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EASY ALL194
Het lange termijn beleid: onderwerp
van de ALV van 25 maart
Door Wim Rutten

Jaarlijks gaat het bestuur van Roeivereniging Breda een dag de
hei op. Dat wil zeggen niet letterlijk de hei op, want roeiwater
moet natuurlijk onder handbereik zijn. Voor de jaarlijkse bestuursdag 2015 kozen we voor de Hoekse Waard, waar we op 24 januari jongstleden bijeen kwamen. We zijn gestart bij de familie
Steenman om alvast in de stemming te komen. Vervolgens zijn we
door onze materiaalcommissaris Johan Bielderman en zijn vrouw
Jannie zeer gastvrij ontvangen. We hadden uitzicht op een mooi
roeiwater, de Binnenmaas, waardoor we bij de les konden blijven.
De jaarlijkse bestuursdag is bedoeld om goed na te denken over
waar we met de vereniging in de komende jaren naar toe willen.
Ook is deze dag bedoeld om als bestuur de klokken gelijk te zet-

Wat zien we nu eigenlijk?

Waar: Rivier Mark, ter hoogte van paal 6,2
Wanneer: Zaterdag 12 april 2014 10:47 uur
Waarom: Markcompetitie seizoen 2013-2014, aflevering VI
Warm: 14 °C
Waarmee: CANON 7D 300mm met diffractieve lens
Wie: Sybrand Treffers, zeilnomade en zondagskind. Roeier en fotograaf.

ten. Bij een 40 jaar oude “dame” past het om enige jaren vooruit
te kijken. Als verse, nog te benoemen, bestuursleden hadden
Wim Mohlmann en Wilfried Vermeulen een en ander voorbereid.
Het belangrijkste thema is de ledenbinding op alle niveaus. We
hebben daar een zeer zinvolle discussie over gehad en een aanzet
gemaakt voor het lange termijnbeleid. Een belangrijke vraag voor
dit beleid is: willen we groeien en hoe groot willen we dan groeien? Antwoorden op onder meer deze vraag hopen we de komende maand in een beleidsstuk vast te leggen en dit te presenteren
op onze algemene ledenvergadering van 25 maart aanstaande. Ik
roep u allen op om daarbij te zijn.

Sinds 10 januari hangt aan de straatzijde van de Henk van
Heelloods een prachtige roeifoto op een spandoek op 3 x 3 meter.
Maar wat zien we daar nu eigenlijk? Helemaal op de voorgrond
zien we nog net de twee stuurboord riemen van Toine Sunderman
(bg.) en Oscar Goldstein (3) die samen met Coen Weber (2) en
Martijn Peters (sl.) als de OPTI’s in de H.A. VAN DER PAS in 19:56
(netto tijd) naar een 26e plek voeren.
Daarachter op links (startnummer 9) een gelegenheidcombi van
Willem Jan van Amersfoort en Jornt Oudmaijer (van die andere
van Heel) in de 2WINGS2. Resultaat: 19:23 netto en 18e plek. Zijn
er op het spandoek helaas afgevallen omdat dat ¢ is.
Prominent in beeld tot slot is startnummer 10. Voorin de
AQUARIUS ligt stuurvrouw Erika Horst en daarachter zitten van
boeg naar slag Robert Wortelboer, Fred Dauwerse, Erik Karremans
en Dries Bollen. Zij werden 15e met een netto tijd van 19:12.
Gewonnen werd er die dag door Henk Smoolenaars in een nieuw
baanrecord in de HVH (= Henk van Heel) categorie. Oja, en er
werden nog 9 baanrecords gevaren: het was snel weer! Maar dat
sturen ... daar moeten we misschien nog eens iets aan doen. Want
wie heeft hier nou de ideale lijn te pakken? De meesten in ieder
geval níet. En met al ons snelle materiaal en het snelle weer, kan
dat ook nog wel wat helpen!
Die ideale lijn, dat hebben de hoofdrolspelers op de foto wel
door: dat zijn natuurlijk die drie ganzen: 2 grauwe (Anser anser) en
een witte (anser anser domesticus, oftewel de huisgans) op kop.
Weet u dat ook weer!
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In de Spotlights
Door Karin Plantinga

Sommige onderdelen van de roeivereniging staan, zo lijkt het, wat in de schaduw van andere activiteiten in
de vereniging. Tussen alle aandacht voor wedstrijden en evenementen, Clubwerk en cursussen vallen deze
activiteiten misschien minder op. Zo’n onderdeel is wellicht het Midweekroeien op de dinsdagochtend.
Ondertussen gebeurt daar van alles en een fors aantal leden ervaren daar hun sterkste binding met de
vereniging. Daarom nu de Spotlights op dit onderdeel van de vereniging als geheel.
Centrale figuur in het midweekroeien is Nel Nollen. Sinds jaar en dag coördineert Nel deze ochtend, deelt
ploegen in, geeft de jaarlijkse jaardagen-dag op originele wijze vorm en is hét aanspreekpunt voor de
dinsdagochtendroeiers. Weliswaar heeft zij nu te kennen gegeven haar taak over te willen dragen, maar Nel
opvolgen is, zou je kunnen zeggen, een waagstuk. Want zoals zij haar klus al jaren vormgeeft, wie zou haar
dat verbeteren? Gelukkig heeft ze nu assistentie gekregen in de persoon van Maria van der Holst.
Nel, hoeveel mensen doen er gemiddeld mee aan het
midweekroeien?
Dat zijn er in totaal zo ongeveer 24-30. Per keer verschijnen
er gemiddeld zo’n vijftien tot 20 leden. Het ligt voor de hand
dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers boven de
vijftig ligt, die hebben meer tijd om overdag te roeien, terwijl
jongere leden dan werken. Het is een min of meer vaste ploeg
deelnemers. Iedereen is vrij om te komen en lukt het een keer
niet, dan is dat ook geen ramp.
Wat beoog je met het dinsdagochtend roeien, wat is, zeg
maar, het doel?
Gezelligheid staat voorop en daarmee bind je deze deelnemers
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ook aan de vereniging. Veel mensen hebben geen andere
ambitie dan lekker recreatief te roeien, sommigen hebben
geen vaste ploeg maar willen wel graag met anderen in een
ploegje roeien. Het midweekroeien biedt deze mogelijkheid en
is een vast punt in de week.
Roeien de deelnemers in vaste ploegen of is dat per keer
verschillend en hoe wordt dan de bootsamenstelling
bepaald?
Iedereen is welkom en nee, er zijn in principe geen vaste
ploegen. Er zijn wel mensen zijn die hun voorkeur voor één of
meer mederoeiers kunnen aangeven. Maar kenmerk van het
midweekroeien is dat ter plekke roeiploegjes worden gevormd

“Gezelligheid staat
voorop en daarmee
bind je deze
deelnemers ook aan de
vereniging.”

met de aanwezigen van dat moment. Ik deel die dan in en geef
aan in welke boot ze kunnen gaan roeien.
Jullie ontvangen ook andere roeiverenigingen van elders
of gaan zelf ergens anders roeien. Hoe vaak gebeurt dat in
een jaar, wie zijn er zoal geweest? Wat zijn ervaringen en
doe je dan iets speciaals?
Een paar keer per jaar, zo’n 4 à 5 keer, komen er inderdaad
andere verenigingen op bezoek. Het aardige is dat je ook weer
teruggevraagd wordt om elders een dag te komen roeien. Die
uitwisselingen zijn altijd bijzonder en gezellig, ook de band
met andere roeiverenigingen wordt dan versterkt. Wij proberen
altijd, als ze in Breda komen, een aardig programmaatje te
bedenken. Vaak maken we een tocht door de singels, met een
lunch in de stad of een picknick aan de zuidkant van de stad.
Onze zustervereniging uit Roosendaal staat elk jaar in onze
agenda, maar het kan ook Pontos uit Lelystad zijn, Gorkum,
Dordrecht, Rijnmond, Rijnland of de Laak uit Den Haag. Toen
ik op de kaart keek naar het roeiwater in de Flevopolder, zag
ik alleen maar rechte strepen. Daar had ik dus geen enkele
verwachting van. Maar tot mijn verrassing is het nergens zo
mooi als daar. Ooit zijn daar in die polder allemaal bomen
gepland. Nu zijn die bomen volwassen en heb je de mooiste,
lommerrijke vaarten met schitterend begroeide wallekanten.

Ook de tocht over de IJssel naar Zutphen vond ik prachtig, de
ene groep voer met de stroom mee, de andere tegen de stroom
terug, afgewisseld met een fietstocht.
Kun je iets zeggen over de activiteiten in 2015?
We hebben in januari al de Bonte dinsdag gehad en op 10
februari de snerttocht. Dat laatste is zeg maar een aangeklede
Midweek, waarbij we na het roeien gezamenlijk snert eten.
Zo is er iedere tweede dinsdag van de maand een uit- of
thuisgebeuren. Op dinsdag 10 maart aanstaande houden we
in elk geval de Openingtocht van het nieuwe roeiseizoen. Op
dinsdag 14 april is de Roosendaalse Roeivereniging onze gast.
Mogelijk varen we dan naar Leur en vice versa. De rest van de
agenda voor 2015 is nog niet definitief ingevuld. Dat komt dus
nog.
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De vrouwen achter Het CLUBWERK:
“Wij zijn soms net een datingbureau.”
Door Marius Aalders

In januari werd een nieuw elan over de leden van de
RV Breda vaardig. Er werd meer geklust, meer gedaan,
meer afgesproken met elkaar. Het nieuwe beleid van
onze vereniging ging aan niemand ongemerkt voorbij.
CLUBWERK heet het en het wil zeggen dat alle leden
taken vervullen voor (tenminste) 15 uur per jaar. De
commissie Clubwerk bestaat uit Nico van Walree, Ditty
van der Kroon en Ellis Littooij. Ditty werd gevraagd door
het bestuur. Zij haalde uit haar eigen roeiploeg Ellis
erbij. Zij is ondernemer (Violet, tuinvormgeving) en een
doordouwer, die van korte lijnen houdt. ‘Wij voelen ons
soms net een datingbureau.’

Hoe is het allemaal begonnen?
Ellis: ‘Het bestuur vroeg Ditty en mij om het clubwerk op te
zetten. Een half jaar geleden hebben we toen gekeken, hoe
andere clubs dat doen. Maar we kwamen pas goed op gang
toen Martijn Bakker ons inwijdde in zijn computerprogramma.
Daarmee konden we echt aan de slag met het coördineren
van alle taken die er in de vereniging zijn en hoe we de
leden daarvoor enthousiast konden maken. Alle commissies
zijn gevraagd wat er allemaal onder hangt. We kregen
omschrijvingen van instructie en coaching. Vroeger wist de
één niet wat de ander deed. Maar dat is nu overzichtelijk.
Bovendien ontdekten we ook nog niet-aangeboorde
mogelijkheden, bijvoorbeeld een markt voor boordroeien.
Daar zijn nu acht instructeurs voor. Door dat alles wordt de
vereniging dynamischer.’
Als voordeel nummer 1 noemt Ellis dat de taken gelijk
worden verdeeld. Niet een paar leden doen alles en de rest
doet weinig tot niets. En nummer 2 is de transparantie van
het geheel. Zaken worden kortgesloten met het bestuur. De
verantwoordelijken in de commissies moeten direct kunnen
communiceren met degenen die zich hebben aangemeld.
Dat laatste geldt trouwens ook voor het bestuur.
Daar wist men vaak ook niet goed wat er zoal speelde in de
vereniging. Het voordeel werkt dan ook naar twee kanten.
Hoe is de controle op deelname aan het Clubwerk?
Ellis: ‘We kunnen tevreden zijn. Er is nog maar 10% die niet
heeft gereageerd op de e-mails, een staartje van 25 mensen,
die we nu nog aan het bellen zijn.
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Wat hebben Ellis en Ditty gedaan om Clubwerk van
de grond te tillen? Hoe staan de zaken er nu bij? Zijn
er hindernissen te overwinnen? Dat zijn de vragen
waarmee de redactie Ellis en Ditty heeft bestookt.
Meteen al wordt duidelijk dat het enthousiasme van
hen af straalt. Leden die tijdens de ledenvergadering
in september aanwezig waren, herinneren zich nog de
heldere presentatie waarmee zij de plannen voor Het
Clubwerk presenteerden. Ze zijn nu bijna een jaar bezig
en het proces ligt keurig op schema.

Natuurlijk zijn er mensen die echt niet kunnen deelnemen,
bijvoorbeeld als je een hernia hebt. Die krijgen dispensatie.
Maar opvallend is dat er zijn maar drie leden zijn, die het
clubwerk afkopen.’
Ellis en Ditty hebben uitgerekend, dat er aan noodzakelijke
bezigheden 16.000 uren moeten worden besteed: ‘Dat is werk
voor 10 fulltime medewerkers. Andere clubs besteden dat uit.
Dat zien de leden terug in hun contributie. Die kunnen wij laag
houden.’ Naar de nieuwe leden werkt het systeem positief. Ze
worden direct na hun aanmelding, als ze de crew class hebben
gedaan, gekoppeld aan een klus in het clubwerk. Zo hou je
eventueel verloop tegen. Mensen die op de wip zitten, worden
snel bij het clubwerk betrokken.
Dat voorkomt ‘afglijdende leden’. Het clubwerk werkt meer
bekendheid en onderlinge verbondenheid in de hand. Ditty,
die zich intussen heeft aangesloten bij Ellis: ‘Dat is natuurlijk de
andere belangrijke kant van Het Clubwerk. Het draait om het
contact. De saamhorigheid wordt bevorderd.‘
Tenslotte, hoe hou je het gaande?
‘We zitten in een afrondende fase. Alles loopt goed. Na een
evaluatie voor het bestuur zijn we klaar. Dan gaat het alleen
nog om de vragen: Zit iedereen op zijn plek en doet iedereen
wat hij zegt.‘ Ditty en Ellis hebben veel en goed werk verricht.
Ze zijn tevreden met het resultaat. Wie vragen heeft kan bij
Ditty en Ellis terecht.
Zij zijn bereikbaar via clubwerk@rvbreda.nl.

Het Clubwerk heeft in de opbouwfase veel steun gehad van Martijn Bakker. De grote vraag was, hoe gaan we
matchen. Martijn kwam met de verlossende boodschap. Hij maakte een fantastische website.
En Het Clubwerk is hem dankbaar dat zijn bedrijf die ter beschikking stelde. Die professionele aanpak heeft
veel opgeleverd.
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Crew Class najaar 2014
Met vallen en opstaan naar het
S1-examen
Door Marlies vanRosmalen

In het najaar van 2014 startte ik samen met elf andere
cursisten in de Crew Class. Op de zeer regenachtige
zaterdagmiddag van 30 augustus maakten we tijdens een
clinic kennis met de beginselen van onze nieuwe sport.
Het was een divers maar, naar al snel bleek, aangenaam
gezelschap. Divers in leeftijd, in sportachtergrond en nog vele
andere dingen. Wat we allemaal wel gemeen hadden, was het
enthousiasme om op het water actief bezig te zijn met een
nieuwe sport.

De eerste kennismaking
We werden die zaterdag hartelijk ontvangen door de ploeg
Crew Class-instructeurs en -voorroeiers. Na een korte
kennismaking en grondige theoretische uitleg, gingen we
droog roeien op de ergometer. Dat verliep blijkbaar goed,
want al snel mochten we onze eerste halen op het water gaan
maken. De regen kwam met bakken naar beneden, maar
door een buitje lieten wij ons enthousiasme niet opzij zetten.
Eerst moesten natuurlijk de roeiboten de loods uit, naar het
vlot en in het water. Tjonge jonge, we hadden ons allen niet
gerealiseerd dat zo’n C4 toch wel een behoorlijk gewicht heeft.
Met de hulp van instructeurs en voorroeiers, die uiteraard beter
dan ons getraind en dus goed gespierd waren, bleek de klus
toch snel geklaard. De volgende uitdaging: de riemen, toch
best ingewikkeld voor leken zoals wij. Gelukkig kregen we
volop uitleg en aanwijzingen, zodat de riemen uiteindelijk aan
de goede kant van de boot en op de juiste manier in de dollen
terecht kwamen. Wat onwennig en met enigszins bibberende
knieën namen we plaats in de boten. Helemaal klaar voor onze
eerste tocht over de Mark!
Van lichte chaos naar een keurige haal
Vol goede moed probeerden we de voorroeiers exact na
te doen. Het was niet gemakkelijk. Hier en daar raakten we
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behoorlijk van slag, raakten de riemen in elkaar verstrikt en was
het een lichte chaos in de boot. Toch wisten de instructeurs en
voorroeiers hier met duidelijke aanwijzingen en goede tips al
snel verbetering in aan te brengen. Aan het eind van de tocht
hadden wij zelfs de indruk dat we die eerste keer op het water
helemaal niet slecht bezig waren! Toen de vraag kwam of wij
de complete Crew Class wilde volgen, klonk dan ook uit alle
monden een vrolijk ‘ja’.
In de weken na de clinic leerden wij steeds beter roeien in de
C4. Natuurlijk ging het de ene keer wat beter dan de ander keer.
Maar al met al leerden we in korte tijd een heleboel. Vooral de
eerste keer in een C1 was een spannend moment. Dan ben
je toch wel heel sterk op je eigen roeikwaliteiten en daarmee
stabiliteit aangewezen. Heerlijk confronterend soms. Op een
gegeven moment heb je het gevoel echter toch te pakken,
durf je met wat meer overtuiging je halen te maken en ben je
minder onzeker in de C1.
Overigens nog een hartelijk dank aan de ervaren roeiers op
het water in de buurt van de vlotten, die geconfronteerd
werden met onze capriolen en daar alle begrip voor hadden!
De examendatum nadert
Ondertussen kwam de examendatum van 1 november akelig
dichtbij. Waren we er wel klaar voor? Zouden we niet in onze
zenuwen het vlot raken bij het aanmeren? Daar was maar een
antwoord op: oefenen, oefenen en oefenen. Nou, dat deden
we zo vaak mogelijk. En met resultaat. Vrijwel allemaal zijn we
geslaagd voor het S1-examen.
Op een bijzonder mooie, zonnige dag konden we op het terras
proosten op het behaalde resultaat. Van onze Crew Class
hebben helaas, om uiteenlopende redenen, niet alle starters de
eindstreep gehaald. Gelukkig maken sommigen een doorstart.
Hen zien we weer terug!

En nu?
Sinds die eerste roeitocht zijn zo´n zes maanden verstreken.
De Pepernotenrace was erg leuk, inspannend en ook leerzaam.
Met drie zeer ervaren roei(st)ers in een vier, zag ik dat er
conditioneel en technisch gezien voldoende verbeteringen
mogelijk waren. In roeien heb ik in ieder geval een nieuwe
uitdaging en geweldige sport gevonden. Ik vind het
gewoonweg heerlijk! Je lekker inspannen op het water, het
liefst in een team, na afloop in het clubgebouw nog nakletsen
en voldaan weer huiswaarts.
Met zes dames hebben we een leuke groep enthousiastelingen
en proberen we telkens weer een C4 vol te krijgen, soms met

succes. Wanneer het ons niet lukt, is er de ergometer of roeien
we in een C2. Kunnen we ons alvast een beetje voorbereiden
op de S2-instructie in april, waarvoor de uitnodiging nu al
binnen is.
Rest mij nog Crew Class-coördinator Wouter van Hengel, alle
instructeurs en voorroeiers hartelijk te bedanken voor hun
inzet om ons te leren roeien! Voorafgaand aan de Crew Class
had ik eerlijk gezegd niet durven hopen, dat ik zoveel plezier
zou beleven aan de roeisport!

(bijgevoegde foto’s door Gerard Hup deelnemer Crew Class)
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UITNODIGING: Cursus lesgeven
voor instructeurs Crew Class
Door Wouter van Hengel
Nieuwe roeiers verwachten tegenwoordig niet meer
een uurtje peddelen met een instructeur, maar verlangen een cursus met professionele aanpak, met een
strak gestructureerd lesplan, deskundige en goed
gemotiveerde instructeurs en goede lesmaterialen. Met
de komst van Het Clubwerk hebben veel leden van
onze vereniging besloten om zich op te geven om mee
te helpen bij de komende Crew Class. Om de nieuwe
instructeurs de kunst van het lesgeven bij te brengen
wordt er voor hen deze cursus georganiseerd.
Deze cursus is ook voor de voorroeiers en voor de ervaren instructeurs.Deze cursus is op het niveau van de
KNRB RI-2 cursus, maar wordt in een compactere vorm
aangeboden. De cursus bestaat uit drie lesavonden, er
zijn twee huiswerkopdrachten en de cursus wordt afgesloten met een test. De docenten op deze avonden zijn
Mike Milan, Leon Elmans en Wouter van Hengel.
Cursisten die alle avonden bijgewoond hebben en de
test met goed gevolg hebben afgelegd ontvangen een
certificaat. Het spreekt voor zich dat gecertificeerde
instructeurs aanzien verwerven bij de vereniging.

11 uur is 11 uur !
Tijd en boot vliegen voorbij wanneer we ons op de Mark
bevinden.

MAAR:
Op zondag van 11.00 tot 12.00 uur traint onze jeugd van 11 t/m
14 jaar en het uur erna de 15 t/m 18 jarigen
In de winter is dit hun énige uurtje per week op het water.
De coach kan pas vertrekken van het vlot als alle pupillen in
een boot zitten.
Daarom is het echt van belang dat de boten om 11.00 ook echt
terug zijn !!
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De lesdata zijn: dinsdag 17 februari, donderdag 26
februari en donderdag 5 maart. De lessen beginnen om
20.00 uur in de sociëteit van ons verenigingsgebouw.
De laatste les wordt afgesloten met een borrel.
Alle aangemelde instructeurs, invalinstructeurs en
voorroeiers ontvangen deze persoonlijke uitnodiging.
Heb je al ervaring met lesgeven dan is het evengoed
aan te raden om naar deze cursus te komen, zo hou je je
kennis scherp en up to date. Deelname aan deze cursus
is gratis.
Graag hoor ik of we op je komst mogen rekenen.
Meld je aan door een kort mailtje met je naam te sturen
aan: crewclass@rvbreda.nl
Vriendelijke groet,
Wouter van Hengel
Coördinator Crew Class
telefoon: 06 515 09 727
email: crewclass@rvbreda.nl

S2 cursus voorjaar 2015
Door Guus Janssen

Na het vertrek van Leonie van de Pol als instructiecommissaris, dat we hebben ervaren als een groot gemis, zat er geen
enkele lijn meer in de instructie, behalve als goedwillende mensen de koppen bij elkaar staken om plannen te maken.
Dat is te weinig als je beseft dat instructie een belangrijk bindmiddel is om leden te behouden voor de vereniging.
Met komst van de heren Wilfried Vermeulen en Wim Möhlmann krijgt de instructie als geheel een nieuwe impuls en daar
zijn we erg blij mee.
In april wordt er weer een S2 cursus georganiseerd en
dat kondig ik via deze weg vast aan, zodat iedereen zich
tijdig kan aanmelden. De mensen die afgelopen najaar
de S1 bevoegdheid gehaald hebben, zijn bij ons in beeld.
Wie verder belangstelling heeft, kan zich melden op het
onderstaande mailadres.
Sinds enkele jaren ben ik de coördinator voor de S2
cursussen. Dat houdt in dat ik leerlingen en instructeurs
bij elkaar breng zodat er een S2 cursus kan plaatsvinden.
Het mooiste van dit werk is te zorgen dat er een groep
enthousiaste instructeurs klaarstaat om de leerlingen te
scholen in dat toch wel lastige nummer, de 2x (de gladde
twee, in roeitermen).
Het plan is om de instructiegroepen zo homogeen
mogelijk samen te stellen op basis van talent en/of
de hoeveelheid tijd die iemand beschikbaar heeft om
veel kilometers te kunnen maken. Daarmee willen we
bereiken dat de instructie wordt afgestemd op het
ontwikkelingstempo van de roeiers. Roeien is, zoals
iedereen weet, een buitengewoon technische sport die
veel oefening vergt als je de ambitie hebt om prestaties te
leveren.

De andere kant van de medaille is, dat er binnen onze
vereniging roeiers van allerlei pluimage zijn, van toer- tot
topsport. Voor iedereen is er ruimte om op zijn of haar
niveau ten volle te genieten van het bedrijven van sport in
de buitenlucht.
We hebben het plan om voorafgaand aan de
voorjaarscursus onze instructeurs te scholen en indien
mogelijk de ervaren krachten te koppelen aan mensen die
nog niet zo lang instructie geven. Voor het moment willen
we deze scholing beperken tot de S2 instructeurs, maar er
zijn plannen om het breder te trekken.
Door Het Clubwerk en de trouw van een kleine schare
vaste instructeurs is het gelukt om een mooie groep
instructeurs te vormen. Er zijn nog enkele plekken
beschikbaar, en dat mag ook in de vorm van invalkracht
zijn. Mocht je een bijdrage willen leveren, meld je dan via
onderstaand mailadres.
info@integraloopbaanadvies.nl
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Marjan Verhagen neemt afscheid
door Marius Aalders

De jaarlijkse Bonte Dinsdagmorgen, dit jaar gehouden op
13 januari jongstleden, stond in het teken van het afscheid
van Marjan Verhagen (1935). Zij heeft vanaf 1 juni 1984 bij
de RV geroeid en daar heel wat vrienden gemaakt. Normaal
is de Bonte Dinsdag gewijd aan gezellige activiteiten van en
voor de midweekroeiers, nu ging alle aandacht naar Marjan.
Velen zullen zich haar herinneren als een scherp gebekte
dame, met commentaren die niet mals waren. Maar daarvan
was deze ochtend nauwelijks sprake. Integendeel, Marjan
bleek een schare vriendinnen te hebben die over haar de
loftrompet staken. De ochtend werd geleid door Flore
Slob-Berkvens, een van de vele vriendinnen van Marjan
die aan het woord kwamen. Marjan werd verwelkomd
met een mooi lied, door alle aanwezigen uit volle borst
gezongen. De muzikale begeleiding was in goede handen
van accordeonist, tevens commissaris toerroeien, Bert
van Nispen. En zagen wij tussen alle vriendinnen niet
ook de erevoorzitter Victor Bernhard? Jawel. Ook hij (dit
jaar 95) deed een duit in het zakje. Daarna was het woord
aan vriendin Arja Roozemond, die haar dichterlijke ader
ruimschoots liet vloeien. Dit gedicht is een persiflage op
Herinnering aan Holland van H. Marsman:

Denkend aan Marjan
zie ik rustig de Marke
traag door het Brabants
laagland gaan
vloten door vele
geroeide vieren
als stille getuigen
naar de einder gaan
en als een vakkundige
stuurvrouw zit jij er
als baken aan ‘t roer
de kapitein op het schip.

Arja roeide vroeger bij de RV Breda, voordat ze naar
Deventer verhuisde. Zij wist nog, hoe Marjan ‘nooit een
blad voor de mond nam, als zij vond dat iemand een potje

10

maakte van commando’s of roeitechniek.’ Vervolgens sprak
Annemarie Bosman namens het bestuur de vertrekkende
een hartelijk woord toe. Annemarie deed dat mede als
goede vriendin van Marjan. Zo waren er meer. Ellie Leest,
oud-lid en voor de gelegenheid speciaal overgekomen
uit Zeeuw Vlaanderen, roemde vele kwaliteiten van
Marjan. Aan de hand van kleuren kwamen zowel haar
kunstzinnige, persoonlijke als menselijke kwaliteiten aan
bod, bijvoorbeeld geel voor een herinnering aan een
memorabele kaasfondue.
Nog een oud-lid, Henny Sizoo, voerde samen met Karin
Dumoulin, Flore Slob en Wouke Eindhoven, een vrolijke
sketch op. In niet mis te verstane commentaren à la Marjan,
namen zij, als was het vanaf het balkon, tal van bekende
persoonlijkheden van RV Breda op de hak. Zo werd ook het
‘project’ gememoreerd dat Henny en Marjan in de jaren
negentig ‘onthulden’: een tehuis voor bejaarde roeiers,
met voorzieningen zoals een lift, die hen vanuit het eigen
appartement in de boot laat zakken. Dat lijkt voor Marjan
nu niet meer zo nodig. Bovendien heeft ze haar eigen huis
met tuin in Teteringen, waar ze nog volop kan genieten. Wij
wensen Marjan nog vele rijke jaren toe.

Snerttocht 9 februari 2015
Door Bert van Nispen

Door een kleine groep ‘Midwekers’ werd er op dinsdag 9 februari jongsleden, tot half elf geroeid. Het was niet te koud en
gelukkig droog met weinig wind en zeker geen snertweer. Na het roeien was er een genoeglijk samenzijn met een korte
cursus ‘Werken met wol, c.q. vilt’ door Lian. Daarna schoven we aan tafel met helder tafelkleed van Brabantse ruiten en
genoten we van heerlijke, homemade erwtensoep. Gezellig? Ja zeker, ook al vanwege de gepresenteerde diashow van
Dieuwke. En de snert? Niet te weinig! Genoeg om de dinsdagse klusploeg van Henk te verleiden om mee aan te schuiven.
Dit alles eindigde met ‘verdwaalde’ taart, overgeschoten van de gecancelde Markcompetitie.

NEL, PETRA, DIEUWKE EN LIAN, BEDANKT VOOR JULLIE INBRENG EN ORGANISATIE!

11

We moeten ons vaker afvragen: wat
willen onze leden eigenlijk?
Door Anna de Zeeuw

Dubbelinterview met Wim Möhlmann en Wilfried Vermeulen, de nieuwe bestuursleden die zich sinds kort bezig houden
met instructie en ledenbehoud.
Hoe zijn jullie gevonden door het bestuur?
We zijn vorig jaar begonnen met roeien in het voorjaar. We
hebben de Crew Class gevolgd en wilden S2 gaan doen.
Dat kwam wat moeizaam van de grond en tegelijkertijd
zagen we veel mensen stoppen met roeien. Daar hadden
we ideeën over, het ging over hoe dingen georganiseerd
zijn binnen de vereniging. Toen hebben ze ons gevraagd om
onze gedachten eens te delen met het bestuur.
Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Wilfried: Ik ben bedrijfsleider Beheer, Onderhoud en
Service bij Strukton Worksphere in Son en daarmee
verantwoordelijk voor 140 medewerkers die ervoor zorgen
dat alle soorten technische installaties in gebouwen naar
behoren functioneren.
Wim is organisatieadviseur. Als een organisatie problemen
heeft of vragen over strategie en bedrijfsvoering kunnen ze
bij hem terecht. Zo kun je ook een roeivereniging zien.
We kennen elkaar van het roeien. Beiden maken we
onderdeel uit van de ploeg die in de vorige Easy All aan
bod kwam: De GGMM ploeg met Guus, Guus, Miep en
Mariëlle. “Wij (de twee W’s) zijn samen met Jacqueline
Hurkmans en Brian Sanderse (ons S2-ploegje) door die ploeg
geadopteerd.”
Kun je de ideeën nog eens uitleggen?
Iedere organisatie heeft dingen die om een bepaalde reden
gegroeid zijn. Dus we willen er eerst achter komen hoe de
dingen hier zijn en waarom ze zo zijn. Je gaat niet beginnen
met alles zomaar overhoop te gooien en het anders te doen.
Een van de punten was het ledenverloop. We hebben tijdens
de Crew Class gezien hoeveel mensen er afhaken, meer dan
50%. Maar we zijn nu vooral aan het inventariseren en willen
dingen eerst bespreken. Instructie hangt samen met alles
binnen de vereniging, zoals materiaalgebruik. Dat moet
goed worden afgestemd.
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Er zijn een aantal punten waar veel vragen over komen van
leden, ook bijvoorbeeld het zwarte gat waarin leden vallen
na een S1. Van belang is te zorgen voor continuïteit, dat je
leden niet loslaat. Zorg dat ze wat makkelijker aanhaken bij
de vereniging. Het hangt nu te veel af van hoe makkelijk
iemand zelf contacten legt. Je moet het omdraaien en
zorgen dat je de nieuwe leden de eerste tijd oppikt. Een
adoptiesysteem. Coaches, begeleiders, mentoren.
Binnen de eerste twee jaar van lidmaatschap haken de
meeste leden af. Dus we moeten ze daar zien te behouden.
Het afgelopen jaar is iets extremer geweest, maar 75% van
de uitstroom zit bij leden die niet langer dan 2 jaar lid zijn.
Er is overigens ook nooit een echt goede ‘uitvraag’ gedaan
waarom mensen opzeggen. Er wordt niet doorgevraagd. Ik
denk dat als je door gaat vragen, dat je de echte reden krijgt.
Je moet ze eigenlijk nabellen en echt een gesprek hebben
met mensen, niet via een formulier. Nu horen we het vaak
achteraf. Maar we willen ook actief tussendoor uitvragen.
Is “selectie aan de poort” een optie?
Jazeker. Komende Crew Class hebben we al dingen
aangepast in het kader van selectie aan de poort. Eerst
krijgen mensen een paar lessen en dan vragen we of ze
lid willen worden. Zij hebben dan een paar keer kunnen
proeven of roeien echt wat voor hen is, maar ook wij als
roeivereniging hebben dan kunnen zien hoe het gaat.
Bijvoorbeeld als iemand maar weinig tijd heeft en in één
uurtje klaar wil zijn met roeien, terwijl boten natuurlijk
eerst in het water moeten worden gelegd, schoongemaakt
en in de loods getild, gaat dat niet werken. Dan kunnen
we beter zeggen dat wij denken dat roeien misschien niet
de juiste sport voor hen is. Beter aan de voorkant van een
intensiefinstructietraject dan na de Crew Class besluiten
toch geen lid te worden. Ondertussen hebben zij dan wel de
plaats bezet gehouden van andere mensen die in de Crew
Class hadden willen starten.

Hoe zien ploeggenoten jullie?
Deze vraag stel ik aan ploeggenoot Guus. “Voor ons als
ploeggenoten zijn het ontzettend aardige kerels, praktische
doorpakkers. Zoals ik de heren ken denk ik dat er wel wat
gaat gebeuren!“ We zijn benieuwd.

Aan nieuwe leden kun je vragen wat hun ambities zijn.
Willen ze een uurtje per week roeien of vaker? Dan kan
je sneller een match maken, de intensiteit aanpassen,
vervolgcursussen aanbieden. Mensen moeten het gevoel
hebben dat onze vereniging ze ook echt iets te bieden heeft.
Instructeurs willen we actiever uitvragen over de
ontwikkeling van cursisten en het moment waarop deze
naar verwachting examenklaar zijn. Zo kunnen we de
examencommissie geruime tijd van tevoren laten weten wat
er op hen af komt. Dan is het gemakkelijker om examens en
examencapaciteit af te stemmen op de behoefte.
Denk je dat dit allemaal haalbaar is?
We denken niet dat we in drie maanden alles geregeld
hebben. En je moet ergens beginnen met selectie aan
de poort. In het bedrijfsleven doe je dat ook, door een
sollicitatiegesprek.
Wat vind je zo leuk aan deze vereniging?
Wilfried: Ik heb 35 jaar geleden (in mijn studententijd) 5 jaar
geroeid. Ik deed niets meer aan sport en vond het goed om
weer wat te gaan doen. Ik had het veel eerder moeten doen!
Wim: Ik heb mijn hele leven gehockeyd. Tot vorig jaar winter.
Mijn knie is nu kapot en ik wil graag een buitensport doen.
Roeien is een cyclische beweging. Dat gaat tot dusver prima.
Gevraagd naar de verschillen met hockey zegt hij: Hockey
is veranderlijker. Bij hockey kun je ook tijdens de wedstrijd
wisselen. Bij roeien kan dat dus niet. Het team, de roeiploeg,
is kleiner en het luistert veel nauwer dat je op elkaar
ingespeeld bent. In de boot heb je er direct last van als de
ander een verkeerde haal maakt.
Technisch luistert het nauw en dat is ook een uitdaging.
Wilfried: ik heb er erg veel plezier in. Ook omdat het goed
gaat.

Heb je al wedstrijden geroeid?
We hebben nog geen wedstrijden geroeid, alleen de
Pepernotenrace. We willen wel wedstrijden roeien zoals
de Markcompetitie. Hoe meer mensen je kunt stimuleren
om hieraan mee te doen, hoe leuker het wordt. Het is een
manier om mensen aan te laten haken bij de vereniging. Ze
hebben ons (zoals eerder genoemd) al geadopteerd in de
ploeg. Dat vonden we heel leuk. Het is bij roeien soms lastig
om er tussen te komen. Als mensen buiten de boot vallen
en ze vinden geen ploeg, dan ben je ze kwijt. Dan gaan ze
uiteindelijk opzeggen. Het is belangrijk om mensen niet te
laten zwemmen. Iemand moet leden en ploegen met elkaar
in contact brengen, zeker in het begin als nieuwe leden nog
weinig mensen binnen de vereniging kennen. Er zijn veel
mensen die niet zo makkelijk op iemand afstappen. Vanuit
het perspectief van nieuwe leden gezien is het belangrijk
om ergens tussen te kunnen komen; als je in kunt schuiven
in een ploeg ken je in één keer veel meer mensen. Het is ook
belangrijk dat er een goed basisniveau qua roeien is.
Willen jullie nog iets zeggen tot slot?
Het gaat om blijven boeien en binden als vereniging. In
bedrijfskundige taal: Meer market-in gaan denken in plaats
van product-out. Wat willen je leden? De vraag van je leden
leidend laten zijn en kijken wat je ze kunt bieden. Niet alleen
denken in wat je nu hebt aan te bieden. Het is belangrijk wat
we met onze vereniging willen. Om wie en wat gaat het ons?
Wat voor soort vereniging willen we zijn? Dat is leidend.
Laten we kijken wat we binnen dat kader aan onze leden te
bieden hebben. Dat kan in de tijd ook veranderen. Dat hangt
weer samen met bijvoorbeeld botenbeleid. Hoeveel mensen
willen boordroeien? Het gevaar is dat we denken “zo doen
we dit”. Maar het moet meer zijn “hoe kunnen we onze leden
accommoderen?”
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Kerstdiners Rv Breda 2014
Door Mélanie de Meurichy

Ook afgelopen jaar waren er weer de traditionele kerstdiners op de roei. In een prachtig versierde sociëteit werd op
vrijdag 19 december het kerstdiner voor onze jeugd georganiseerd, een dag later waren de volwassenen aan de beurt
om getrakteerd te worden op een 5 gangen diner.
Vrijdagavond stroomde de sociëteit vol met jeugd in de mooiste galajurken en pakken. Tijdens een avond vol met
toespraken, bedankjes en afscheid van de jeugd die 18 is geworden, werd er ook genoten van het heerlijke eten wat
door enkele roeiende ouders werd verzorgd. Zo werd er gestart met verse groentesoep, daarna stond er een grote pan
stoofvlees met aardappelpuree en snijbonen op het menu en als dessert kon iedereen genieten van een pavlova met
rood fruit en een bolletje ijs. Het was nog lang gezellig!
Kerstdiner
De volgende dag waren de volwassenen aan
de beurt, om met 75 mederoeiers te genieten van
een 5-gangen kerstdiner. Hieronder het menu:
Ook nu weer een geslaagde avond, vol gezelligheid,
live muziek door Chris compleet met stoelendans
en natuurlijk de afwasdisco.
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Na het diner kreeg ik enkele mailtjes met het verzoek om de recepten. Hieronder zal ik een aantal gerechten uitleggen.

Ingredienten:
1 zak Bonduelle diepvrieserwtjes
1 liter groentenbouillon
2 dl kookroom
Beschrijving:
Breng de bouillon aan de kook. Voeg dan de erwtjes
toe en laat deze kort koken (max. 3 minuten). Zeef
de erwtjes uit de bouillon en maak ze fijn in de
blender of met de staafmixer. Voeg daarvoor een
beetje bouillon toe. Als de erwtjes fijngemalen zijn,
is het voor de structuur het lekkerste om ze door
een zeef te wrijven. (ik heb dit voor het kerstdiner
niet gedaan, omdat de hoeveelheid hiervoor te
groot was). Voeg de erwtenpuree weer bij de
bouillon en meng de kookroom door de soep.
Verwarm de soep en breng op smaak met zout en
peper. Op het kerstdiner heb ik de soep gegarneerd
met gekonfijte eendenmaagjes,
maar ook garnaaltjes smaken lekker bij
deze soep.

Langzaam
gegaarde
bavette

Erwtensoep
met gekonfijte
eendenmaagjes

De bavette heb ik door de slager
laten kruiden en in vacuumzakken laten
verpakken. Deze zakken hebben 20(!)
uur in een Röner gelegen op 59 graden.
Een Röner is een apparaat wat water
op een constante temperatuur houdt
en tegelijkertijd laat circuleren. Het
vlees wordt op deze manier langzaam
gegaard, waardoor het alle sappen
behoudt en extra mals wordt. Dit
apparaat heb ik van mijn werk geleend.
Na het warme bad is de bavette nog
even aangezet in de pan, om zo een
lekker korstje te krijgen. Daarna hoefde
het enkel nog maar gesneden te
worden. De ingekochte 12 kg
was snel op!
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Alkmaar centrum voor de jaarlijkse
tweedaagse toertocht op
5 en 6 mei 2015
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Dit jaar zijn we als toercommissie weer op zoek gegaan
om in een mooie omgeving te roeien. Daarbij kwamen
we uit bij Alkmaar. In vier wherry's roeien we door de stad
en de prachtige omgeving, over water dat kronkelt door
duingebied en in polderland.

De prijs zal uitkomen op ongeveer € 55,- Hierin zijn slapen,
één diner, boothuur en -vervoer inbegrepen.

Slapen doen we in trekkershutten. Natuurlijk hopen we op
mooi weer. Dan kunnen we ’s avonds, genoeglijk zittend
voor de trekkershutten, samen eten en met een drankje
nagenieten van de dag. Op de tweede dag stoppen we bij
een authentiek oud café voor de lunch.

Dieuwke Mos E-mail: dieuwkekasemier@hotmail.com
telefoon: 076-8875799

Heb je zin om mee te gaan? Schrijf dan je naam op de
intekenlijst.

Marijke Spanjaard: telefoon: 0032-33149565

Nieuwe wedstrijdboot snel als de wind

Door Karin Plantinga

Het nieuwe jaar begon stormachtig. Voor roeien waren de
weergoden veel te hard aan het ruziemaken. De wind gierde
om de loodsen en buiten stond het schuim op de golven
van de Mark. Geen weer om een pas gedoopte boot haar
maidentrip te laten maken, maar wel toepasselijk voor de
naamgeving van de nieuwe boot. Tot mijn verrassing viel mij
dit keer de eer te beurt om de nieuwe aanwinst te dopen. Bij
zo’n gelegenheid is het aardig om niet alleen een plens water
over de boot te gooien, maar dat aan te kleden met een verhaal
zodat er een soort ritueel ontstaat. Voor degenen die er niet bij
konden zijn en natuurlijk om het vast te leggen, hieronder mijn
rituele bijdrage.
‘Toen Nico me vorige week vroeg vandaag een boot te
dopen, was ik wel even beduusd. Want eigenlijk ben ik een
soort allochtoon, ik heb het roeien geleerd in Alphen aan de
Rijn, ben pas later naar hier verhuisd en lid geworden van de
Roeivereniging Breda. Je zou de eer om deze boot te mogen
dopen, dus kunnen waarderen als de volledige integratie in
deze vereniging.
Gister vertelde ik een paar goede bekenden dat ik op de
roeivereniging een boot mocht dopen. Beiden, onafhankelijk
van elkaar reageerden enthousiast. ‘Oh dan mag je er een fles
tegen stuk gooien!” Tja.

Van Johan Bielderman hoorde ik wat er bekend is over de
afkomst van deze boot. Wel, deze boot heeft een bijzonder
interessante geschiedenis. De boot is weliswaar géén
Wiersma, wat ik als rechtgeaarde Friezin even hoopte, maar
een Empacher. En de ware wedstrijdroeier gaat dan glimmen,
want een Empacher, ja, dat is toch de èchte wedstrijdboot.
De boot dateert van 2002 en is door de KNRB aangeschaft
met boord- èn scullriggers. Al het jaar daarop in 2003, was er
een hoogtepunt op de WK. Die werd geroeid op de Rotsee bij
Luzern. In de boot vier dames, waarvan er drie nog nooit een
WK hadden geroeid. Hun start was matig maar gaandeweg de
race schakelden ze over in een steeds hogere versnelling. In de
laatste 500 meter schoven ze langs de Duitsers en raakten bijna
de Amerikanen. die op kop lagen. Het eindresultaat was een
onverwachte, maar geweldig mooie, zilveren plak.
En nu ligt die boot dus hier bij de Roeivereniging Breda. Ik
ga u, al is dat een beetje vreemd, alvast de naam van de boot
verklappen. In feite is het geen naam, maar een getal! Het is het
getal 26, maar dan op z’n Italiaans. Ik vind dat een gekke naam.
Maar wat ik er leuk aan vind, is dat er ook het Franse woord voor
wind in zit: ‘Vent’. En dié betekenis wil ik er aan geven. Dat deze
boot snel mag zijn als de wind van vandaag. En als je vergeten
bent bij het reserveren hoe deze boot ook al weer heet, dan
moet je deze regel als bruggetje gebruiken: “Snel als de wind,
zei zij.” Daarom doop ik deze boot “Ventisei”! en ik wens het een
behouden vaart!’
17

Afscheid van oudgediende
Emile Berger
Door Marius Aalders

Met een intiem feestje te midden van zijn vrienden van de “Zondag-8” (die tegenwoordig op woensdag roeit) heeft Emile Berger
(1932) afscheid genomen van de RV Breda. Met hem vertrekt een van de laatste der Mohikanen, een van de oprichters van onze
vereniging.

Nog een aantal van hen is over en nog steeds lid van onze
vereniging. Daaronder Victor Bernhard, Beelke van Meurs,
Luuk Feij, Riet en Jan Kramer. Volgens de annalen zijn zij allen
lid sinds 13-12-1974, hoewel ook voorzitter Wim Rutten met
29-12-1974 een mooie klassering heeft.
Maar onze Emile heeft nu definitief de roeiriemen in het rek
gehangen. Hij was een markante figuur, altijd goed gemutst,
letterlijk en figuurlijk. Emile droeg immers zijn rode muts in
weer en wind, zomer en winter. Ook beschikte hij over een
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ver-dragende stentorstem, zeker geconstitueerd in vele
toneelpresentaties met Jacob van Lennep. Met die stem wist
hij velen te boeien en daarbij kwam dat hij ook nog eens
prachtig kon vertellen. Sterke verhalen over de begintijd van de
vereniging, toen hij nog wedstrijd roeide, onder meer in 1984
de Head of the River. Zijn vrolijke presentatie, zijn nadrukkelijke
aanwezigheid, we zullen ze missen.
Emile, het ga je goed.

Varend
door het
Amsterdam
Light Festival
Door Ellis Littooij

Schades melden
in het BRS
door Johan Bielderman

Jullie schrijven allemaal je boten af in het BRS
Maar weten jullie ook, dat je daar schades en slijtage kunt
melden?
Schade en slijtage melden gaat heel eenvoudig:
- Je logt in en links boven zie je onder het kopje beheren
‘schades’;
- Klik dat aan;
- Kies de juiste boot en omschrijf wat er aan de hand is;
- Probeer het duidelijk te omschrijven zodat de
materiaalcommissie niet hoeft te zoeken. Zet er ook
dingen over los zittende dollen en moertjes die ontbreken.
Door op tijd zaken te melden, kunnen we vaak grotere schades
voorkomen. Zo hebben we laatst het Turfschip weer helemaal
nagelopen en daar zaten bijvoorbeeld drie schoenen in,
waarvan de zolen bijna afgescheurd waren. Zoiets moeten
mensen toch gemerkt hebben. Wanneer de schoenen helemaal
van het voetenbord scheuren dan kun je niet meer goed
roeien. Die schoenen hebben we dus meteen vervangen. Ook
zien we voetenborden waarvan schroefjes los zitten. Zet ook
dat in het schadeboek. Beter iets teveel dan te laat.

‘Jakkes, heel de dag regen!’
Het is winterkoud, het regent en het waait behoorlijk.
Geen weer om een gezellig tochtje door de
Amsterdamse grachten te roeien, en dat ook nog
in het donker. Eerlijk gezegd heb ik spijt dat ik mij
opgegeven heb een roeitocht tijdens het Amsterdam
Light Festival … Maar… om 18.00 uur wordt het
droog, de wind gaat liggen! We rijden zonder file
naar Amsterdam en parkeren voor de deur van
roeicentrum Berlagebrug aan de Weesperzijde.
Een ideale start van onze 1,5 uur durende
roeitocht door de grachten van de hoofdstad om
lichtsculpturen in en langs het water te bewonderen.
Het Amsterdam Light Festival is een jaarlijks
evenement waar internationale kunstenaars aan
meewerken.
In de C 4 met ervaren stuurman varen we over de
Amstel langs het Amstelhotel en Carré. Door de
Herengracht en Prinsengracht, langs Hermitage en
tenslotte langs het Maritiem museum en Nemo.
De verlichting van de woonhuizen langs het water
reflecteren in de grachten zodat het niet donker lijkt.
Spannend wel om door het donkere, onbekende
water te roeien
We varen dicht langs de drijvende objecten, de
uit het water omhoogkomende tulpen, dan weer
door een tunnel van licht. Onder een brug met
oplichtende golfbeweging, een 3-master zichtbaar in
de nevel als een spookschip.
We hebben genoten van onze toertocht door
Amsterdam!
Margriet, Tecla, Adrienne en Ellis

Met dank namens de hele materiaalcommissie en alle andere
leden.
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Nog steeds single
door Marleen Pijnenborg

Vol goede moed stapte ik een tijd geleden, koud uit de boot,
de warmte van de sociëteit binnen. Ik was vol verwachting,
want op zoek naar de andere deelnemers aan de speeddate
die op dat moment gehouden zou worden. Wat ik aantrof,
had ik niet verwacht en vond ik teleurstellend. Er waren,
ondergetekende incluis, welgeteld slechts vier dames komen
opdagen. Twee van de dames kende ik al, Cathy Faas en
Linda van Velthoven. De derde was een ervaren roeister,
Chantal Kramer, nieuw bij onze vereniging. Met zo’n beperkt
aantal liefhebbers voor deze speeddate, werd het geen erg
succesvolle happening met nieuwe matches. Desalniettemin
was het, wat mij betreft, zeker geen tijdverspilling. Ik heb mijn
ambities weer scherp kunnen stellen en richt me straks, zodra
het weer zomertijd is, op het S3-examen. Tot die tijd investeer
ik volop in mijn stuurkunsten. Bovendien was de speeddate
toch heel zinvol om van anderen te horen waar zij naar op
zoek zijn. Daardoor kan ik mooi mijn oren en ogen voor ze
open houden voor nieuwe mogelijkheden. Ik kan echter niet

ontkennen dat ik de opkomst teleurstellend vond. Laat ik eerst
de hand in eigen boezem steken. Was onze PR op de (nieuwe!)
site en via de vorige Easy-All soms ontoereikend? Hebben we
de datum of het tijdstip slecht gekozen en het gemotiveerde
mensen onmogelijk gemaakt om aanwezig te zijn? Zijn we te
laat met het organiseren van de speeddate nu het nieuwe jaar
begonnen is en mensen al opgezegd hebben? Of kwamen
we juist te vroeg met dit aanbod, zo kort na de instroom
van nieuwe leden? Of is de speeddate misschien niet de
aangewezen manier om mensen bij elkaar te brengen?
Maar dan vraag je je wel af wie dan eigenlijk die ‘zwevende’
leden zijn waarover sommigen het hebben, waar ze te vinden
zijn en hoe zij zijn te bereiken. Zonder reactie of eigen inbreng
van zoekende leden, kunnen we niets voor elkaar betekenen,
terwijl er genoeg mensen bereid zijn om te helpen.‘Geen ploeg,
geen lid’ ( zie vorige Easy-all) is ongetwijfeld de realiteit, maar
dat klinkt mij dan wat onheilspellend in de oren. Zullen we er,
ook al rijmt dat niet, “Geen ploeg? Laat je horen!” van maken?

‘Geen ploeg, geen lid’ ( zie vorige Easy-all) is ongetwijfeld
de realiteit, maar dat klinkt mij dan wat onheilspellend in
de oren. Zullen we er, ook al rijmt dat niet, “Geen ploeg?
Laat je horen!” van maken?
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Ruststand handles Concept2
& RowPerfect
door Louïs Schellekens

Het is ongetwijfeld goed bedoeld van al die gebruikers die de handles van de Ergometers, na gebruik, in de
vóór hen gemonteerde ligsteunen plaatsen. Echter, ieder die de RowPerfect mag afschrijven heeft les gehad
van b.v. Willem Muller. In die les wordt duidelijk: die handlerustplaats (kort voor je) is er alleen om, gezeten
vanuit roeistand, bij die handle te kunnen. Er is een elastiek verwerkt in de trommel die niet onnodig lang
opgerekt dient te zijn, om slijtage te voorkomen. Toch zie je 9 van de 10 keer dat de handles verkeerd zijn
opgeborgen.

Dit zie je meestal óók bij alle Concept2 ergometers,
na gebruik. Dat ziet er netjes uit, maar is wel fout!

Het moet zo!

Ook de RowPerfect tref je vaak zo aan (rood = fout)

De juiste ruststand, na gebruik, is dus zo (groen)
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Blikkenlijst 2014
Door Maud van Etten

Het hele jaar 2014 heb ik trouw alle blikken bijgehouden die op roeiwedstrijden getrokken zijn door leden van de RV Breda.
Nu is de blikkenlijst van 2014 áf, maar hij is een beetje verstopt op de website; je vindt ‘m in het menu onder Commissies >
Wedstrijden > Blikkenlijst.

[vet] = volledige RV Breda ploeg [normaal] = combinatie-ploeg
Naam
Ilja Kok

Johan Bielderman

Thera Habben Jansen

Rogier Hut

Willem Muller

Willem Jan van Amersfoort

Maud van Etten

Antoinette der Kinderen

Henk Smoolenaars

Katja Wevers

Piet van Arendonk
Frank Bertina
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Amsterdam World Ergohead
Heineken Roeivierkamp
Head of the River
Tweehead
Amsterdam Masters
Amsterdam Masters
Dutch Masters Open
Dutch Masters Open
Vechtrace
Tweehead
Amsterdam Masters
Euro Masters Regatta
Euro Masters Regatta
World Rowing Masters Regatta 2014
World Rowing Masters Regatta 2014
World Rowing Masters Regatta 2014
Head of the River
Tweehead
ZRB Roeiwedstrijden
Army Regatta
Dommelregatta
Dutch Masters Open
Army Regatta
Langstreckenregatta Grünen Moselpokal”
Euro Masters Regatta
Euro Masters Regatta
Euro Masters Regatta
Army Regatta
Dommelregatta
Dutch Masters Open
Langstreckenregatta Grünen Moselpokal”
ZRB Roeiwedstrijden
Dommelregatta
Army Regatta
Army Regatta
Army Regatta
Moordregatta
Head of the River
Army Regatta
Beatrix Winter Race
Dommelregatta
Dutch Masters Open
Army Regatta
Army Regatta
Beatrix Winter Race
Euro Masters Regatta
Euro Masters Regatta

Categorie
DV30+
DVA
DVB
DVB
DV
DV
DVA
DVA
DVA-C
HVF
HV
VG
VG
VE
VF
VF
DVB
DVB
DV
D
MIX
MIX VC
H
V
VG
VG
VG
MIX
MIX
MIX VC
V
DV
MIX
D
D
MIX
DV
HVH
MIX
H
MIX
MIX VC
D
H
H
VG
VG

Boottype
Ergometer
4x+
4x+
2x
4x
2x
4x
2x
4*
22x
44x
1x
1x
2x
4x+
2x
4x
1x
8+
4x
4+
C4*
1x
44x
4x
8+
4x
C4*
4x
8+
444x
2x
8+
4x
4*
8+
4x
8+
1x
4*
44x

Boot
Concept II model D
Boot van De Amstel
Boot van De Amstel
Tigris Flava
Boot van De Amstel
Boot van De Amstel
Four Better for Worse
Tigris Flava
Boot van RV Salland
Symbi
Ventotto
www.vierzonder.nl
www.vierzonder.nl
Aussie boot
Aussie boot
Aussie boot
Boot van De Amstel
Tigris Flava
Four better for worse
Odilia van Salm
The Rowing Stones
Four Better for Worse
Aquarius
Volkerak
Old Rowers
www.vierzonder.nl
www.vierzonder.nl
www.vierzonder.nl
The Rowing Stones
Four Better for Worse
Volkerak
Four better for worse
The Rowing Stones
Just4Four
Just4Four
www.vierzonder.nl
Tigris Flava
Boot van De Maas
www.vierzonder.nl
Aquarius
The Rowing Stones
Four Better for Worse
Maple Leaf
Caroline
Aquarius
www.vierzonder.nl
www.vierzonder.nl

Naam
Marion Dauwerse
Rob Kessels
Frans van Mierlo
Gerbrand Swart
Gijs Volmer
Nico van Walree
Karlijn van Weele
Yvonne Wever
Peter Adema
Margriet Ardon-van Benten
Marije Blanken
Emmy Bol-Clarinda
Donna Brouwer
Marieke van Bruinessen
Marja van de Crommenacker
Renske Eernisse
Hans van Engen
Corrie van Es
Danielle Gerrits
Richard Helsloot
Erika Horst
Thijs Hoveling
Rien de Jager
Joost Jongerius
Ditty van der Kroon
Sanne Langmuur
Let van Leeuwen
Geraline Leusink
Adrienne Ogier
Petra Ramakers
Tom Rozendal
Jack Sneep
Jessica Snoey
Ruud Spijkers
Albert Steenman
Willem van der Togt
Aukje Tops-Bakker
Marie-Claire ten Veldhuis
Henriette van Walree - van Zuthem

Army Regatta
Moordregatta
Mark Regatta
Army Regatta
Euro Masters Regatta
Euro Masters Regatta
Amsterdam Masters
Markregatta
Markregatta
Army Regatta
Dommelregatta
Langstreckenregatta „Grünen Moselpokal”
Markregatta
Army Regatta
Dommelregatta
Army Regatta
Langstreckenregatta „Grünen Moselpokal”
Army Regatta
Army Regatta
Army Regatta
Army Regatta
Moordregatta
Army Regatta
Army Regatta
Dommelregatta
Dutch Masters Open
Army Regatta
Tweehead
Dommelregatta
Army Regatta
Beatrix Winter Race
Dommelregatta
Army Regatta
Beatrix Winter Race
Army Regatta
Army Regatta
Army Regatta
Army Regatta
Dommelregatta
Lingebokaal & Coupe des Dames
Army Regatta
Lingebokaal & Coupe des Dames
Markregatta
Head of the River
Army Regatta
Army Regatta
Dommelregatta

Categorie

Boottype

Boot

MIX
DV
H
H
VG
VG
HV
HV
HV
H
MIX
V
HV
H
MIX
D
V
D
D
D
D
M16
D
D
HV
MIX VC
D
HVF
MIX
H
H
HV
D
H
D
D
D
D
MIX
VC
D
VC
HV
HVH
D
D
MIX

4x
2x
4+
4+
44x
2x
4+
4+
4+
8+
C4*
4+
4+
8+
4C4*
4x
44x
2x
1x
8+
8+
2x
4x
8+
28+
4+
4*
2x
4x
4*
8+
8+
4x
8+
8+
2x
8+
2x
4+
8+
8+
2x
8+

www.vierzonder.nl
Tigris Flava
Just4Five
Aquarius
www.vierzonder.nl
www.vierzonder.nl
Ventotto
Just4Five
Just4Five
Aquarius
The Rowing Stones
Volkerak
Just4Five
Aquarius
The Rowing Stones
Just4Four
Volkerak
Four Better for Worse
Just4Four
Four Better for Worse
Wampoeier
Venus
Maple Leaf
Maple Leaf
Winnetwo
Four Better for Worse
Maple Leaf
Symbi
The Rowing Stones
Aquarius
Aquarius
Winnetwo
Four Better for Worse
Aquarius
Maple Leaf
Maple Leaf
Four Better for Worse
Maple Leaf
The Rowing Stones
Twinkel
Maple Leaf
Twinkel
Just4Five
Boot van De Maas
Maple Leaf
Wampoeier
The Rowing Stones
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Uitnodiging algemene
ledenvergadering Roeivereniging
Breda.
WANNEER: WOENSDAG 25 MAART 2015
WAAR : SOCIËTEIT RV BREDA
TIJD: 19.30 UUR ALV;
BREDA, 27 JANUARI 2015
VANAF 19.00U ZIJN ER SOEP EN BROODJES!

Agenda

•
•
•
•
•

•
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Welkom 19.30 uur
Ingekomen stukken en bestuursmededelingen om 19.30 uur
2.1 voorstel vernieuwen Huishoudelijk Reglement *
2.2 beleid en toekomstvisie RV Breda door de Instructiecommissie: Wim Möhlmann en Wilfried Vermeulen
Notulen / verslag van de ALV van 19 maart 2014*
Jaarverslag 2014 van voorzitter Wim Rutten.
Financiën door penningmeester Saskia Langbroek
5.1 financieel jaarverslag 2014.
5.2 verslag kascommissie 2014 en decharge van de penningmeester.
5.3 vaststellen begroting 2015*.
5.4 contributie 2016.
Verkiezingen
• 6.1 Aftredend volgens rooster is de voorzitter
• 6
 .4 Eveneens aftredend volgens rooster is onze
Wim Rutten; hij kan niet meer herkozen
sociëteitscommissaris Chris Liesker; ook hij stelt
worden.Het bestuur heeft Geraline Leusink
zich herkiesbaar en het bestuur stelt voor hem
gevraagd hem op te volgen en stelt voor haar te
opnieuw te benoemen.
benoemen.
• 6.2 Instructiecommissaris Leonie van der Pol is
Volgens artikel 12 lid 5 van de statuten kunnen
tussentijds afgetreden; het bestuur heeft Wim
tegenkandidaten tot 4 weken voor de datum van
Möhlmann gevraagd haar op te volgen; hij
de Algemene Ledenvergadering schriftelijk aan de
neemt deze taak op zich samen met Wilfried
secretaris worden opgegeven. Zij dienen door tenminste
Vermeulen waarbij eerstgenoemde deel
10 leden te worden gesteund.
uitmaakt van het bestuur; het voorstel aan de
ALV is hem te benoemen.
• 6
 .5 Vaststellen leden College van Beroep.
• 6.3 Aftredend volgens rooster is onze
Het bestuur stelt voor te herbenoemen : Let van
toercommissaris Bert van Nispen. Hij stelt zich
Leeuwen, Dik Verheijden en als nieuw lid Wim
herkiesbaar; aldus stelt het bestuur voor tot
Rutten.
herbenoeming.

Grutto (Limosa limosa)
door R. Wiekel.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen voorzien
nu al een paar jaar Grutto’s van kleine zendertjes om meer
duidelijkheid over te krijgen over de keuzes die ze tijdens
hun jaarlijkse trek maken. De zendertjes worden door
satellieten gepeild en de resultaten zijn te volgen via een
website. De grutto’s van 2014 zijn genoemd naar Friese
plaatsen, zoals Idzega of Wommels; je ziet ze als icoontjes
door bijvoorbeeld de delta van de Sénégalrivier trekken.
Mijn favoriet is ‘Raerd’, een plaatsje vlakbij Jorwerd. Waar
Geert Mak ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ schreef, had hij
net zo goed ‘God’ kunnen vervangen door ‘Grutto’.
De spectaculaire verandering van ons platteland van
de laatste vijftig jaar heeft niet alleen betrekking op de
aftakeling van kleine dorpsgemeenschappen, maar gaat
ook over de neergang van het natuurlijk leven van het
landelijk gebied. Grote delen daarvan zijn steeds meer op
een groene woestijn gaan lijken: tienduizenden hectares
met maar twee smaken: Engels raaigras of maïs – omdat we
als consumenten graag zo min mogelijk voor melk en vlees
willen betalen.
De grutto is daar de dupe van. Hun aantallen zijn dramatisch
gedaald. In de jaren 60 was het nog een algemene vogel
met circa 125.000 paartjes; in 2011 waren er daar nog maar
40.000 van over. 2014 was een van de slechtste jaren ooit
met ongeveer 4600 jonge Grutto’s, terwijl er ruim 10.000
nodig zijn voor een stabiele populatie. Naast de intensieve
landbouw is ook de klimaatverandering een reden: door
het warmere weer wordt er veel eerder en ook veel vaker

gemaaid. Bij iedere maaironde gaan er nesten verloren
en worden er veel kuikens dood gemaaid. De afgelopen
weken zijn de meeste grutto’s de Straat van Gibraltar
overgestoken en konden we Raerd en zijn maatjes vinden in
de monding van de Taag bij Lissabon, in de Ebrodelta of in
de Extremadura. Ze zijn hier op zoek naar de rijstvelden die
in deze tijd van het jaar geploegd worden. Ze eten daar in
korte tijd enorme hoeveelheden rijstkorrels, die na de oogst
zijn overgebleven.
De grutto’s aan de Taag, en hun teloorgang, doen me
denken aan Slauerhoff die als geen ander gedichten
als fado’s kon schrijven en het Portugese saudade – de
gemengde gevoelens van verlies, gemis, afstand en liefde
– kon verwoorden. “A vida é immensa tristura”. Slauerhoff
voert ons overigens ook weer terug naar Jorwerd, naar
Heleen Hille Ris Lambers, de dochter van Jorwerd’s dominee
en het voorwerp van zijn verlangen.
Het verlangen naar de eerste grutto wordt altijd sterker
met de komst van de lente. Je hebt helemaal geen internet
nodig om te weten dat ze in aantocht zijn, want je voelt het
aan alles: het lengen van de dagen, het eerste zingen van
de merels, de eerste krokussen. Het leuke van ons roeiwater
is dat je langs de Mark één van de weinige Brabantse
gruttogebieden binnenvaart. De eerste grutto boven de
Mark, dat is zo’n ervaring die je even optilt, ook al weet je dat
het maar voor even is. De grutto, dat is saudade in de polder.
Als je goed luistert hoor je het in hun roep: o grut, o grut, o
grut!

waar: langs de Mark, tussen paal 7 en 9
en tussen paal 10 en 13
wanneer: eind februari - augustus
kijk: http://www.redderijkeweide.nl/
of http://volg.keningfanegreide.nl
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Boten van de RV Breda
Door Johan Bielderman

Ik het al wel eens gehad over de grote vloot van Roeivereniging Breda. We hebben nu alles geteld en we komen op 89
boten en 221 stoeltjes. Daarnaast liggen er ook nog privéboten, daarmee komen we in totaal op 121 boten en 272 stoeltjes.
We hebben 400 leden, dus om op een dag alle boten op het water te hebben wordt nog een hele opgave.
Het streven is voor elk lid een boot die past bij zijn/haar roeiniveau en -ambitie. Daarom zijn er nu ook vier B-vieren.

Toch wordt er soms nog geklaagd dat we niet genoeg
boten hebben. Deels komt dat doordat er sinds 2005
steeds meer geroeid wordt, het bootgebruik is sindsdien
verdubbeld. Per wedstijd zijn ook verschillende boottypen
nodig.De Achtenhead komt er weer aan. We hebben zes
achten in de loods liggen maar er willen acht ploegen
deelnemen. Op de Head zelf lukt dat, omdat daar de
starttijden verschillen, maar op de Markcompetitie geeft
dat dus problemen.Voor de Novembervieren zijn er vaak
wel twaalf ploegen maar hebben we maar zes boten liggen.
Gelukkig zijn er daar ook meer blokken van dames, scull
en boordroeien. Op de Markcompetitie geeft het weinig
problemen omdat we ook B-vieren en ongestuurde vieren
hebben liggen.
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Breda heeft, al is de indruk misschien anders, in vergelijk
met andere verenigingen veel boten. Het laatste jaar zijn
er zelfs vijf vieren bij gekomen. We proberen voor elke
doelgroep nu de juiste boten te hebben waarbij vooral
gekeken wordt naar de breedtesport. Boten die dus passen
bij de roeikwaliteiten en het ambitieniveau van de roeiers.
De meeste roeiers willen gewoon prettig roeien met soms
een wedstrijd. De vlootopbouw moet dus zo zijn dat de
meeste roeiers daarvan gebruik kunnen maken.
We hebben voor de beginners nu vijf C4 en zes C2 en zes C1.
Met deze boten kunnen deze mensen op een goede manier
leren roeien. Overigens zijn er in Duitsland verenigingen die
bijna alleen in een C4 roeien omdat hun water niet geschikt
is voor andere boottypes.

Wanneer we deze mensen tegenkomen op wedstrijden
blijken ze bijzonder hard in de C-boten te varen. In Berlijn
zagen we oud wereldkampioenen in C-boten wedstrijden
varen en die mannen hadden veel plezier in hun roeien. In
Bern-Kastel wordt ook veel in C-boten gevaren. Ikzelf heb
daar ook goede herinneringen aan het varen in C-boten. Bij
de Elf-stedentocht mag alleen in een C2x+ gevaren worden.
Maar bij Breda willen mensen ook graag kijken of ze in
ander boottypen kunnen roeien.
Daarvoor hebben we nu vier B-4 boten. Die zijn wat ranker
dan een C4, maar goed beheersbaar. Dat zijn ideale boten
om goed in te leren roeien en de examens te halen om
zonder begeleiding te kunnen roeien. De gladde boten
lijken misschien erg mooi maar het is lastig om er goed
in te roeien, daarom is het veel beter om de B-boten te
gebruiken. Wiebelend in een gladde boordboot geeft echt

geen plezier. Uiteindelijk gaat het erom dat je makkelijk zit
en zo met plezier roeit.
Wanneer de ambities dan toenemen, kan altijd nog naar
gladde boten over gegaan worden.
Type

Boten

Zitjes

1

27

27

2

16

32

4

14

56

8

5

40

C

18

42

B

4

16

Wherry

5

8

89

221

Vereniging

Zaterdag 14 maart Open Dag
(volwassenen)
van 9.00-13.00
Zaterdag 14 maart wordt een Open Dag georganiseerd van
9.00-13.00. Geïnteresseerden kunnen zo kennismaken met
het roeien en met onze vereniging. Naast een rondleiding en
informatie over onze vereniging, bieden we bezoekers van
de Open Dag ook de gelegenheid onder begeleiding in een
roeiboot te stappen.

We gebruiken daarvoor 2 C4-en, een boot voor 4 roeiers en
een stuurman. We verwachten een gezellige drukte en willen
onze gasten een goed beeld geven van onze vereniging en
het plezier dat we in de roeisport ondervinden. We kunnen bij
de organisatie nog wat hulp gebruiken, bijvoorbeeld voor een
rondleiding, als stuurman of voorroeier. Aanmeldingen graag
naar instructie@rvbreda.nl.
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MY- FLEET ®

INTERNET BOOT
RESERVERINGSSYSTEEM

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

•
•
•
•
•
•
•

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
Wim Möhlmann en
Wilfried Vermeulen
J.H. Bilderman
Chris Liesker
Thera Habben
Annemarie Bosman
Bert van Nispen

(076) 521 91 72
(076) 533 95 93

(076) 513 61 36
(076) 593 50 60

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
Marius Aalders, Marleen Pijnenborg, Anna de Zeeuw
Karin Plantinga, eindredactie (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

(076) 531 09 29

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.
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