrolijk toejuichen (hoop je) dan wel
hartelijk uitlachen (meer waarschijnlijk), waarna een keerboei

wacht om te ronden (nu is het zeker: het is uitlachen) en dan
weer dezelfde twee kilometer terug – ja dat is … alleen goed
te pruimen als de randvoorwaarden goed geregeld zijn. En dat
zijn ze daar bij de Gruener Moselpokal. De entourage kent u
al, het weer is steevast prachtig maar de witte wijn is zonder
twijfel de dobber waar dit evenement op drijft. En dus is het
witte wijn op vrijdag na aankomst met – oké, Weißbier erbij –
witte wijn in het restaurant en witte wijn weer terug op de
camping. De volgende dag begint nog met veel koffie maar
gaandeweg de dag wint de wijn het weer met gemak. Dat
wordt er niet beter op als winnende roeiers behalve kussen
van de plaatselijk Wijnmissen ook ieder een .... juist ja fles
Regattawein in ontvangst nemen. ‘s Nachts wordt dan in de
plaatselijk Tanzkeller al die alcohol weggedanst samen met
de Dudokkers van Heel met het Duo Pepe enneh … Riesling
Kabinett.
Gelukkig weten de roeiers van de RV Breda – al dan niet in
combi met Dudok – zich te beheersen en grossieren ze vooral
in tweede plaatsen. Willem Muller geeft hierin het wijze
voorbeeld; het was minstens zijn 15de Bernkastel.
Om met Aukje te spreken: “Het was zo’n nacht waarvan je
achteraf niet zeker meer weet of ie ooit heeft plaatsgevonden”.
Waarvan akte !
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Nieuwe leden en materiaal
door de materiaalcommissie
In Breda hebben we een prachtige vloot die door
enthousiaste leden ook goed onderhouden wordt.
Het is belangrijk dat de leden zorgvuldig met het
materiaal omgaan en onvolkomenheden meteen
melden via het BRS.
De nieuwe leden leren we nu meteen zorgvuldig met het
materiaal om te gaan. Vooral van buiten en van binnen
afdrogen en na elke outing de slidings schoonmaken krijgt
nu prioriteit. Een C4 kost tenslotte al gauw 13.000 euro.
Iedereen roeit in kostbare boten en dat besef moet dus
ook bij iedereen doordringen. Daarom wordt er bij de
instructie nu extra op gelet dat de C-boten via de kielbalk
het water in gaan. Eén persoon houdt daarna de boot af
terwijl de anderen de riemen in de dollen doen. Daarbij sta
je natuurlijk niet met vieze schoenen op de slidings. Slidings
en wieltjes vervangen voor een vier kost bijvoorbeeld
€ 320,-, geld dat je liever anders besteedt.
Nieuwe leden krijgen ook uitleg over alles wat er mis kan
gaan. Als materiaalcommissie zien we slijtages, die in
maanden zijn ontstaan omdat mensen doorroeien met
boten waarvan bouten en moeren niet goed vast zitten.

Wanneer een voetenbord niet goed wordt vastgezet dan
slijt alles veel harder. Dat geldt natuurlijk ook voor andere
dingen waar speling op zit. Wanneer zoiets niet goed wordt
uitgelegd, dan denken mensen dat het normaal is.
Ook de jeugd wordt nu materiaalkennis bijgebracht en ook
die maken nu hun boten op de gewenste manier schoon na
het roeien. Oudere leden die al langer lid zijn dienen zich
deze werk- en zienswijze eveneens eigen te maken.
Dat betekent:

Na elke roeitraining of -tocht de boot
aan de buitenkant schoonmaken en
afdrogen; óók de dekjes. Omdraaien en
binnenkant droogmaken en de slidings
schoonmaken.
Voor de poetsdoeken en sponsjes voor de slidings komen
binnenkort aparte bakjes. Tot slot nog wat bedragen: een
nieuwe vier kost zo’n € 28.000 euro. Een setje sculls kost
€ 600 en een boordriem € 700 euro. Laatst is er een setje
riemen weggeraakt. Erg jammer, want daar had je toch leuk
iets anders voor kunnen doen.

Fietsvakantie
Vietnam
door Wouke Eindhoven
Als liefhebber van fietsen, hebben mijn vriendin Jannie en ik al
vele malen in Azië onze fietsvakantie doorgebracht. Zo ook dit
jaar. We begonnen in Saigon en hebben zeven weken lang de
kust gevolgd tot Hanoi. De reis boeken we bij AWOL en mogen
onze eigen fietsen meenemen. Een heel gedoe, maar er gaat
niets boven je eigen fiets. Thuis vullen we naar aanleiding van
het routeboekje de dagen in en herzien dit zonodig als we aan
het fietsen zijn. Niets staat vast, alleen de begin- en einddata.
We hebben weer enorm genoten deze keer maar waarom ik dit
stukje schrijf, heeft de volgende reden. We waren in Ninh Binh
om van daaruit de Tam Coc Caves te bezoeken. Op de fiets daar
naar toe en naar de caves werden we geroeid. Wij zijn in ons
land gewend met armen en vooral benen te roeien. Daar doen

ze het met hun voeten! Heel bijzonder. De bewegingen waren
tweeërlei. Soms leek het net op de manier waarop wij roeien
maar soms leek het meer op een fietsbeweging. Om een indruk
te geven hoe het er uitzag doe ik er een foto bij. Moe maar
voldaan keerden we terug in Nederland. Roeien met je voeten,
iets voor ons om te leren?
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Impressie van het
WK roeien 2014
op de Bosbaan in
Amstelveen
door Leo de Leeuw
Na jarenlang heel veel roeiwedstrijden op TV te hebben
gevolgd, kregen mijn vrouw Hans en ik dit jaar de kans om
de WK in eigen land te gaan meemaken. Die kans hebben
we gegrepen en we hebben er geen spijt van gehad. Met als
thuisbasis de camping in het Amsterdamse bos (dat trouwens
in Amstelveen ligt) hebben we vier dagen lang genoten van
roeien op topniveau. We hebben gevoeld hoe de sfeer is tijdens
een dergelijk groot roei-evenement. We hebben ervaren wat
het is om, als toeschouwer, roeiers uit heel veel landen het
laatste duwtje naar de finish te geven.
De nationale media hebben erg veel nadruk gelegd op het
“falen” van onze roeihelden. De sfeer tijdens het toernooi heeft
daar niet onder geleden. Er werd gewoon heel goed en hard

geroeid. Voer er een Nederlandse boot over de Bosbaan, werd
er heel hard gejuicht. Maar ook als er géén Nederlandse boot
over de Bosbaan voer, was het enthousiasme van het publiek
onverminderd groot. Iedere ploeg, ongeacht de nationaliteit,
werd aangemoedigd tijdens de laatste 500 meter. Dit werd
door de roeiers zeer gewaardeerd; zij voeren terug langs de
tribunes en bedankten het publiek voor hun aanmoedigingen.
De lichte vrouwenvier van eigen bodem haalde goud; de ploeg
deed dit in een vlekkeloze wedstrijd, waarin de dames vanaf
de start de eerste positie innamen en deze positie niet meer
prijsgaven. Eigenlijk was dit een heel saaie wedstrijd …

De wereldkampioen in spé
door Wim Rutten

Mijn kleinzoon Hugo kan absoluut niet tegen zijn verlies. Als
je met hem voetbalt, rent of tafeltennist, hij wil per se winnen.
Ook als je spelletjes met hem doet, hij wil winnen. Wat dat
betreft heeft hij de mentaliteit om wereldkampioen te worden. Van wie hij dat heeft laat ik maar even in het midden,
van zijn vader en misschien ook wel van zijn grootvader.

Natuurlijk vertel ik hem dat opa roeit en dat het een mooie
sport is waar je groot, dik en sterk van wordt . Op de skiff
head in Amsterdam was hij mijn trouwe supporter. Ik ben
bij die wedstrijd wel aardig van mijn voetstuk gevallen. Ik
had een hoog start nummer. Na mij kwamen er nog maar
vijf. De eerste was al lang gefinisht en ik moest nog starten.
Mijn kleinzoon heeft minstens een uur moeten wachten
voordat opa kwam aankakken. Ik was dus niet eerste. Dat is
in zijn ogen het enige wat telt.
Ik dacht daarom bij mijzelf, “ik moet hem het echte
roeien laten zien”. Aangezien hij in Amsterdam woont
heb ik hem uitgenodigd om met mij de finales van de
wereldkampioenschappen op de Bosbaan bij te wonen.
Hij had van mij het blauwe Aegonhoedje gekregen. Ik had
geen kaartje voor hem gekocht. Ik kondigde hem bij de
controle aan als de wereldkampioen in spé en dat bleek
voldoende. Zie je wel, bij de roeibond begrijpen ze zoiets.
We mochten zelfs op de VIP-tribune plaatsnemen omdat de
gewone tribune vol was. Hier werd de wereldkampioen in
spé met alle egards behandeld. Hij kreeg een VIP-armband
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Daartegenover haalde de lichte mannenvier, met ons oud-lid
Jort van Gennep, de finale na een zeer spannende halve finale.
We zaten op het puntje van onze stoel.
Bij de finale van de lichte vrouwenskiff lag de Belgische roeister
Eveline Peleman in eerste positie. Zij werd luid toegejuicht.
Ongeveer 50 meter voor de finish maakte zij een enorme
snoek en zij sloeg bijna om. Het publiek reageerde ontzet met
“oooohhhhh”; het voelde aan alsof de tribune inzakte. Maar
Eveline maakte zich heel erg kwaad, herpakte zich, maakte
een paar bijzonder krachtige slagen, schoot vooruit en finishte
alsnog als eerste. Het publiek ging letterlijk uit zijn dak. Hoezo
nationale gevoelens? Leuk was de aanwezigheid van veel Britse
fans. Groot-Brittannië (net als Nieuw-Zeeland) behaalde veel

om die hij vol trots droeg. Wij op de banken. Ik had hem de
spelregels summier uitgelegd: “degene die het eerst door
de finish komt, heeft gewonnen en is wereldkampioen”. Dat
was te begrijpen. Bij de eerste de beste wedstrijd vroeg hij
“ Waar is Nederland?”. Hij had natuurlijk meteen zijn keuze
gemaakt: hij was fan van Nederland. Maar daar had je het
weer: Nederland kwam in het spelletje nauwelijks voor. De
enige ploeg die in de finales voorkwam was de mannen
lichte vier met een oud Bredaroeier, Jort van Gennip, in de
ploeg. Dat wist ik hem vol trots te melden. Laat die ploeg
nou als laatste over de finish komen …
“Opa, waarom ben jij dan geen
wereldkampioen geworden?”
Hij snapte er ook niets van. Ik had hem toch uitgelegd
dat wie het eerste over de finisch kwam wereldkampioen
was? In zijn ogen kon er maar één wereldkampioen zijn
en niet vier tegelijk. “ Er is toch maar één de beste “. Ik heb
hem uitgelegd dat het er meerderen konden zijn en in
verschillende nummers, maar dat vond hij maar niets.
Zo vertelde ik heb hem ook vol trots dat ook opa jaren
geleden veel op de Bosbaan geroeid had en daar zelfs het
nodige gewonnen had. Mijn kleinzoon is een leergierig

medailles. De kreet “Hop Gee Bee” was een veel gehoorde. De
apotheose van het WK was de finale van de mannenacht op
zondagmiddag. Die werd gewonnen door de Britten en dat
hebben we gehoord …
De organisatie van dit toernooi was vlekkeloos. Met de hulp
van zo’n 700 vrijwilligers werd een perfect roeifeest gehouden.
Dan ben je toch wel een beetje trots om Nederlander te zijn …
Al met al waren er meerdere bloedstollende finales. Het deed er
niet toe welk land daaraan meedeed, alle deelnemers werden
luidkeels aangemoedigd. De president van de internationale
roeibond FISA verwoordde in zijn slotwoord de sfeer treffend
in slecht, maar goed verstaanbaar Nederlands: “Nederlandse
roeifamilie, bedankt!”

knaapje en wilde weten of ik wereldkampioen was geworden.
“Opa, waarom ben jij dan geen wereldkampioen geworden?”
Tja, laat ik dat nou ook niet weten. Tussen de nummers
door was er best een lange pauze voor een kind van zeven.
Gelukkig boden de vlaggen van de landen aan de overkant
uitkomst. Hij kende er vele en samen kwamen we een heel
eind. Zo’n tribune was toch wat te statisch voor een jongetje.
Wij naar het gezellige feestterrein, waar de Bredaleden
goed vertegenwoordigd waren. Ik heb met iedereen een
praatje gemaakt of iemand minstens “goede dag” gezegd.
“Opa, waarom zeg je tegen iedereen ‘goede dag’?”. Ik heb
hem uitgelegd dat we dat bij ons in het zuiden altijd doen
als we mensen kennen. Ik denk toch dat ik eens met mijn
zoon moet gaan praten over de opvoeding. Om mijn
gedeukte imago wat op te vijzelen zei ik: “Ik ben baas van de
roeivereniging Breda!”. Voorzitter begrijpt hij namelijk nog
niet. Helaas, dit maakte ook al evenmin veel indruk. Papa en
mama waren de baas en daar had hij toch ook niet veel last
van. Toen we het terrein van de wereldkampioenschappen
verlieten wilde ik wel weten of mijn investering enig
enthousiasme voor het roeien had opgeleverd: “Hugo, wil
je later ook gaan roeien?”. Daar hoefde Hugo niet over na te
denken: “Opa , ik wil wel in een roeibootje gaan vissen met
jou”.
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door Karin Plantinga
Geen bijdragen over de Nationale tocht Aangepast
roeien uit eigen gelederen, maar twee verslagen vanuit
deelnemende roeiverenigingen elders in het land! Onze
roeivereniging organiseerde dit jaar deze tocht ook in
het kader van ons veertigjarig bestaan. Jonge, jonge, wat
werden die deelnemers en hun begeleiders in de watten
gelegd en ik spreek uit waarneming. Als fotograaf heb ik het
evenement van dichtbij meegemaakt. Ik was danig onder
de indruk van de inzet en het organisatietalent van onze
vereniging. Die mening werd gedeeld door de Nationale
Sportfederatie, die een lovend stuk op haar site plaatste.
Maar lees zelf hoe deelnemers de tocht hebben ervaren.

Nationale tocht Aangepast Roeien
(NAR) in Breda
door Koos Mistrate Haarhuis (Rijnland)
Het was een bijzondere dag waarop de NAR op 6 september
2014 werd gehouden. Voor de 25e keer, dit keer in Breda.
Vanwege hun 40-jarig bestaan mocht de roeivereniging Breda
van de KNRB de NAR organiseren. Dat hebben ze wat mij
betreft goed gedaan. Rijnland kwam met drie eigen wherry’s, ik
voer in een geleende houten wherry van Breda.
We werden bij aankomst hartelijk ontvangen. Met koffie, thee
en iets lekkers erbij. Continu was er wel iemand aanspreekbaar
voor ons. Dat was erg prettig. Gedurende de dag was er ook
vaak iemand aanwezig om mensen te helpen met het één of
ander, in de boot helpen, te wijzen waar we moesten zijn e.d.
Daarnaast voer er steeds een motorbootje van de vereniging
rond om hand-en-span-diensten te verrichten. De hele dag was

er een arts aanwezig en ook de reddingsbrigade was paraat in
een motorbootje dat steeds met ons meevoer.
Het was ook goed weer om te roeien, helaas niet zonnig, maar
wel rustig weer met weinig wind.
De Mark is een mooi brede rivier en dus goed om op te roeien.
In het begin was er de nodige industrie, links en rechts van
het water, maar eenmaal in de stad was het uitzicht de moeite
waard. Breda is een mooie stad en heeft water genoeg. Het
slippen onder smalle bruggen viel wel mee. Over het algemeen
was het breed genoeg, alleen bij een enkele brug moest er
geslipt worden.
Halverwege werden we getrakteerd op een goede lunch, met
het nodige fruit.
Eenmaal terug bij RV Breda werden we weer ontvangen met
drank en muziek van een fanfare. Hetty en Jacco waren bij
de clinic vast bankje roeien in een skiff-met-drijvertjes en
hebben met veel plezier hierin geroeid. Daarna hebben Nico
Spieker en ik meegedaan aan een wedstrijd. We wonnen zelfs
nog de tweede prijs, een medaille en een aandenken voor de
prijzenkast van de vereniging. Later kregen we ook nog weer te
eten, wat we konden afhalen bij een soort buffet.
Het was allemaal zeer de moeite waard. Een leuke dag om op
terug te zien.
Dat we zo’n mooie dag hadden hebben we natuurlijk te danken
aan al de roeimaatjes, begeleiders en ieder ander die een
bijdrage geleverd heeft.
Uiteraard ook Hetty Vogelesang, die zich heeft ingespannen
om o.a. de vrijwilligers te vinden en diverse schema’s te maken.
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NAR gezien door de ogen van
Trompdeelnemers
door Maria Kruithof (Tromp)
Het is vroeg dag (6 september), wat voor een Tromper
geen probleem is ;-). Rond acht uur gaan we op weg en
via een ‘ruime’ omleiding arriveren we toch op tijd voor
de koffie met cake in Breda. RV Breda heeft een prachtig
onderkomen en de vloot, zonder eigen bootsman, mag er
zijn! De boten glimmen je tegemoet, waar wij Trompers nog
van kunnen leren …
De tocht voert de roeiers over de Mark, een breed water,
waar op deze dag niet veel ander vaarverkeer is. De anderen
gaan per bus, auto of rondvaartboot naar de lunchplek.
Daar worden we gastvrij onthaald. Ondertussen arriveren
de roeiers en gezamenlijk genieten we van allerlei lekkers.
Dan volgt de terugtocht, soms in andere samenstelling van
de bemanning, maar zo komt ieder aan zijn of haar trekken.
Eenmaal weer terug bij de roeivereniging is het even

samen hard werken om de boten weer uit het water op de
botenwagen te krijgen.
Het klapstuk van de middag is de wedstrijd over 500 meter.
In de skiff doen onze eigen Marije en Martin mee als enige
skiffeurs. Dus vielen beiden in de prijzen, Marije de eerste
en Martin de tweede. Voor ieder een blik en een aandenken
voor in de vitrine van Tromp. Zoiets voelt erg feestelijk voor
de roeiers, maar ook voor ons als supporters. De borrel en
het buffet met ijs toe vormen een geweldige afsluiting van
een mooie dag. Voor Breda onze complimenten voor de
organisatie. Zij hebben ons, mede door hun inspanningen
een prachtige, sportieve belevenis laten ervaren.
Maar ook dank aan Franny en Nico, die alle
Trompvoorbereidingen hebben gedaan en de hele dag, in
alle bescheidenheid, coachend aanwezig waren.
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2014, nóg een lustrum!
door Beelke van Meurs

In dit 40e jaar van Roeivereniging Breda kunnen we nóg
een heel bijzondere verjaardag vieren, namelijk die van
het 125 jarige Treffeltje! Daarom een ‘levensverhaal’
van deze boot, veruit de oudste van onze vereniging.
Deze bijzondere boot heeft onlangs bovendien één van
zijn meest bijzondere tochten gemaakt met in wel heel
speciale roeikledij gestoken roeiers! Maar nu eerst het
‘levensverhaal’.
Het Treffeltje is een single-wherry in het jaar 1889 gebouwd
in Joinville-sur-Marne. In 1974, tijdens de zoektocht naar
boten voor onze beginnende roeivereniging, kreeg de heer
Leo Weinberg (penningmeester in het oprichtingsbestuur) via
Nautilus en Viking de tip dat er een wherry te koop lag. Hij heeft
toen zelf voor 400 gulden dit bootje aangeschaft en later aan
de vereniging geschonken. Zeker de eerste twintig jaren was
het Treffeltje favoriet bij de instructie: door haar ranke bouw
lekker licht om te tillen. Maar ook kwetsbaar: elke vijf jaar moest
ze wel in groot onderhoud, waarbij steeds zoveel mogelijk
de oorspronkelijke staat werd behouden. Wel zijn de riggers
vervangen, waarna één van de originele koperen dollen,
gemonteerd als presse-papier, aan Leo Weinberg werd (terug-)
gegeven.
Tijdens het derde lustrum van RV Breda lag het Treffeltje
als 100-jarige te pronken. In 1993 is het grootonderhoud
gefotografeerd en bezongen. In 2005 heeft nog een flinke
revisie van het Treffeltje plaatsgevonden. Maar nu ligt zij
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er behoorlijk stoffig bij. Er lijkt een mooie taak voor een
liefhebber/scheepsbouwer/houtbewerker weggelegd. Laat
onderstaande tekst uit Easy-All nummer 73, voorjaar 1993,
ter inspiratie dienen.

DE OMA VAN ONZE VLOOT
Het Treffeltje heeft het al honderd en vier (104) jaar goed gedaan
en is onlangs als een goudhaantje de werkplaats weer uitgegaan.
Glimmend gelakt,
elke scheur weer geplakt.
Van nieuwe spantjes en dollen voorzien
gaat zij nu op naar de honderd en tien!
Behandel haar als je liefste grootje:
koester en vertroetel dit fijne bootje.
Ram niet met de riggers tegen de schuifdeuren aan.
Laat haar over de kiel te water gaan.
Bij in- én uitbrengen graag horizontaal.
Beschadig geen gangen, maak de boorden niet kaal.
Ga subtiel te werk bij het in- en uitstappen
en vergeet vooral niet haar na afloop goed uit te lappen.
Wat extra liefde en aandacht van ons en onze pupillen:
Welke boot (en welke oma) zou dat niet graag willen?

Roeibootje =
huwelijksbootje
door Martijn van de Corput & Kirsten van de Wiel
Op 22 augustus zijn wij getrouwd. Wij zijn echte watermensen.
We hebben elkaar ontmoet bij de waterscouting in Zevenbergen,
waar we elke zaterdag met lelievletjes op het Hollands Diep
zeilden. En nu roeien we allebei in Breda. Niet gek dus dat we
bedachten dat we graag onze fotoreportage wilde maken op
het water. En waar kan dat beter dan bij onze RV!
Om onze plannen waar te kunnen maken, vroegen we onze
roeiteams ons te helpen. Dat wilden zij natuurlijk graag voor
ons doen. Bert van de toercommissie reserveerde voor ons
een wherry. Het Treffeltje zou ons ‘huwelijksbootje’ zijn op
onze grote dag. Wij hebben die een week van tevoren grondig
schoongemaakt en getest.
Helaas waren de weergoden ons niet echt goed gezind.
Maar echte watermensen laten zich niet tegenhouden door
een beetje water uit de lucht. “Weer of geen weer, het is altijd
roeiweer”. Dus ook op je trouwdag! :-) Daarom stapten wij vol
goede moed in de auto naar Terheijden.
Toen we bij de RV kwamen, zagen we dat het was versierd.
Echt leuk! Het Treffeltje lag al op ons te wachten. Klaar om het
water op te gaan. Toegegeven, het was erg spannend om met
dit ruige weer en met je bruidsjurk in een roeiboot te stappen.
Maar het was ook zo verschrikkelijk tof! We hebben er van
genoten. En de foto’s zijn erg mooi geworden.
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Wilde eend (Anas platyrhynchos)
door R. Wiekel

Wilde eend. Van alle vogelnamen is ‘wilde eend’ wel de meest
fantasieloze naam die je maar kan bedenken. Neem nou ‘smient’,
of ‘taling’, dàt zijn mooie namen. Maar wilde eend? Nee. Het zit
hem natuurlijk in de volstrekt overbodige toevoeging ‘wild’. We
mogen er tenminste van uitgaan dat het hier niet gaat om een
verwijzing naar zijn losbandige levensstijl of zijn ontembare
temperament. Bijna alle tamme boeren-, dorps- en stadseenden
stammen in hun bonte verscheidenheid af van de Wilde Eend.
Deze tamme eenden kennen de verzamelnaam soepeend,
(Anas unox), en zelfs dat is nog een betere benaming.
Tot zover de naam. Na een natte augustusmaand hebben we
toch een prachtige herfst gehad. Op zo’n mooie windstille dag
zat ik op het balkon van de Roei nog een beetje na te genieten,
toen er een woerd over de Mark zwom. Spiegelglad water en
mooi laag strijklicht: het waren de ideale omstandigheden
om een bijzonder natuurkundig fenomeen te zien dat de
zwemmende eend veroorzaakte: de kelvinscheepsgolven.

Het bekende patroon bestaat enerzijds uit diagonale golf
kammen waarvan de verbindingslijn van de hoogste punten in
theorie een hoek vormt van 19°28' met de bewegingsrichting
van het schip. Samen vormen deze lijnen de karakteristieke V
achter een schip. Het gebied tussen de lijnen van de V wordt
opgevuld met transversale golven die loodrecht op de vaar
richting staan.
William Thomson, later beter bekend als Lord Kelvin, was de
eerste die, al in 1887, onderzoek deed naar de golven die
door een varend schip veroorzaakt worden. Hij was ook de
eerste die tot een sluitende (wiskundige) verklaring van het
typische boeggolfpatroon kon komen. Hij ontdekte dat een
door het water bewegend object altijd dezelfde boeggolven
veroorzaakt, of het nu een containerschip, een zalmschouw
of een Wilde eend is. Kelvin liet zien dat die hoek voor ieder
vaartuig en bij iedere snelheid, altijd ongeveer 39 graden
is, een getal dat we voor deze lustrumeditie probleemloos
kunnen afronden naar een passende 40 graden.
Ook een smalle roeiboot veroorzaakt hetzelfde patroon. Dat
we dit op het wateroppervlak eigenlijk niet zien, komt doordat
de boeggolven, zeker in kleine nummers, ondergeschikt zijn
aan de kolken van de bladen. Wanneer je goed roeit, vormen
de kolken maar een verstoring op één plaats, omdat je op
hetzelfde punt waarop je inpikt ook het water weer loslaat.
Alsof je een steen in het water gooit. Als je skifft vertrekken
daardoor vanuit het uitpikpunt twee concentrisch groeiende

waar: langs de hele Mark;
wanneer: het hele jaar door, bij voorkeur bij windstil
weer en laag licht.
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ringen die zich achter de boeg samenvoegen tot een horizontale
lijn op het water. Bij laag licht zie je dan een mooi zebrapatroon ontstaan van donkere en lichte banen op het water.
Als je laat lopen en je bladen over het water laat slifferen,

Clubwerk
Begin volgend jaar start onze vereniging met CLUBWERK.
Een nieuwe beleid waarbij alle leden een of meerdere
taken vervullen voor 15 uur per jaar. Nu is het nog zo dat
leden zich aanmelden als vrijwilliger en zich inzetten
voor de club. Vaak doen ze dit vrijwilligerswerk al jaren

treedt de wet van Kelvin wel weer in werking: vanuit ieder blad
vertrekt een V-vormige golf met een hoek van bijna 40 graden.
Iedere skiffeur weet dat die twee golven samen een mooi kruis
in het water vormen.

en meestal meer dan 15 uur per jaar. In de aanloop naar
het CLUBWERK laten wij vanaf september 2014 elke
maand een clubwerker aan het woord. De rode draad
in hun verhaal is het enthousiasme voor RV Breda! De
clubwerker van augustus/september is Annemarie
Bosman. In oktober staat Katja Wevers in de spotlights.
De maanden november en december staan twee heren
in ’t zonnetje. Let ook op de posters in de sociëteit.

Clubwerker van de maand september

Annemarie Bosman
Wie ben je?
Annemarie Bosman, 51 jaar. Ik ben getrouwd met Peter en
wij vormen een gezin met zoon Pepijn van 18 en
dochter Yaela van 19. Door het enthousiasme
van Pepijn voor het roeien en de goeie
trainingen van Sjoerd de Goey ben ik
betrokken geraakt bij de jeugd en ook zelf
gaan roeien.
Hoe lang roei je al?
Ik roei zeven jaar in een hele gezellige
ploeg met Lisette de Jongh, Karin Jäger
en Karin Ter Meulen. Vanaf dag één heb ik me
betrokken en welkom gevoeld bij de vereniging. Mijn broer
en zijn vrouw (Joost Jongerius en Jessica Snoey) roeiden
al bij de vereniging. Door Joost is Pepijn gaan roeien en

later Yaela. Pepijn is na zeven jaar roeien en
vier jaar wedstrijden gestopt omdat er andere
interesses kwamen. Ik vind roeien als sport geweldig, zit in
een leuke ploeg en ik heb altijd ontzettend veel plezier bij
alle activiteiten. Als er een feestje te vieren is ben ik erbij!
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Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de jeugd
wedstrijden en daarnaast ben ik vier keer mee op jeugd
kamp geweest bij Albert en Annelies Steenman, altijd een
geweldige tijd.
Wat doe je voor de vereniging?
Op het moment dat Sjoerd ging studeren viel er een gat,
zowel voor de wedstrijd-coaching als voor de bestuurs
functie. De functie in het bestuur paste mij als een jas. Ik
wist al precies wat ervan mij werd verwacht omdat ik alle
ins & outs kende én alle mensen. De wedstrijd-coaching
is opgepakt door Michael Margues en op dit moment
wordt de coaching van de kinderen gedaan door een
aantal enthousiaste leden. Dit is een fijne ploeg ervaren
roeiers en coaches, die zelf en samen, alles voor en met
hun jeugdploeg organiseren. Ik ben de brug tussen het
bestuur en de jeugd. Ik ben betrokken bij alle activiteiten,
bijvoorbeeld het jeugdkamp en het kerstdiner. Mijn taak
is vooral het lobbyen voor nieuwe instructeur/coaches

(by the way ... op dit moment zoeken we nog drie tot vijf
instructeurs op zondag van 12.00-13.15 uur voor de jeugd
van 15-18 jaar). Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor
andere verenigingen, de roeibond, en potentiële nieuwe
jeugdleden. In de vereniging ben ik kartrekker en linkingpin en lobby ik voor alles wat de jeugd nodig heeft.
Wat levert het jou op?
Heel veel leuke en gezellige contacten. Vanuit mijn achter
grond als verpleegkundige ben ik een regelaar en een
verzorger. Door dingen te organiseren voor de jeugd,
hebben ze samen plezier in hun sport en met elkaar. Op
onze vereniging zijn alle leeftijden vertegenwoordigd en
zien we steeds vaker compleet roeiende gezinnen. Hoe leuk
is dat! Ik geniet van het plezier van de jeugd en de coaches,
het is een hele gezellige club. Het levert me ook wel één
zorg op, want het is altijd weer spannend om voldoende
coaches te krijgen, dus bij deze een oproep: ‘join de club en
wordt jeugdinstructeur!’ .

Clubwerker van de maand oktober

Katja Wevers
Wie is Katja Wevers?
Ik ben de buurvrouw van de roeivereniging (Ja, dat kunnen
maar weinig leden zeggen). Uit mijn tuin zo in de
boot, ideaal!
Ik werk zelfstandig als grafisch ontwerper
en mijn bureau heet KWA-ontwerp.
Hoe lang roei je al?
Sinds 1996 ben ik lid van RV Breda. Meestal
roei ik op zondagmorgen in een dames 8,
soms in een 4. We zijn een sportief en best
wel fanatiek team.
Wat doe je voor Clubwerk?
Elk jaar wordt er voor alle leden een kerstdiner
georganiseerd met mooie gedekt tafels en heerlijke
gerechten. De sociëteit wordt prachtig in kerstsfeer versierd.
Dat is een flinke organisatie die ik met enkele andere
clubwerkers op me neem. Verder maak ik deel uit van de
communicatiecommissie en verzorg ik samen met Len
Knoester en Maarten de Tollenaer de layout van de Easy-all.
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Verder nog iets?
O, ja ik ben ook nog coach voor nieuwe leden.
Wat levert Clubwerk jou op; wat brengt het je?
Voor mij is het vanzelfsprekend iets te doen voor de ander,
het hoort bij het verenigingsleven. Dat doe je gewoon.
Het is gezellig en je leert op die manier veel mensen
kennen!

1
ALV
8 oktober

2

3
Laatste kans je
Clubwerk taak
te kiezen tot
15 december

Mail over clubwerk
medio september

Taak kiezen op website
Clubwerk RV Breda vanaf 15
oktober. De eerste 24 aanmeldingen krijgen een verrassing!

4
Alle leden, jeugdleden uitgezonderd, zijn ingedeeld
op 31 december

6

5

Commissie neemt contact
met je op voor Clubwerk taak
januari 2015
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Geslaagd

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
per roe

S1:
Michiel van Lierop
S2:
Bas van der Togt, Erik Jansen, Robert
Bakker, Tineke den Harder
S3:
Robbert van Kolck
B2:
Adriëtte van Vugt, Karin van Esch,
Mirjam Mulder-Verweij

•
•
•
•
•
•
•

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 22 01 57 87
Len Knoester
(076) 565 63 17
Maarten de Tollenaer
06 48 27 56 65
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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