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EASY ALL195
Wim Rutten neemt afscheid als
voorzitter
Door Marius Aalders
Op 25 maart nam Wim Rutten afscheid als voorzitter van het
bestuur van de RV Breda. Dat gebeurde tijdens de Algemene
Ledenvergadering in de Sociëteit, (zie het artikel van Anna de
Zeeuw over de ALV in dit nummer) waarvan hij in soms emotionele
vergaderingen de verbouw heeft aangestuurd.
Hoe kijkt hij terug op acht jaar voorzitterschap van ‘zijn vereniging’?
“Met veel plezier kijk ik terug op wat we hebben gedaan samen als
bestuur. Ook wel een beetje met trots. Ik heb er veel van geleerd.
Bijvoorbeeld, hoe je een vereniging bestuurt, hoe je dingen voor
elkaar krijgt. Want het besturen van een vereniging is anders dan
van een onderneming. Als bestuurder van een vereniging ben je
tegelijk sturend en dienend.
Wat zijn de moeilijke dingen, waar je het over had in je
afscheidsrede?
De gebeurtenissen rondom de vernieuwing van de sociëteit.
Daarvan heb ik mijn lesje geleerd. Aanvankelijk heb ik dat zakelijk
aangepakt. Je huurt een professional in. Dan loopt ’t wel. Dacht ik.
Willem Petrus Franciscus Breda 2007-2015.
Rutten, Voorzitter RV
Geb. in Stevensweert, 22-08-1946.
Getrouwd met Mirjam , 4 kinderen, 12 kleinkinderen
Sinds 1974 lid RV Breda
Studie: Scheikunde en Biochemie aan Universiteit
Nijmegen
Lid Phocas, in Nijmegen, waar hij wedstrijd roeide in de
lichte 8.
1971 Opleiding klinische chemie in laboratorium
Ignatiusziekenhuis Breda.
1975 werkzaam bij laboratorium aan het Bergschot,
adjunct-directeur
1989-2013 eigen huisartsenlaboratorium opgericht, de
SHL-groep in Etten-Leur
2013 coaching, lid van diverse besturen, raden en
commissies

Maar dat is niet zo. Er kwam heel wat emotie los, een hoop gedoe.
Toen het plan in stemming werd gebracht haalde het ‘t wel, maar
met een kleine meerderheid. Toen heb ik het afgeblazen. Het had
te weinig draagkracht. Juist in een vereniging, waar je voor je
plezier komt, om lekker te roeien, moet je toch uitkijken dat je
geen bananenschil creëert. Je kijkt met elkaar wat de capaciteiten
in de vereniging zijn. Als er dan een groep is, die niet mee kan of
wil, dan moet je de dingen niet door willen drukken. Daar heb ik
van geleerd.
Was er nog iets wat je dwars heeft gezeten?
Nou, niet zozeer dwars gezeten. Met sommige bestuursleden heb
ik wel moeite gehad. Kijk, we hadden een leuk team. Er was een
goede sfeer. Prima mensen, met Nico van Walree als middelpunt.
Als iemand dan in een bestuur zich agressief gaat gedragen,
dan worden de verhoudingen gespannen en ontstaat er zo’n
verwijtende sfeer. Dan moet je een gesprek aangaan met zo
iemand. Dat heb ik ook gedaan. Vervolgens moet je accepteren
dat de wegen uit elkaar gaan.
Waar ben je tevreden over?
In de eerste plaats het jeugdroeien, zoals zich dat heeft
ontwikkeld. Geweldig zoals Sjoerd de Goeij dat mede opzette. Als
ik die jeugd zo bezig zie, dan denk ik: ja, dit is mijn club.
En dan het clubwerk, dat nog maar net op gang is gekomen, maar
waar tal van leden zich met enorm elan voor hebben ingezet. Het
was nieuw, dat iedereen min of meer verplicht werd om een of
andere taak in de vereniging te vervullen. Ik kan wel begrijpen dat
er mensen waren die zeiden: maar we hebben al zoveel gedaan
voor de vereniging. Daar zit ook iets in, natuurlijk. Maar ik heb
ook gezegd: niets dan bewondering daarvoor, maar we gaan nu
naar meer inzet van een ieder. Met de wind van gisteren kan ik
vandaag niet zeilen.
Er valt nog een boel te doen, voordat het allemaal goed loopt. Het
is ingevoerd, nog niet ingeslepen.
lees verder op de volgende pagina
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“Als iets niet goed
loopt, moet je elkaar
erop aanspreken.”

Wat moet er gebeuren?
We zijn nu bezig met de professionalisering van de club. Er zijn
een boel boten bij gekomen. Maar het onderhoud is nog een
probleem. Genoeg mensen hebben zich opgegeven. Henk van
Heel heeft er een hele klus aan. Voor de instructie hebben zich
ook voldoende mensen opgegeven. Maar Wouter van Hengel en
de zijnen komen toch nog handjes tekort. We moeten nog een
jaar wennen. We beginnen ergens, 80% loopt. We moeten vooral
zorgen dat we niet te veel regels maken. Je gezond verstand
gebruiken. Als iets niet goed loopt moet je elkaar aanspreken. We
moeten geen politieman zijn. De club is er voor ons allemaal. We
willen met plezier roeien. Er zijn zo veel stille krachten, die altijd
maar doorgaan. Ik noem als voorbeeld Richard Louwaars, die in
zijn eigen stijl mensen bij elkaar krijgt voor het aangepast roeien.
Dat zijn gouden mensen. Ze regelen alles zelf.
Hoe gaan we de ledenbinding verbeteren?
Het is een enorme tegenvaller, dat we in 2014 78 leden verloren.
Ik denk, dat we aan de voorkant beter moeten selecteren. We
moeten bij de open dagen niet iedereen zo maar binnenhalen.
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En de achterdeur zo nodig dichthouden. We weten allemaal dat
als iemand niet in een ploeg zit, dan haakt hij af.
Dus dat moeten we in de gaten houden en er iets mee doen.
Ploegen formeren, benaderbaar zijn. Het moet ook weer niet te
technisch zijn. Ook zorgen dat we oud-leden er bij houden.
Je zei, dat je je persoonlijk met de ledenbinding wil
bemoeien
Het is goed dat het stokje wordt overgenomen door een
ander. In Geraline Leusink hebben we een prima opvolger.
Maar ik wil mezelf wel beschikbaar houden en wat terugdoen
voor de club. Met al die mensen die voor de club werkten, de
“botervlootcommissie”, het wedstrijdroeien, het jeugdroeien, de
toerroeiers. Zoveel mensen die van alles deden.
Eigenlijk heb je het heel makkelijk gehad als voorzitter
Wim Rutten kijkt verrast en barst dan uit in een gulle lach: “Ik had
altijd goede mensen om me heen. Je moet ook accepteren dat je
niet alles kan. Soms moet je zaken laten lopen.”

Zitkussens voor de stuurplaats
Door Ulli Kersken
Ergerlijk is het, om vast te moeten stellen dat zeven zitkussens voor de stuurplaatsen, het terrein op “nimmer-wiedersehen” hebben
verlaten. De kussens lagen achter in de botenloods in de speciaal ervoor gemaakte kast. Geen briefje of wat dan ook, maar een
lege plek aantreffen waar de kussens horen te liggen, is wrang. Deze zitkussens zijn speciaal voor de stuurplaatsen door één van de
leden vervaardigd. De maakster is teleurgesteld over de merkwaardige verdwijning maar gaat gelukkig toch door met haar noeste
arbeid. Er zijn namelijk weer elf nieuwe zitkussens voor de stuurplaatsen op komst! En nu maar hopen dat ze lang, na aangenaam
gebruik tijdens het sturen, in de kast mogen verblijven.

Handen vol op 27 juni!
Je hebt het vast al gezien of gehoord: op zaterdag 27
juni organiseert onze vereniging weer de Markregatta.
Vijf kilometer knallen over de Mark na een spetterende
boord aan boord start onder de spoorbrug. We hopen
weer op de inschrijving van ruim honderd binnen- en
buitenlandse ploegen. Natuurlijk vergt de organisatie
van zo’n evenement behoorlijk wat handjes. Super
handig dus al die aanmeldingen via Clubwerk! We
hoeven nu niet meer iedere deelnemende Breda
ploeg te verplichten ook nog eens de handen uit de
mouwen te steken tijdens de dag. Wat niet wegneemt
dat we voor een aantal cruciale taken toch graag
de hulp van ervaren mensen inroepen. Denk onder
andere aan taken bij de start, tijdwaarneming en het
bemannen van de motorbootjes. Heb je dus nog
tijd en zin meld je bij corrievanes@gmail.com. Of
misschien willen we jou wel zo graag dat we je zelf
benaderen :)
De Markregattacommissie
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CLUBWERKER van de maand maart
2015: Maud van Etten
Wie ben je?
Maud van Etten: een vrolijke meid met veel energie. Die energie
besteed ik aan mijn werk bij Royal HaskoningDHV, maar ook
aan het organiseren van allerlei events en eventjes voor de
roeivereniging. Maar bovenal ben ik een fanatieke roeier. Ik ben
geboren en opgegroeid in een Bourgondisch Bredaas gezin.
Ben geen jeugdroeier: pas tijdens mijn studie begon ik in D11t
met roeien. Rood is mijn lievelingskleur, dus het werd de DSRV
LAGA. Na 15 jaar Delft en Deventer, ben ik sinds twee jaar terug
in Breda. Ben een borrel gaan drinken bij onze voormalige
voorzitter, die ik nog van vroeger kende. Toen was de keuze
snel gemaakt en werd ik lid van Den Roei; als Bredanaar back in
town is dat een warm bad. Amper een paar maanden later was
het diezelfde voorzitter die mijn eerste RV BREDA blik uitreikte
(Mix 2x met Sybrand op de DMO).
Hoe lang roei je al?
Al vijftien jaar en de RV Breda is mijn 4e clubske. Als student
heb ik voor LAGA veel wedstrijden geroeid: elke dag
trainen, volop commitment en heel erg leuk. Net voor het
afronden van mijn studie ben ik een tijdje gestopt om nog
wat partijtjes en feessies te vieren. Eenmaal afgestudeerd
roeide ik in een pijlsnelle DDS DV8+. Bij DDS was ik ook 4 jaar
wedstrijdcommissaris. Daarna verhuisd naar Deventer, waar ik
vijf jaar op de IJssel bij Daventria heb geroeid.
Wat doe je voor Clubwerk?
Ik zit in de eerste plaats in de wedstrijdcommissie.
Mijn affiniteit binnen het roeien gaat toch uit naar de
wedstrijden. Ik ben niet iemand die traint om het trainen:
ik wil me ook meten met anderen.
Binnen RV Breda hebben we relatief veel goede
veteranenroeiers, zowel dames als heren. Ik zou dolgraag
vanuit de Wedstrijdcommissie eens de allersnelste dames- en
heren 8+ op het water leggen. Dan geloof ik dat we met een
goede voorbereiding op een grote landelijke wedstrijd de
snelste verenigingsploeg kunnen zijn en een aansprekend
resultaat kunnen boeken dat uitstraalt op de hele vereniging.
En verder: ik communiceer graag èn veel: schrijf van alles op
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de website. Daarnaast vraagt de coördinatie en administratie
van wedstrijden ook wat tijd. Het verenigingsleven is een
mooi iets, daarom organiseer ik ook graag evenementjes
rondom wedstrijden zoals de RV Breda WK Borrel en de HEAD
HAPPENing afgelopen zondag. Het is gezellig als leden elkaar
op zulke momenten ontmoeten: het roeien bindt ons, maar we
zijn samen ook de vereniging.
Tenslotte: met het Roeicafé eten we elke woensdagavond in
de sociëteit. Er wordt die avond heerlijk gekookt. Iedereen is
welkom: meld je aan bij het Roeicafé in mySportsplanner!
Wat levert het Clubwerk je op?
Heel veel gezelligheid en vrolijke mensen. Juist het Clubwerk
zet je middenin de vereniging, je maakt dan echt deel uit
van een groep en bent betrokken bij alle wel & wee. Naast je
roeiploeg heb je eenvoudig weer andere contacten. Ik word
er blij van als ik zie dat ik andere leden plezier bezorg. En krijg
daar dan ook nog waardering voor…wat wil je nog meer?
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Foto: Bert van der Laan, Kees Bakkenist, Marjan Hulshof, Angela Marijnissen, Thom Rolf, Anna de Zeeuw, Liesbeth Kruithof, Anne Tjepkema in actie op
de Head, onder leiding van Rita Liesker.

Een mixed 8 op de Head,
een historisch novum
Door Anne Tjepkema

De aanloop
De laatste jaren was het telkens lastig tegen de dames in
onze ploeg te zeggen dat we hen echt niet nodig hadden in
de aanloop naar de Head of the River, of het moest zijn als
invaller(s). Dat kwam nogal eens voor en daarom konden we
nog net muiterij voorkomen.
Wat schetste onze verbazing: voor de editie van 2015 de
inschrijving was geopend voor Mixed achten. Je moet dan
natuurlijk wel een balans zien te vinden. Hiervoor hadden we
eigenlijk te weinig dames. Toen diende zich Marian Hulshof
aan die haar roei-ervaring wel tot de acht wilde uitbreiden.
Vervolgens wilden vier van onze heren meedoen in een dubbel
vier. Klaar was Kees: de acht in balans, een vier op het water.
Onze ambities
Vervolgens maakten we een ambitieus trainingsschema met
lange stukken hard roeien, ergometeren en coaching door
Mike Milan. Net als andere jaren waren er te vaak trainingen
met invallers, maar toch vorderden onze prestaties langzaam.
De ergometer was voor sommigen een mentale afknapper
maar tevens een mooie gelegenheid tot zelfreflectie. Bijna allen
haalden de eis voor heren (7000m in 30 min) en voor dames
(idem 6300m). Mike’s ontnuchterende coachaanwijzingen
hadden ook de nodige invloed op het individuele zelfbeeld,
soms leidend tot een niet altijd geslaagde reset.
De dag zelf: waar is dat voetenboord gebleven?
Zo begonnen we op zaterdag 21 maart aan de Head. Op zich
was dit ook al een novum: andere jaren was het immers een
zondag. ’s Morgens keurig op tijd met Rita

gearriveerd bij RIC en de tijd genomen om ons mentaal rustig
voor te bereiden. Met een beetje marge in tijd naar de boot
om op te riggeren. Plotseling was er PANIEK nadat Bert had
gevraagd de voetenboorden alvast af te stellen. Marian had
GEEN voetenboord. Achteraf bleek dat de Maple Leaf het
vorige weekend na de Heineken niet meer was opgeriggerd en
toen een voetenboord het delen van de 8 in de weg zat, was
dit essentiële onderdeel verdonkeremaand. Wat nu?
Omspitten van de botenwagen leverde niets op, waarop de
meest creatieve oplossingen werden verzonnen. We hadden
nog 45 minuten om dit op te lossen. Uiteindelijk was de
winnende oplossing het (met vrouwelijke charme) benaderen
inschakelen van de materieelcommissaris van RIC die - op
de fiets - met een niet geheel passend Hudson voetenboord
aankwam. Gelukkig, met wat kunstgrepen paste het en deed
het niet onder voor het origineel.

Harde noordenwind..
Het was koud en er stond een vrij harde noordenwind. Er was
weinig wachttijd bij het oproeien en rond drie uur konden we
roeien. Dat ging best aardig: nog geen 2.02 min per 500 meter
en dus een tijd van 32.28. Daarmee wonnen we helaas niet.
Onder de andere vijf ploegen waren de meeste crews veel
jonger. Toch roeiden we met een goed gevoel terug. De goede
voorbereiding had geloond. Het was een historisch novum,
maar voor herhaling vatbaar.
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Wisseling van de wacht op de
algemene Ledenvergadering van
25 maart
Door Anna de Zeeuw
De aanwezige leden druppelen binnen, we worden verwelkomd met soep, broodjes en andere lekkernijen. Onze (inmiddels ex-)
voorzitter Wim Rutten opent voor de laatste keer de vergadering. Er staan heel wat punten op de agenda. Ik positioneer me aan de
zijkant op de bank om dit eens allemaal rustig te bekijken. Een impressie:
Het Clubwerk
De vergadering start met uitleg van stand van zaken door Ditty
van der Kroon. Het systeem met inschrijvingen is goed gegaan.
Er waren wat kleine strubbelingen, zoals die rond wijzigingen.
Het clubwerk-systeem biedt al met al mooie kansen tot
profilering van (nieuwe) leden. Clubwerk geeft ook nieuwe
dwarsverbanden binnen de vereniging. Op een volgende
ledenvergadering wordt dit verder geëvalueerd.
Het lange termijn beleidsplan
Wim Möhlmann en Wilfried Vermeulen maakten een eerste
analyse voor dit beleid en zijn bezig met het ontwikkelen
van een beleidsplan. Het percentage leden dat opzegt is het
laatste jaar sterk toegenomen. De cijfers zijn confronterend.
Het overgrote deel van de opzeggers is twee jaar of korter
lid. Het verhaal is lang en complex, iets te complex voor deze
korte impressie. Hoe dan ook: Het begrijpen waarom leden
hebben opgezegd is belangrijk. Niet kunnen aanhaken bij
de vereniging is oorzaak nummer 1. Hoe leden te binden?
Investeren in instructie en het aanvullen van de crew class
is van belang. Uit de reacties komt bijvoorbeeld naar voren
dat het ook ontbreekt aan interne communicatie. Dit is een
onderwerp op zich. Wordt vervolgd. Het is in goede handen,
maar het is ook van ons allemaal.
Vertrouwenscontactpersoon
: dit is Liesbeth Verheugd. De functie van vertrouwenscontactpersoon is door NOC NSF geïnitieerd, Dit gaat onder
andere over onderling gedrag en afspraken daarover. Liesbeth
zal het beleid uitwerken samen met het bestuur. Ze zal de
jeugd ook hierbij betrekken. We zijn benieuwd!
Wervingsactie voor oudroeiers
Marcella den Hooglander presenteert een wervingsactie voor
oud roeiers. Dat is een groep die wellicht sneller haar weg vindt
in de vereniging. Daarvoor is een mooie ansichtkaart gemaakt
die je naar een oudroeier kunt sturen. Handig om dit ook via
Facebook en Twitter te verspreiden natuurlijk.
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Jaarverslag 2015 en begroting 2015
Ook het jaarverslag 2014 komt aan bod. Een paar “kleine’
foutjes zullen in het jaarverslag nog worden gecorrigeerd. Een
aantal mensen wordt uitgebreid bedankt voor hun bijdrage
aan de vereniging in 2014. Dan de financiële kant van het
verhaal. Het resultaat is negatief, er zijn hogere kosten aan de
Henk van Heel loods dan verwacht. Er is meer geïnvesteerd in
boten dan in de planning. Resultaat: een paar duizend in het
rood. De geldkraan is dan ook van de zomer dichtgedraaid.
De contributieontvangsten waren iets hoger dan verwacht.
Op gas, licht en water wordt nu bespaard. Daarvoor zijn we
overgegaan op een andere energieleverancier. De liggelden
van privéboten zijn iets verhoogd. Voor volgend jaar worden
de vlootuitgaven beperkt. Het gebouw vraagt wel onderhoud.
Tot slot voor ons allen graag aandacht voor je koffie, thee
etc. afkruisen. Vergeet dit niet! Ook vindt decharge van de
penningmeester plaats en het vaststellen van de begroting
2015. Een iets hogere contributie voor 2016 is ingecalculeerd.
Benoemingen
Aftredend volgens rooster is de voorzitter Wim Rutten.
Draagvlak, goed bestuur en goede sfeer zijn zijn
sleutelwoorden. Hoogtepunten zijn onder meer de sociëteit, de
loods, en het clubwerk. Het is niet de eerste keer dat hij in het
bestuur zit. Hij heeft altijd vertrouwen van de leden gevoeld.
Geraline Leusink is als ‘frisse jonge dame’ gevraagd hem op te
volgen en het bestuur stelt voor haar te benoemen. Geraline
bedankt Wim als ervaren bestuurder en laat een eerste staaltje
van haar voorzitterschap zien. Welkom Geraline!
De instructiecommissaris Leonie van der Pol is tussentijds
afgetreden; naar voren komt dat ze veel heeft bijgedragen,
waaronder haar pedagogische kennis.
Het bestuur heeft Wim Möhlmann gevraagd haar op te
volgen; hij neemt deze taak op zich samen met Wilfried
Vermeulen. Wim maakt deel uit van het bestuur; het
voorstel aan de ALV is hem te benoemen.Aftredend volgens
rooster is onze toercommissaris Bert van Nispen. Hij stelt
zich herkiesbaar. Eveneens aftredend volgens rooster is
onze sociëteitscommissaris Chris Liesker; ook hij stelt zich

herverkiesbaar en het bestuur stelt voor hen allebei opnieuw te
benoemen. Tot slot volgt College van Beroep en kascommissie.
Wherry bouwen
Aan het einde van de vergadering is er ruimte voor een heel
ander onderwerp. Hoe bouw je een wherry? Onder grote
belangstelling houdt Joris Faas een presentatie over het
bouwen van een wherry in het kader van zijn opleiding.

Weer thuis
Als ik thuiskom van deze lange bijeenkomst is de avond
ruimschoots verstreken. Wat een talent en betrokkenheid loopt
er rond in de roeivereniging. Er is veel betrokkenheid van de
leden. Een vereniging van hechte netwerken, veel daadkracht,
veel talent. En toch ook voelen mensen die zich daar niet
meteen in opgenomen. Wat kunnen we daaraan doen? Dat is
een vraag die veel van ons bezig houdt...

Foto: Analyses voor het lange termijn beleid en de laatste voorzittersminuten van Wim Rutten

Geraline Leusink voorzitter
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Gezocht : per 1 sept 2015 Instructeurs
Crew Class m/v
Roeivereniging breda is dringend op zoek naar leden die hun roeivaardigheid willen doorgeven aan de volgende generatie.
Hierdoor kunnen meer nieuwe leden leren roeien in korte tijd, waarbij plezier in het roeien en de veiligheid voorop staan.

leerlingen twee keer per week les krijgt van twee
8 weken instructie, 2 uur per keer:
verschillende teams met instructeurs.
wanneer kun je les geven?
Er start dit najaar (2015) weer een cursus op 1 september.
Wat krijg je er voor terug:
Je kan kiezen uit een van de volgende momenten om les
1.	Instructie geven is onbetaald clubwerk, maar je krijgt zelf
te geven: Zaterdags om 10.30 uur of Maandags om 18.30
les in het instructie geven met de mogelijkheid om de KNRB
uur, of Dinsdags om 18.30 uur, of Woensdags om 18.30 uur.
opleiding RI2 te volgen.
Een les bestaat uit 60 minuten instructie op het water; reken
2.	Instructeurs krijgen directe terugkoppeling door de
met voorbereiding en nabespreking op zo’n twee uur voor
examinatoren over de roeitechniek van hun leerlingen.
een les. In totaal geeft je dus niet meer dan 8 keer les. De
Hierdoor krijg je meer inzicht in de finesses van de
aanvangstijden van de lessen kunnen in overleg aangepast
roeitechniek, waardoor je zelf nog beter leert roeien.
worden bij de wensen van de instructeurs. Ben je niet zo
3.	Les geven is heel dankbaar werk, je help enthousiaste
vaak beschikbaar? We hebben ook invalinstructeurs nodig!
nieuwe leden van onze vereniging om dezelfde sport te
Invalinstructeurs geven niet alle acht lessen, zij worden
leren die je zelf ook met plezier doet.
gevraagd waar nodig in te vallen indien een instructeur een les
4.	Door les te geven leer je nieuwe mensen binnen de
niet beschikbaar is.
vereniging kennen, zo breid je gemakkelijk je netwerk uit
met nog meer roeicontacten.
Wat verwachten we van je?
5.	Instructeurs krijgen alle benodigde materialen,
1.	Je geeft in een team van drie instructeurs les aan een ploeg
waaronder het lesprogramma, instructiedocumentatie,
van 12 leerlingen op beginnersniveau. In totaal geef je niet
evaluatiekaarten en het felbegeerde blauwe poloshirt met
meer dan acht lessen. Heb je nog niet eerder les gegeven?
opschrift “KNRB Instructeur”.
Geen probleem, we zorgen ervoor dat je bij twee ervaren
6.	Roeiers reserveren boten maximaal 24 uur van tevoren,
instructeurs word ingedeeld.
maar instructeurs reserveren lesboten maximaal 48 uur van
2.	We verwachten dat je zelf kan roeien op S2 niveau en
tevoren; dit privilege mogen instructeurs ook gebruiken
minstens een jaar roei ervaring hebt.
voor het reserveren van een skiff voor eigen gebruik.
3.	Je draagt graag iets over en hebt overwicht op je
7.	Instructeurs zijn vrijgesteld van alle andere clubdiensten,
ploeg leerlingen.
bijvoorbeeld bardienst.
4.	Je bent bereid te werken met een gestructureerd
lesprogramma, wat noodzakelijk is omdat elke ploeg
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Meld je aan op de website van Clubwerk

Wil je meer weten over les geven aan de Crew

www.clubwerkrvbreda.nl

Class, stuur dan een mailtje aan:

gebruikersnaam = je mailadres

crewclass@rvbreda.nl

wachtwoord =qwerty

Of bel Wouter van Hengel:

ga naar de taak “instructeur crewclass september”

0651509727

Seizoenswisseling
Door Marleen Pijnenborg
De winter is voorbij, de klok is verzet en het wedstrijdseizoen is
officieel geopend! De die-harts hebben in de winter overigens
niet stil gezeten. Er was natuurlijk de Mark Competitie, die
dankzij -of ondanks- slechte weersomstandigheden toch 4x
gevaren werd. Henk Smolenaars kreeg de nieuwe wisseltrofee
mee naar huis voor de beste prestaties van het seizoen.
Verder werden er ook heel wat kilometers weggetrapt in het
“Ergometerparadijs” dat mogelijk gemaakt werd door de
ergometervreters, te weten Linda, Ilja, Hans, Parag, Martijn,
Coen, Toine, Oskar en Paul. Bezoekers van www.rvbreda.nl
hebben al eerder kunnen lezen dat veel deelnemers hun PR
hebben verpulverd. De prestaties van ‘The 8-team’ (H8 onder de
bezielende begeleiding van coach Pascal Voets, red.) werden
bekroond met de Gouden Greep.En zoals iedere (wedstrijd)
roeier weet, is hard trappen alleen niet voldoende om te
winnen. Daarom is er in de donkere avonduren van deze winter
een nieuwe traditie van start gegaan: de coachbijeenkomsten.
Hans Rompa mocht het spits afbijten met als thema ‘de zin
en onzin van het trainingsschema’. De keer daarop kwamen
allerlei fysieke aspecten van de roeibeweging aan bod, door
Frank Bertina betiteld als ‘hanging on the skeleton’. Mike Milan
hoort graag wat de behoeften zijn van de leden, zodat hij een
passend aanbod van onderwerpen kan organiseren.
Ondergetekende hoopt dat er ook aandacht
besteed kan worden aan de rol van stuurlieden tijdens een
wedstrijd: hoe anticipeer je op de ploegen om je heen, welke

beslissingen moet je nemen en hoe houd je je team scherp
om de beste prestatie te leveren? Aan voorbereidingen op het
wedstrijdseizoen geen gebrek, leest u wel. Intussen zijn de
eerste klassiekers al achter de rug. Op de Heineken Roei4Kamp
waren er 6 ploegen (al dan niet in combinatie) om de Bredase
eer te verdedigen.
Ilja Kok werd samen met haar teamleden van Amstel, Hertog en
De Laak eerste in hun veld. De Head of the River Amstel kende
een nog grotere delegatie van maar liefst 78 RV Breda leden.
Hier greep de ploeg van slagman Willem Muller op minder
dan een seconde naast de winst in het H-veld. Dat was een
zure appel, maar de mannen zijn vastberaden om revanche te
nemen op hun Spaarne-rivalen. Ilja voer met eerder genoemde
combi-ploeg wederom naar een overwinning. Op de Skiff- en
Tweehead werden helaas geen eerste plaatsen bereikt, maar
desondanks hulde aan alle deelnemers op dit strijdtoneel. Last
but not least, wil ik hier ook het blik van Joris Faas noemen,
behaald in de skiff op de Varsity. Van hem zullen we steeds
meer gaan zien en horen. Ik kijk vol verwachting uit naar de rest
van het seizoen, u ook?
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Gevraagd: liefhebbers voor
Commissie Toerroeien
Door Bert van Nispen
Regelmatig zijn er in het verleden initiatieven geweest het toerroeien binnen de vereniging breder in de belangstelling te krijgen.
RV Breda staat buiten de vereniging meer bekend als wedstrijdclub met een bijzonder actieve wedstrijdafdeling die regelmatig
nationaal en internationaal van zich laat horen. Maar het toerroeien in onze club verdient evenzeer de aandacht. Tijdens de
Algemene Leden Vergadering heb ik aangegeven op zoek te zijn naar tenminste vier enthousiaste leden die een toercommissie
willen vormen. Ook via deze bijdrage in de Easy-all doe ik een oproep en geef ik graag nog wat nadere informatie.
Allereerst: toerroeien is er voor iedereen! Toerroeien kan het
hele jaar, zowel in het weekend als op dagen door de week.
Toerroeien is toegankelijk voor alle leden mits in het bezit van
S1. Het is een leuke vrijetijdsbesteding waarbij je mee kunt
doen met meerdaagse uitjes in binnen- en buitenland. Je kunt
vanaf het water (en niet alleen op onze prachtige rivier de
Mark) een ander, verrassend beeld krijgen van de omgeving,
nieuwe indrukken opdoen, andere roeiverenigingen bezoeken
en nieuwe mensen of oude bekenden ontmoeten in een goede
sfeer. Varen op de grote rivieren zoals de Maas, de Lek, de
Merwede, de Elbe, de Donau, de Moezel, de Loire en de Thames
is een ervaring die je bij blijft. Roeien in Berlijn, Amsterdam,
Parijs of Praag, elke tocht is een belevenis. Een meerdaagse
tocht ergens in Nederland levert altijd enthousiaste reacties op,
of dat nu in de Biesbosch is, het Westland of het Waterland of
op de Friese meren.
De commissie (die op dit moment eigenlijk geen commissie is,
want bestaande uit slechts één persoon) wil weer, net als in het
verleden, meer tochten in binnen- en buitenland organiseren.
Wie wil er nu niet eens roeien over de schitterende meren van
Berlijn en naar Potsdam roeien? Of wat te denken van een tocht
in eigen land, bijvoorbeeld in Friesland van één of meer dagen?
Of daar nu vier belangstellenden voor zijn, of twintig maakt in
feite niet uit (behalve dat het één meer organisatietalent vraagt
dan het ander), in feite is alles te organiseren. Ook kan de
commissie, en dat gebeurt nu ook al, tochten verzorgen voor
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beginnende roeiers, of op aanvraag tochten voor groepen van
andere verenigingen. Sommige Breda-roeiers zijn bijvoorbeeld
bevriend met roeiers van andere roeiverenigingen en nodigen
hen uit ook eens op Bredase wateren te komen roeien. De
commissie wordt dan gevraagd een tocht uit te zetten.
Maar al die mooie plannen en vooruitzichten vergen dus wel
méér inzet dan van één lid gevraagd kan worden. Wat wordt er
nu van je verwacht als je deelneemt in de nieuwe commissie
Toerroeien en wat kun je zelf verwachten? Gedacht wordt aan
een commissie van pakweg vier tot zes leden. Samen bepaal
je welke tochten georganiseerd worden en wie wat voor
zijn of haar rekening neemt. Je maakt de tochten bekend via
aanplakbord, EA, mail, website en sociale media, inventariseert
de deelnemers, regelt de boten en eventueel het transport,
zorgt indien nodig voor het verblijf, bepaalt de kosten en int de
bijdragen. Het is een leuke, uitdagende klus, je komt nog eens
ergens en als je dat samen kunt doen met een aantal andere
enthousiaste roeiers levert dat veel plezier en cohesie op. Heb
je nog geen klus in het kader van Clubwerk, dan is deze functie
aan te raden.
Ben je nog maar pas of nog niet zo lang lid, leer de vereniging
kennen en meldt je aan. In no-time ben je geen vreemde
eend meer in de bijt en hoor je er helemaal bij. En weet je wat
behalve deze voordelen ook zo aardig is? Je krijgt oprechte
waardering, je bezorgt behalve jezelf, veel mederoeiers een
hoop plezier.

Nou waar wacht je nog op?
Neem contact op met Bert van Nispen, Eleanore van Andel of Karin
Plantinga. Zij zijn graag bereid je meer informatie te geven en je op te
nemen in de commissie.
Bert van Nispen
ljvannispen@gmail.com
06-1288 0616
Eleanore van Andel
eleanorvanandel@gmail.com
0168-32 02 57
Karin Plantinga
plantext@wxs.nl			
0162-43 34 72
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Wie gaat er mee met de Sail-roeitocht?
Inschrijving geopend!
Op zondag 23 augustus wordt in Amsterdam de Sail-toertocht gevaren. Wie wil daar nu niet bij zijn? Heb je daar
belangstelling voor, meld je dan zo snel mogelijk aan bij onze coördinator Bert van Nispen voor deze tocht,
want vol is vol. Bert verzamelt de liefhebbers en moet binnenkort als RV Breda zijn opgave doen bij de landelijke
organisatoren. Hieronder vind je nadere info.
Wat:
Roeierssaluut: 12 km roeitocht langs de schepen die
deelnemen aan SAIL Amsterdam 2015 in de IJ-haven
Wanneer:
zondagochtend 23 augustus 2015
Tijd:
1. 06.45 uur: instructie captains (aanwezigheid verplicht)
2.	07.00 uur: start naar de KARZV De Hoop vanaf de
gastvereniging waar de boten van uw vereniging het water
in gaan.
3.	07.30 uur: gezamenlijke start naar de IJ-haven bij De Hoop,
Weesperzijde 1016a, 1091 EH Amsterdam
4.	09.00 – 10.30 uur: gezamenlijke tocht door de IJ-haven
5.	na 10.30 uur: individuele terugtocht naar de gastvereniging
Boottypen:
wherries, gestuurde C- en D-boten (géén C8+, boordgeriggerde
of andere typen boten)
Kosten:€ 12,50 p.p. (zelf lunch meenemen)

Inschrijving:
1. door de roeivereniging, per boot tot 1 juni 2015
2. betaling door de roeivereniging bij inschrijving
3. inschrijving uitsluitend via: www.roeierssaluut.nl
Extra info:
1.	instructie captains: zondag 23 augustus om 06.45 uur bij de
gastvereniging. Aanwezigheid verplicht.
2. minimumleeftijd stuurlieden: 16 jaar
3.	zwemvest verplicht voor deelnemers onder 16 jaar en
kleiner dan 150cm
4.	inhaalverbod tijdens de roeitocht. We roeien in kiellinie
achter de eerste boot van Waternet aan tot in de IJ-haven.
5.	de roeivereniging geeft bij inschrijving de gastvereniging
van haar keuze aan voor het te water laten van de eigen
boten. Hierover volgt later meer informatie.
6.	let op: de politie kan de toertocht afgelasten bij mist,
onweer, harde wind en bij dreiging van verstoring van
deopenbare orde. Instructies daarover moeten direct
worden opgevolgd.
SAIL Amsterdam 2015 Roeierssaluut
www.roeierssaluut.nl sail@amsterdamscheroeibond.nl
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Geef onze nieuwe leden de (vlot)ruimte
Tijdens Crew Class instructie is het Breda vlot gereserveerd
voor instructie. Verzoek aan eenieder om er tijdens Crew
Class instructiemomenten rekening mee te houden dat
we met veel onervaren roeiers op het water zijn. Geef
de instructieboten ook wat meer ruimte en tijd om te
manoeuvreren.

De Crew Class instructiemomenten zijn:
maandag 18.30-20.30
dinsdag 18.30-20.45
woensdag 18.30-20.30
zaterdag 10.30-12.45

Rijden met een botenwagen
Zeker na de Skiffhead weer actueel: het rijden met de RV Breda botenwagen. Je moet toch een BE-rijbewijs hebben? Waar is het
kentekenbewijs eigenlijk? En is er nou een verzekering of niet? KNMI weercode geel, dan kan je toch nog wel rijden?
Lees gauw verder voor alle antwoorden,die je overigens ook vindt in het Roeiboek (§ 2.10 en § 6.10.6)
Rijbewijzen: BE of B
Je mag de RV Breda botenwagen met rijbewijs B altijd
trekken, mits het gewicht van je auto + inzittenden/bagage
+ leeggewicht botenwagen (= 620 kilo) + lading (max. 680
kilo) niet meer dan 3.500 kilo is. Oftewel je auto + inzittenden/
bagage mag niet zwaarder zijn dan 2.200 kilo. Dit komt
praktisch altijd uit (niet veel Hummers bij Den RV). Sinds 19
januari 2013 mag de botenwagen + belading ook zwaarder
zijn dan de auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan
wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen
of oplegger mag trekken. De botenwagen weegt 620 kilo
(leeggewicht) en de maximum massa voertuig is 1300 kilo;
het laadvermogen is dus 680 kilo. De minimale gewichten van
boten vind je in § 2.2.1 van het Roeiboek. In de praktijk ga je
eigenlijk nooit over het laadvermogen van 680 kilo heen.

Weersomstandigheden
Rij met gezond verstand en onderschat het rijden met een
botenwagen niet. De lengte is veel groter dan van een ‘bakske’
en je kunt op onverwachteplaatsen terecht komen waar het
moeilijk is om te manoeuvreren.
Een botenwagen is tevens een grote windvanger achter je
auto: Ga bij een KNMI-weercode geel (gevaarlijk weer), oranje
(extreem weer) of rood (weeralarm) nooit met de boten- of
wherrywagen op pad. Bij twijfel laat je ‘m – eventueel in overleg
met de Wedstrijd- of Toercommissie – gewoon staan en dan
halen we ‘m later wel op; veiligheid boven alles.
Zie ook op de website: http://www.rvbreda.nl/74-leden/
materiaalcommissie/816-rijden-met-een-botenwagen

Kentekenbewijs
Omdat de maximum massa voertuig (leeggewicht +
laadvermogen) van de botenwagen meer dan 750 kilo is, heeft
deze een eigen Kentekenbewijs.
Verzekering
In het onverhoopte dat je schade rijdt terwijl de RV Breda
botenwagen achter je auto hangt, dien je die op je eigen
verzekeringspolis te claimen. Blijkt echter dat je eigen polis de
schade niet dekt, dan heeft de RV Breda daarvoor een Casco
Eigendommen Vrijwilligersverzekering die maximaal € 10.000
dekt voor een schade aan de eigen auto.
Ook als de schade wél gedekt is door je eigen verzekering, maar
je hebt nadeel in je no-claim korting of raakt die kwijt, dan
compenseert de Casco Eigendommenverzekering het no-claim
verlies tot maximaal € 500 ingeval van een WA-verzekering en
maximaal € 2.000 bij een All Risks-verzekering. Het eigen risico
bij een casco schade wordt tot maximaal € 300 vergoed. Er
geldt wel altijd een eigen risico van € 75 per gebeurtenis.
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De Head First Race
Door Marius Aalders
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Twee dagen
eerder, op 19 september 2015, zijn er twee roeiwedstrijden
op de Willem-Alexander Baan in Rotterdam. Op die dag wordt
voor de derde maal de Head First Race geroeid. Op 3 oktober
vinden dit jaar de Erasmus Sprints plaats.
Deze twee wedstrijden hebben veel gemeen: het is een
ideale start van het wedstrijdseizoen, en alle boottypes,
leeftijden en mixed ploegen strijden tegen elkaar.
Voor het bepalen van de uitslag wordt een omrekenfactor
gehanteerd.
De Head First Race is een roeiwedstrijd over 8 km (zonder
rond te maken!), ten bate van het onderzoek naar de ziekte
van Alzheimer. Onervaren roeiers kunnen meedoen met
de ergometer estafette, in teams van 4 personen. Nieuw
in 2015 is het familieveld: ga als roeifamilie in de 2x voor
de Generatiebokaal! De opbrengst van deze benefiet
roeiwedstrijd gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar
dementie in het Erasmus MC en VUmc.
Deelname is €50 per roeier. Dit geld komt ten goede aan het
onderzoek. Voor junioren is het inschrijfgeld €25 en voor
studententeams zoekt de organisatie sponsoren!
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De Erasmus Sprints is een wedstrijd over 1000m, waarbij
iedere ploeg een handicapfactor toegekend krijgt. Uniek aan
de Erasmus Sprints is dat de omrekenfactor als tijd bij de start
wordt verrekend. De roeier of ploeg met de laagste handicap
start als eerste. De ploeg met de hoogste handicap start als
laatste van het veld. Alle ploegen zullen ongeveer gelijk de
finish naderen, winnaar is degene die als eerste over de finish
komt.
Op de Erasmus Sprints kan iedere roeier het opnemen
tegen de concurrentie, of je nou in de Nationale selectie
roeit, net bent afgeroeid of al veteraan bent. Daarnaast
zijn er verschillende bijzondere nummers, zoals de mix
dubbeltwee en het veld waar oud-huisgenoten het tegen
elkaar op kunnen nemen in de acht. Op de kant is er altijd
veel gezelligheid, met een food court waar rollende keukens
staan, DJs en ander muzikaal vertier.
Thera Habben als wedstrijd/roeicommissaris zal samen met
Marius Aalders (gezien zijn betrokkenheid bij Alzheimer
Nederland) de deelname van roeiers van de RV Breda aan
deze wedstrijden coördineren. Let op de berichten op de
website en op de ophangborden in de sociëteit.

Sleutelkluisjes
Door Karin Plantinga
Zaterdagochtend, halfnegen. Je zet je tas met
reservekleding, handdoek etc. in de dameskleedkamer.
Je al te kostbare spullen wil je in een kluisje leggen. Je
hebt daarbij de keuze uit 24 kluisjes. Raar, dat daarvan
al tweederde, 17 in totaal, zijn afgesloten. Hoe kan dat?
Zoveel roeisters zijn er niet op dit vroege uur, zeker niet in
wintertijd. Nemen sommigen die sleutel soms mee naar
huis, zodat zij zelf altijd verzekerd zijn van een kluisje, zo
vraag je je af? Maar als dat zo is, dan is dat toch asociaal
gedrag? Mogelijk stoppen mensen het sleuteltje per
ongeluk in hun tas, maar dan laat je het sleuteltje de
volgende keer toch gewoon weer op het kluisje zitten?

Wij maken met elkaar de vereniging, een club waar toch
geen ik-ik-ik-eerst’-mentaliteit hangt? Ik zou zeggen: wie
de schoen past trekke hem aan. Wie een sleuteltje in eigen
beheer heeft, heeft ook de oplossing: gewoon laten zitten
waar het hoort, in het deurtje van het kluisje!

Nu kunnen kluisjes niet worden benut omdat er teveel
continue op slot zitten. Als je om pakweg halftien komt en
er dan geen kluisje meer over is, zit je met je kostbare
spullen: maar in je tas laten dan? Je onbevangen kijk op je
mederoeiers wordt iets minder onbevangen.

Accounts voor instructeurs
Crew Class
Door Wouter van Hengel

Voor Crew Classlessen worden alle C4 en C2 boten gereserveerd en ook alle ergometers. Tegenwoordig kunnen instructeurs
voor de Crew Class dat nu zelf doen. Reden hiervoor is dat zij zelf mogen kiezen welke boten zij reserveren en of zij wel of
niet de ergometers willen gebruiken.
Om dit mogelijk te maken is voor alle Crew Classinstructeurs in het BRS een instructeursaccount aangemaakt. Met dit
account heeft de instructeur het privilege dat zij maximaal zes boten tegelijk kunnen reserveren en het reserveren twee
etmalen tevoren kunnen doen. Zo hebben instructeurs altijd voorrang met reserveren op andere leden van de vereniging.
Inloggen met het instructeursaccount gaat met de volgende inloggegevens:
Gebruikersnaam:
voornaamachternaam
Wachtwoord:
voornaamachternaam
Inloggegevens zijn in kleine letters aan elkaar zonder spaties.
Na de eerste keer inloggen moet het wachtwoord veranderd worden in een eigen geheim wachtwoord. Als een instructeur
met eigen roeiploeg gaat varen, gebruikt deze zijn of haar gewone account in het BRS. De instructeursaccount vervalt aan
het einde van de Crew Class cursus, dat is op 5 juli a.s.
Bij vragen over inlogprocedure van je instructeursaccount, kun instructeurs terecht bij Annelies Steenman.
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Skadi traint in Breda
Door Jelke van Gennep, oud junior RV Breda
Tijdens het stormachtige weekend van de Skiff/Tweehead
kiezen vele studentenverenigingen ervoor om op
trainingsweekend te gaan ter voorbereiding op het twee
kilometer seizoen dat het weekend erna start. Skadi, de
vereniging waar ik momenteel coach, gaat traditiegetrouw
naar de roeibaan in Keulen. Als oud junior van RV Breda,
leek het mij leuker om met mijn ploeg op de Mark en het
Markkanaal te trainen.
We zijn door onze botentransporteur DeWiDo, die
een erg druk weekend had met alle wedstrijden en
trainingskampen, op onze wenken bediend en konden
vrijdagochtend al trainen in het Bredaase. Vrijdagmiddag
hadden we de volledige ploeg bijeen en zijn we met 7 skiffs
het water op gegaan. We werden hierbij vergezeld door Joris
van RV Breda en Patrick van Dudok.
Op zaterdag hebben we op het kanaal boord-aan-boord
met vier ploegen naast elkaar kunnen sparren! Met twee
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motorbootjes vol met coaches achter de roeiers aan, hebben
we ons goed kunnen voorbereiden op het NK voor kleine
nummers dat voor de deur staat.
We hebben drie dagen enorm competitief kunnen varen.
Afwisselend op de Mark en het kanaal, hebben we elke
training op bijna glad water kunnen varen. Het was erg leuk
om Joris dit weekend bij de ploeg te hebben. Hopelijk heeft
hij het weekend als even nuttig ervaren als wij. We hopen
hem dan ook volgend jaar op Skadi te mogen verwelkomen!
Nadat we zondagmiddag de botenwagen weer hadden
opgeladen, hebben we het weekend afgesloten met een
heerlijke maaltijd verzorgd door Janneke van der Meulen,
schrijfster van het boek #supersnelherstel.
Ik zou graag namens mijn ploeg RV Breda en haar leden
willen bedanken voor de gastvrijheid! We hebben enorm
genoten van het trainingsweekend in Breda!

Markcompetitie 2014 – 2015 ten einde
Het Markcompetitie-seizoen is ten einde, maar blijkt na 13 jaar nog springlevend en niks aan (aantrekkings-)kracht te hebben
verloren. Dus het is maar goed dat Wim Knoester de wisseltrofee enigszins verbouwd heeft, zodat er voor de komende 30 jaar weer
plaats is voor naamplaatjes. And the winner is...
...HENK SMOOLENAARS! Voor de derde keer mocht Henk de Willem Muller trofee in ontvangst nemen, omdat hij dit seizoen de
meeste punten verzameld heeft
Seizoen 2014-2015
Het was een bijzonder seizoen, met voor de allereerste keer 2
edities die door winterse weersomstandigheden kwamen te
vervallen. Daardoor telden voor de eindklassering de beste 3
wedstrijdresultaten mee (normaal zijn dat er 4). Henk heeft dit
seizoen drie keer meegedaan: Twee keer gewonnen en een
baanrecord en klaar-is-Henk.
Dit jaar is de sluiting van de inschrijftermijn naar voren gehaald:
die is voortaan maandag 20:00 uur. Op die manier wordt het
organiserend comité ontlast en weet iedereen eerder waar hij
qua bootgebruik aan toe is.
De Markcompetitie-commissie, Wedstrijdcommissie, trouwe en
onmisbare kracht in het startgebied Jeroen Freling zijn allemaal
zeer bedankt voor de inzet het afgelopen seizoen.
Uitslagen 6e editie
De wedstrijd van zaterdag 11 april is gewonnen door de
ploeg ‘muller’, maar aan boord géén Willem Muller! De
bemanning van deze HVG4+ in de Quattromania bestond uit
Ad Westerhuis, Tom Dronkert, Martijn Rom Colthoff (TRO), Kees
Linse en Marleen Pijnenborg (st.). Gefefeliciteerd!
De drie heerlijke taarten die het hele seizoen van Bakkerij van
Dongen kwamen, gingen deze laatste editie natuurlijk naar
bovenstaande winnaars, en traditiegetrouw naar de snelste

buitenlandse ploeg Dick Ubbink van De Dortsche in de HVH1x,
en tot slot naar de ploeg die het allerlangst heeft kunnen
oefenen: Kees Ligthart en Peter Bots (HVI2x = gemiddelde
leeftijd ≥ 75 jaar!).
Evaluatie
Deze zomer zullen Markcompetitie-commissie en
Wedstrijdcommissie het afgelopen seizoen evalueren en
bekijken waar er nog optimalisatie mogelijk is. Heb jij daar ook
een mening over? Is er iets waarvan je denkt dat we het anders
moeten doen? Laat het ons gerust weten!
De data voor seizoen 2015-2016 worden in september bekend
gemaakt.
Markcompetitie-commissie
Bestaat uit Johan van der Sman (voorzitter), Maarten
Denneman, Yvonne van Diepen, Julius Freutel en Joke
Overgaag.
Wedstrijdcommissie
Bstaat uit Thera Habben-Jansen (wedstrijdcommissaris), Maud
van Etten, Bas van der Togt, Let van Leeuwen en Gerbrand
Swart.
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Geslaagd
voor S4:
Caroline Splinters
Cathy Faas
Stuurbevoegdheid:
Petra Noya is bij deze bevoegd om “zelfstandig” de
8+ of de 8x+ te mogen sturen, e.e.a. op basis van
haar ervaring en kwaliteiten bij zowel trainingen als
wedstrijden (Heineken vierkamp en Head).

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

Geraline Leusink
Nico van Walree
Saskia Langbroek
Wim Möhlmann en
Wilfried Vermeulen
J.H. Bilderman
Chris Liesker
Thera Habben
Annemarie Bosman
Bert van Nispen

(06) 13 21 9995
(076) 533 95 93

Midweekroeien
Nel Nollen
(076) 561 25 76
Petra Antonissen
(076) 514 03 10
Ledenadministratie
Gijs Volmer 		

petramartin@hetnet.nl
ledenadm@rvbreda.nl

REDACTIE EASY-ALL
(076) 513 61 36
(076) 593 50 60
(076) 531 09 29

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

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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