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Nieuwe voorzitter Geraline Leusink:

“Onze club
moet boeien
en binden”
Door Marius Aalders
Geraline Leusink is sinds maart 2015 de nieuwe voorzitter
van het bestuur van de RV Breda. Hoe dat zo is gegaan, dat
ze als voorzitter werd gevraagd, weet ze niet precies. Wel
was duidelijk, dat de wens bestond om een vrouw aan het
stuur te hebben in de komende jaren. De meerderheid van
de leden van onze verenging is immers vrouw. Met haar
ervaring als bestuurder (zie kader) paste Geraline (Let op:
zonder d) het beste in het huidige bestuur. Voor ex-voorzitter
Wim Rutte aanleiding om haar als zijn opvolger voor te
stellen. Daar was iedereen tijdens de ALV het mee eens. Ze
werd bij acclamatie gekozen.
Het gesprek vindt plaats bij haar thuis in Ginneken. Roeien is
er niet bij voorlopig. Geraline sukkelt met een gebroken hak
en loopt moeilijk. Voor de wat oudere garde is zij een relatief
onbekende. Maar de meeste leden van haar generatie kennen
haar goed. Zij roeit al meer dan tien jaar wedstrijd in het zelfde
groepje “jonge dames-8”. Niet alleen acht, maar ook allerlei
andere nummers, afwisselend boord en scull. Ze roeiden de
Head of the River, de Heineken race en verscheidene andere
wedstrijden. Er is een hechte band. Toen ze 10 jaar bestonden zijn
ze met z’n allen gaan skiën. Haar roeivriendinnen zijn allemaal
betrokken bij het reilen en zeilen van onze club. Een voorbeeld
van hoe het kan. En hoe het ook moet in de vereniging.
Wat zie je als je hoofddoel als nieuwe voorzitter?
Roeien is echte ontspanning. Het belangrijkste is, dat je roeit met
plezier. En het tweede is, dat je veilig roeit. Dat is belangrijk voor
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jezelf en het roeimateriaal. Dat gevoel over brengen, dat is wat
ik graag zou willen. Dat wij als roeivereniging, onze leden voor
lange tijd kunnen binden in een ontspannen sfeer met elkaar. Dan
moeten wij als vereniging wel de mogelijkheden bieden, dat leden
zich prettig voelen.
Hoe wil je dat bereiken?
Op de ALV bleek dat er nog leden zijn die zich niet gebonden weten
aan de vereniging. Een uitval van 16 procent leden in 2014 is te
hoog. Maar de algemene tendens is dat mensen zich niet meer
zo makkelijk aansluiten bij een vereniging. Dit patroon zie je ook
bij sportclubs en andere verenigingen. Het is de zogenaamde
Y-generatie, jong volwassenen van 15 tot 30 jaar. Die zijn anders
dan de oudere zogeheten X-generatie. Maar het zijn wel onze
toekomstige leden. Met dat voor ogen hebben we een leden
analyse gemaakt. Op basis daarvan gaan we werken als bestuur
aan ledenbehoud, met als voornaamste opdracht, dat onze
roeivereniging moet boeien en binden. Maar dat kunnen we als
bestuur zeker niet alleen en daar hebben we alle leden bij nodig.
Boeien en binden. Dat klinkt mooi, niet alleen omdat het
allitereert. Hoe pakt de vereniging dat op?
Het start met beginnende roeiers enthousiast maken. Als er geen
boot of geen ploeg is, hoe groepeer je de juiste roeiers bij elkaar.
Iedereen begint met roeien omdat het leuk lijkt en om uiteindelijke

zelfstandig te roeien. Deze nieuwe roeiers moeten wij kunnen
binden aan onze vereniging. We hebben in het recente verleden
aannames gedaan over het aantal leden en op basis van deze
aannames is er een financieel plaatje gemaakt. Als er 16 procent
uitval van leden is binnen een jaar, dan kloppen deze aannames
niet meer en moet je dat afstemmen met de huidige financiën.
Daar zijn we met elkaar in het bestuur ook over in gesprek. Hoe
gaan we om met het gebruik van boten, het onderhoud en de
examens.
Hoe karakteriseer je onze RV Breda ten opzichte van andere
verenigingen?
Je hoort wel eens dat nieuwe leden onze roeivereniging wat clean
vinden. Er is geen biertap of zo. Anderen zeggen dat het lang
duurt voordat je echt opgenomen bent. In dat verband is het heel
goed, dat we met clubwerk zijn begonnen. Er zijn mensen die dat
toejuichen, en ook die het maar niks vinden. Weer anderen zeggen,
dat het er gewoon bij hoort. Voor het behoud van elke vereniging
is het nodig dat er vrijwilligers zijn. Vaak zijn het dan dezelfde
leden die het werk doen. Je hebt voldoende vrijwilligers nodig en
je mag en kunt niet verwachten dat dit altijd dezelfde personen
zijn. De vraag was, of je dat niet meer moest spreiden. Dat is goed
voor de binding met de club. En met 400 leden, moet dat lukken. Ik
ben nog maar sinds maart voorzitter, maar de ledenbinding staat
nummer één op het programma.

Oud-Roeiers, de RV Breda en een zonnige
zaterdagmiddag op 31 mei
Door Nico van Walree
Nog wat aftastend zaten ze in een grote kring rond Willem
Muller en Marcelle den Hooglander – het brein achter dit
initiatief om deze sporters weer op het water in de boot te
krijgen. Een mooie uitnodiging en flink lobbyen van alle
kanten levert uiteindelijk 12 oud-roeiers op.
De spanning was tastbaar en de zenuwen konden maar net
worden onderdrukt. ”Kan ik het nog wel, is het net als bij
fietsen dat je het niet verleert?“ Tijdens het voorstelrondje
werd wel duidelijk dat leeftijd, ervaring en ambitie -voor
zover al aanwezig- flink uit elkaar liggen, van geen ervaring
tot ooit eens een jaartje geroeid tot zes maal trainen per
week en nationale top roeien. De heren en dames kijken
verbaasd om zich heen bij de rondleiding … – “ Wat ? Nog
een loods? Wat een mooie boten hebben jullie en zo goed
onderhouden ook“.
Met de hulp van een vijftal RV Breda-leden konden daarna
zowel een boord- als een scullacht worden gevuld. En wat
blijkt? Ze zijn het zeker niet verleerd! Na wat tubben wordt
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er achter een verbaasde Willem al vlot in- en uitgepikt onder
leiding van stuurvrouw Marleen. De scullers worden aan het
handje genomen door Moniek Boin en de Allem8tig ligt al
snel als een huis in het water. Natuurlijk wordt er een boord
aan boord wedstrijdje gedaan … en dan blijkt wel dat de
conditie meer dan de techniek aan slijtage onderhevig is.
Hevig blazend liggen de oud-roeiers – en hopelijk nieuwe
leden – aan het vlot.
Bij de borrel – beregezellig geregeld door Kees Bakkenist –
worden steeds overmoediger plannen gemaakt en nieuwe
ploegjes gevormd. Dus kijk niet gek op als je binnenkort
voorbij wordt gevaren door ervaren roeiers met nieuwe
gezichten: het gevolg van zo maar een middagje bij RV Breda!
Al met al een fijne dag die we graag vaker willen
organiseren. Dus ken je oud-roeiers die het leuk zouden
vinden weer eens het water op te gaan: benader ze en
geef de namen aan ons door. Goed voor hen en goed voor
onze roeivereniging!

Jeugdkamp 2015
Door Hans Rompa
Op een grasveld omgeven door bebladerde bomen rijzen
tenten op als gekleurde paddestoelen, waartussen de
Jeugdleden van Breda doelloos fladderen als exotische
vlinders. We zijn in Maasdam, te gast bij de familie Steenman,
voor het Jeugdkamp van Roeivereniging Breda.
Vanuit de keuken
tent komt de
onweerstaanbare
geur van de
avondmaaltijd
al naar ons
toegedreven,
en aan de tafels
en achter de
pannen ontwaren
wij een vlijtig team dat bezig is om
de maaltijd voor te bereiden. Stoere
Jeugdleden blijken ongekende culinaire
capaciteiten te hebben die ze al hun
hele leven lang met
succes voor hun
ouders verborgen
hebben weten te
houden.
Het kampvuur in de
goudgele avond
schemering op dit
idyllische plekje
maakt de diepste
romantische gevoelens bij onze Jeugdleden
los. Zij tonen tot in de vroege uurtjes hun
vaardigheden op het gebied van eloquente
conversatie, politiek engagement en
beschaafd gedrag.
Niet lang
daarna
horen we
klanken in
het bos die
ons herinneren
aan de Gamelan
uit de Dessa.
Het blijkt het
weksignaal voor
de corveeploeg
om de ontbijttafel voor te bereiden. Uit één
van de tenten zien we een groot konijn en
twee jongens in paniek naar buiten rennen.
Door de aanwezigheid van etensresten van de vorige nacht is

de tent een reusachtige mierenlokdoos geworden. ‘Je kamer
niet opruimen’ wordt door de natuur veel harder afgestraft
dan ze thuis gewend zijn. Aan de ontbijttafel ruiken we voor
het eerst sinds lange tijd weer eens oksels, zoals oksels horen
te ruiken. In deze natuurlijke omgeving is geen plaats voor
namaak, alle kunstmatige luchtjes
zijn reeds ritueel en vakkundig
door de Jeugd vernietigd. Uit
verschillende tenten zien we nu
dames in prachtige gewaden
naar buiten komen die ons doen
denken aan mythologische
Bosnimfen en Sirenes. Ja beste
lezer, we zitten hier in een
paradijselijke omgeving.
Een kronkelend pad voert ons tussen de hoge
bomen door naar de Binnenmaas. Hier houdt
onze Jeugd zich bezig met de beoefening van
de zwemkunst, of laten zij zich met gevoel
voor elegantie en stijl voorttrekken achter een
motorboot. Andere Jeugdleden verkiezen
de kano of surfplank
om te genieten van
het water en de zon.
Een aantal begeeft zich
zelfs in een roeiboot
en wordt gecoached
door een bekende
roeier van Olympische
klasse. Terwijl wij kijken
naar dit kaleidoscopische
waterballet, en de klanken
van plezier die door de zachte wind
worden meegevoerd, vergeten wij alles
om ons heen en ervaren wij spiritualiteit.
Dan breekt het moment aan dat de Jeugd
weer moet afdalen naar de echte wereld.
Als één team wordt samengewerkt om
alles weer netjes op te leveren aan onze
onvolprezen gastvrouw en gastheer. Voor
de poorten van RV Breda staat een aantal
ouders hun kroost reeds op te wachten.
Na zoveel dagen en nachten zonder hun
oogappel zouden ze hem of haar het
liefst meteen meevoeren terug naar de
veilige, beschermde omveging die thuis
heet. Maar zo gewillig gaan ze niet mee
naar huis. Eerst willen ze samen met
de rest van de Jeugd de boten weer netjes
opriggeren en in de stellingen leggen. Samen uit, samen thuis!
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Trotseren van natuurelementen rond Alkmaar
Door Frans Smet
Op dinsdagmorgen, het was onze 70e Bevrijdingsdag,
togen wij in alle vroegte richting Alkmaar om daar aan onze
jaarlijkse toerroei-tweedaagse te beginnen. Een mooie plaats
daar in het noorden van Holland, want was daar niet in 1573
de victorie van de Nederlanden begonnen? Hoe kan een
Bevrijdingsdag zo mooi samenvallen met dit roei-uitje.
Alles verliep vlot, zowel het verkeer op de weg als het afladen
van de boten, zodat we om tien uur al aan onze tocht vanaf de
roeivereniging door het noordelijke deel van Holland rondom
Alkmaar konden beginnen. Hoewel er een stevige bries stond,
die ons bij het kruisen van het Noord-Hollandskanaal even wat
deining bezorgde, merkten we er nagenoeg niets van, omdat
we in de luwte van de duinen konden roeien. Soms was het
behoorlijk vallen geblazen in de boten, omdat de bruggetjes
erg laag waren. Naast molens passeerden we vele bunkers uit
de Tweede Wereldoorlog. Ik heb nooit geweten dat daar zulke
grote verdedigingsopstellingen gerealiseerd zijn. Teruggekomen
binnen de grachten van Alkmaar werden we verwelkomd
door vrolijke muzikale geluiden van het Bevrijdingsfestival. Na
inspanning en het horen van muziek smaakt een verkoelend
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glas wel en dus werd in het centrum bij de markt en de Waag
aangelegd. Ofschoon het nog geen vrijdagmorgen was,
wanneer de kaasmarkt plaatsvindt, was het er toch gezellig
druk. We staken met onze rode roeikleding enigszins af tegen
al dat oranje en rood-wit-blauw van onze nationale driekleur.
De verfrissende versnapering smaakte er niet minder om.
Ons nachtelijk onderkomen was in vier trekkershutten op de
gemeentelijke camping van Alkmaar. Marijke en Dieuwke
hadden voor een heus driegangenmaaltijd gezorgd, waarbij de
aanwezige wijn deed denken aan Franse pastorale taferelen.
En na druk in de weer geweest te zijn op het water heb je geen
slaapmutsje nodig om de slaap te pakken.
De volgende ochtend moest er eerst gezongen worden voor
Maria. Aanvankelijk wilde zij haar verjaardag stilhouden, maar
als zoonlief naar vader belt en hem feliciteert met de verjaardag
van mama dan gaat het bericht snel rond. Het weerbericht
voor woensdag zag er redelijk uit. Er zou slechts een geringe
kans zijn op neerslag in tegenstelling tot dinsdag (en toen
hadden we het droog gehouden) en de wind zou matig zijn
met in de namiddag enigszins aanwakkerend tot sterk. We

vertrokken onder een zonnige hemel en begonnen aan onze
tweede dag. Mooie, pas gerestaureerde molens vulden ons
uitzicht vanaf het water. Na een koffiestop met gebak, een
traktatie van de jarige, bij Ursem, trokken we vol goede moed
op naar ons volgende doel: Schermerhorn. Vanwege de tijd
had Marijke de route ingekort. Na zo’n vijf kilometer op de
boezem van de Schermer tegen de wind in gevaren te hebben,
zagen de stuurlieden ‘op twee uur’ een schip met zure appels
aankomen waaruit niet veel heil viel te verwachten. Wie wilde
kon nog even snel een regenpak aantrekken. Plots was daar
een bliksemschicht gevolgd door donderslagen en uit de
gitzwarte wolken kletterde priemende hagel op onze weerloze
lijven neer. Op de schuimende golven sloegen hagel en regen
dikke blazen. Doorroeien en daarmee koershouden waren
onmogelijk, we moesten ons gezicht beschermen tegen de
ijzige neerslag. De boot was overgeleverd aan de weergoden
en ging dwars op de vaart en de golven liggen, de wind had vrij
spel en blies ons bijna een kilometer terug. Gelukkig konden
we de boot op zeker moment het riet in manoeuvreren en daar
de bui verder afwachten. Het boezemwater voelde lauw aan,
wij waren allemaal door en door nat en rilden van de kou. In
Schermerhorn waar we zouden lunchen, konden we gelukkig
goed aanleggen. Als verzopen katjes kwamen we binnen bij
uitspanning “ ’s Lands Welvaren”. Niet veel café-eigenaren
zullen een groep van zestien doorweekte roeiers met een

blij gezicht verwelkomen. Maar café-eigenaresse mevrouw
Van Etten bleek de hartelijkheid zelve. Zij zette meteen de
verwarming hoger en bood allervriendelijkst aan om onze
natte kleding in de droogtrommel te stoppen. Ook gebruikten
we de verwarmingsradiatoren als droogrek. De meesten
stonden in onderkleding met hun derrière of rug tegen de
verwarmingsplaat om verdere onderkoeling te voorkomen.
Ook al stond de eigenaresse er alleen voor, binnen een mum
van tijd was er warme soep en konden we ook nog kiezen
uit drie heerlijke en warme gerechten. Het voelde alsof we in
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als er dan vanaf de stuurplaats geroepen werd: “Op de benen!”
dacht je “Ja, ik dank je de koekoek! Mijn energie is ook eindig.”
Mijn armen en benen konden niet meer, maar we moesten toch
vooruit. Uiteindelijk bereikten we tegen zeven uur ’s avonds de
roeivereniging van Alkmaar. De mevrouw van de Alkmaarse
roeivereniging die de sleutel geregeld had, wist ons te vertellen
dat er die middag een absoluut roeiverbod afgegeven was
… Omdat dit om ongelukken vragen zou zijn konden we die
avond niet met de botenwagen naar Breda rijden. Wel genoten
we van een goed verzorgde maaltijd van streekproducten in
restaurant “de Alkmaarse Poort”. Pas ver na twaalven waren
terug in Breda. De volgende dag zijn we teruggereden om
de boten op te halen. Gelukkig is alles zonder ongelukken
verlopen.

een zevende hemel terecht waren gekomen. Na ruim een uur
waren we weer op adem en temperatuur gekomen en moesten
we die wind met dreigende wolken weer in. Gelukkig dreef een
volgende, hoorbare en donkere onweersbui rakelings langs
ons heen, waarbij we alleen de koude wind en een enkel spatje
regen ervoeren. De wind echter, trok aan tot kracht zeven à
acht en we moesten pal tegen de wind in terugroeien naar
Oterleek en de roeivereniging. Dit was geen roeien meer maar
hakken om een paar centimeter vooruit te komen. De boeg
stond schuin op het water om te zorgen dat de windstoten de
boeg niet omgooiden, zodat je aan lager wal raakte. Ja, want
dan was je nog niet klaar om je uit die nesten te werken. Het
kostte verschrikkelijk veel moeite de juiste koers te houden en
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Aanvulling door Wouke Eindhoven
Wat de andere wherry’s niet wisten is dat wij ( Marijke, Leo,
Mariette en ik ) op de eerste dag van de 2 daagse in Alkmaar
op het eind van de dag de buitensingel van de stad hebben
genomen. Nu waaide het verschrikkelijk. Op een gegeven
moment zagen we dat de brede buitensingel afgesloten was.
Het alternatief was door een heel smalle doorgang naar het
kanaal te roeien om zo onze route weer te kunnen vervolgen.
Aan beide kanten van deze doorgang was een hoge stenen
wal. Met ongeveer windkracht 7 tegen was dit een welhaast
onmogelijke opgave, steeds werden we teruggeduwd.
Gelukkig, wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij:
die deed zich voor in een langsvarend klein motorbootje. De
bemanning daarvan bood ons de vereiste hulp aan, die we
uiteraard met beide handen aannamen. En zo kwam het dat
we heerlijk werden voortgetrokken naar het kanaal waar de
roeivereniging aan lag. Vanaf de kant moet dat een hilarisch
gezicht zijn geweest. Voor ons als roeicrew was het best wel
eng maar toch hadden we deze ervaring niet willen missen.
Eenmaal op het kanaal werden we weer losgelaten en konden
we op eigen kracht door naar de roeivereniging. Zonder schade
aan mens of boot en opgelucht stapten we daar uit de boot. De
wind had ons er niet onder gekregen.
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Deel 1:
de meer ervaren
skiffeur

Op zoek naar de unieke skiffbeleving
Door Anna de Zeeuw
Het is zaterdag, mei 2015. Ik stap in de skiff en ben moe
van een drukke werkweek. Na enige kilometers gaan de
gedachten in mijn hoofd als het ware stromen door de
beweging van het roeien en de nabijheid van het water. De
Mark heeft zo haar eigen ritme. Fuutjes scharrelen rond bij
het riet, het water gedraagt zich afhankelijk van de wind en
stroming heel rustig, of er zijn kleine of grotere golven. Ik
kan enorm genieten van skiffen. Met alle fysieke inspanning
komt het hoofd tot rust. Daarmee komt er weer ruimte in
mijn hoofd. Soms duurt het vele kilometers, voordat dat
gebeurt. Maar het gebeurt altijd. Vooral bij skiffen voel ik dat
effect.
Roeien is bij uitstek een sport die je intensief samen doet. Maar
daarop is er één uitzondering. Het skiffen. Wat is hier bijzonder
aan? Is er een unieke skiffbeleving? En als ze deze niet ervaren,
hoe beleven ze dit dan? Deel 1 is een interview onder de
meer ervaren skiffeurs. Vanaf het balkon zie ik Kees Ligthart in
zijn skiff aankomen. en als er iemand is die van skiffen houdt
volgens mijn buurman op het balkon, dan is hij een goed
voorbeeld. Ik stap erop af.
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Gesprek met Kees Ligthart over skiffen
Hoe vaak skiff je per week? Ik skiff drie keer per week.
En ik roei ook nog in een dubbelvier, een twee en ook in
de acht.
Wat vind je fijn aan skiffen? Geen last van anderen?
Geen last hebben van anderen. Dat herken ik ook best
wel. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer om last van
anderen, maar je kunt je echt op jezelf concentreren.
Ook om je hoofd te legen.
Hoe lang duurt het voordat je dat hebt. Hoe doe
je dat? Ik probeer wel meteen naar de vogeltjes te
luisteren, dat zal er ook wel bij helpen. Ik concentreer
me vooral op de beweging, ik wil de beweging zo
perfect mogelijk maken. De skiff is gewoon een moeilijk
nummer, dat komt vooral omdat het zo’n smalle boot is.
Het is moeilijk om balans te houden. Als je goed balans
wilt houden kun je beter een brede boot nemen. Maar
ja, een mens wil vooral sneller en sneller in dit leven. Dat
is allemaal natuurlijk flauwekul, want wat heb je eraan?
Maar het is de ultieme beleving. Ik wil toch snel, althans

ik heb jaren heel snel gewild. Nu moet het toch wel
rustiger aan, want het duurt 20 minuten voordat ik een
beetje op temperatuur ben.
Roei je ook wedstrijden? Het lukt beter als ik met
een ploeg roei dan dat ik in mijn eentje roei. Ik roei de
Markcompetitie en voor de rest niet. Ik heb heel veel
geroeid. Op een gegeven moment had ik genoeg van
het op en afladen. Zo heel af en toe maar niet te vaak. De
Markcompetitie is dan ideaal.
Wat betekent balans voor je? Als je balans hebt is het
heel prettig want als je geen balans hebt roei je niet
prettig. Roeien en balans hoort helemaal bij elkaar en
dat moet ook goed zijn. Veel wervelkolommen hebben
een afwijking is mijn vermoeden. Als je alleen roeit kun
je helemaal toegeven aan je eigen afwijking. De ultieme
beleving van balans heb je in de twee-zonder.
Kijk je dan ook naar vogels? Ik zie wel vogels.
Meerkoetjes, futen en ganzen. Dat vind ik wel leuk.
Wat is je meest penibele situatie geweest in de skiff?
Omslaan in 2 graden bij paal 8 – toen had ik de klep van
mijn dol openstaan. Daar vloog mijn riem eruit. Ik sloeg
ik om en zat in ijskoud water met mijn voeten vast in
mijn schoenen. Dan denk je: dat wil ik niet! Willem Muller
heeft mijn riem gelukkig uit het water gehaald. Ik ben
naar de kant gezwommen en heb mijn riem erin gedaan.
Nog nooit zo hard als toen ben ik terug geroeid. Je kunt
langs beide kanten staan, je riem eruit halen en je boot
omdraaien, maar je moet er even de tijd voor nemen.
Wat zou de vereniging nog voor skiffeurs kunnen
doen? Ik zou iedereen aanraden om zoveel mogelijk
te skiffen omdat dat goed is voor je roeien. Maar je
moet wel weten hoe je moet roeien. Daar is veel over
geschreven o.a. in het nieuwste nummer van het blad
Roeien. Stukken van Mark Emkes de hoofdcoach. Je wilt
steeds beter roeien, dat heb ik althans.
Heb je wel eens de perfecte haal gemaakt. “Ja, ook
samen met anderen. Maar je moet het proberen vast
te houden. Ik vergelijk het met vioolspelen. Dat is een
vergelijkbare moeilijkheid. Dat heb je pas na zeg 10 jaar
onder de knie. Je moet dan nog elke dag studeren om
het op peil te houden. Het moet in je hersenen een plek
vinden waardoor het in je motoriek naar voren komt. “
Dat is m! “Soms zie je iemand roeien en dan denk je,
dat is m! Dat klopt altijd. Het zijn hele basic dingen die
uitmaken of je een goede roeier wordt of niet. Niet altijd
is dat helemaal de lichaamsbouw. Soms kunne kleine
mensen ook de perfecte haal hebben. Het is een aanleg.”
Kriebels “Als ik een dag of twee niet roei krijg ik kriebels.
Van 1988-2008 heb ik iedere dag geroeid of geroeid en
een andere sport gedaan. Ik was 53 toen ik stopte met
werken. Toen was ik net 3 jaar aan het roeien. Daarvoor
heb ik 30 jaar niet gesport.“

Skiff van Goud “Ik had een skiff die 10 jaar oud en
beschadigd was, die moest ik repareren. Toen heb ik
gezegd ‘misschien maak ik hem wel goud’. Dat was een
geintje, maar toen heb ik hem afgeschuurd en goud
geverfd. Als ik roei en de zon schijnt erop en er zitten
druppeltjes op, dan is het echt net goud.”

Dus … de unieke skiffbeleving?
Tot zover Kees Ligthart. Mijn zoektocht naar de unieke
skiffbeleving leert dat er in elk geval zoiets is als een gedeelde
skiffbeleving, althans bij de meer ervaren skiffeurs. Hoewel
Kees veel meer heeft nagedacht over roeien en skiffen dan ik
en veel bezig is met de beweging, herken ik zeker een aantal
zaken. Ik praat er over met anderen. Thijs, Jos, Remco. Ook
zij delen dit gevoel. “Skiffen is technisch bijzonder leerzaam,
heerlijk om de rust te zoeken en je hoofd leeg te maken”.
Spannende verhalen!
Skiffen kan ook spannend zijn. Iedereen heeft spannende
verhalen over het omslaan. De één is er minder beducht voor
dan de ander. Het verhaal van Remco (van der Steene) maakt het
meeste indruk op me. “Ik sla regelmatig om, vind dat goed. Roei
je te veilig, dan roei je dus niet maximaal en haal je niet alles uit
jezelf. Ik ben een keer bijna verzopen bij in een maalstroom. Ik
was onder een brug. Het water stond te hoog, ik kon er niet door,
kwam mijn hoofd tegen het staal en hapte water.”
Wat zou er nog beter kunnen voor de skiffeurs?
Verder heeft iedereen die ik spreek wel wat ideeën wat de
vereniging voor skiffeurs zou kunnen betekenen. “Skiffs zouden
wat lager in de stellingen kunnen liggen.” Ook hoor ik het
geluid dat er meer skiffs zouden kunnen worden aangeschaft
voor zware skiffeurs. Een leuk idee over samen skiffen is de
volgende: “Meer met elkaar het water opgaan om te skiffen zou
welkom zijn. De winter is soms een lastige periode.” Het laatste
spreekt mij het meeste aan. Gelijk wordt erbij gezegd. “ De
vereniging, dat zijn we natuurlijk zelf!“
Wordt vervolgd …
Ik realiseer me dat er ook een heel andere categorie skiffeurs
is, degene die het nog meer moeten leren. Hoe ervaren zij het
skiffen? En misschien zijn er ook meer ideeën? Dit is iets voor
een volgende Easy-All. Ik nodig ondertussen iedereen uit om
zijn/haar idee, (ultieme) skiffbeleving en meest spannende
verhaal over omslaan in en omgaan met de skiff, aan de
redactie te sturen!
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Ein Wanderfahrt in Polen
Door Frans Smet

10

Je moet wel verknocht zijn aan het roeien als je daarvoor
de gezelligste tijd van het jaar, het jazzfestival in Breda,
laat schieten. Wel, dat deden wij met zijn vieren van RV
Breda (Eleanor van Andel, Bert van Nispen, Anja Smet en
ondergetekende) om in Polen een toertocht (Wanderfahrt)
van zeven dagen te gaan ondernemen. Via contacten met
RV Groningen waren we op de hoogte gebracht van deze
mogelijkheid. We hadden via internet contact gemaakt met
roeivereniging Tryton in Poznan (op z’n Pools Posen) en
Eleanor had e.e.a. voor ons vieren geregeld.
Op Hemelvaartsdag vertrokken we met de trein via Venlo en
Düsseldorf met de nachttrein naar Poznan. De reis verliep
volgens schema, zodat we de volgende ochtend rond 9 uur op
onze plaats van bestemming arriveerden. We hadden een volle
dag voor onszelf om de oude historische stad te bezichtigen,
een stad waar zowel de kiem is gelegd voor het huidige
Polen, maar ook de eerste Poolse vorst zich bekeerde tot het
christendom. Poznan heeft een mooie oude stadskern die heel
goed te voet verkend kan worden.
Zaterdagmiddag kwamen we in het clubgebouw van Tryton
bijeen om de tocht en alle bijzonderheden door te spreken.
We waren met zestien personen uit Duitsland, Oostenrijk en
Nederland (Breda en Groningen). De voertaal was Duits, omdat
dit door de meesten gesproken werd. Dat betekende ook, dat
we de roeicommando’s in het Duits moesten geven. Dit viel
niet altijd mee, omdat je als je snel moet handelen kennelijk
terugvalt op je eigen automatismen. Dit gaf overigens geen
enkel probleem, want op de een of andere manier begrepen
we elkaar toch wel. De organisator van deze “Wanderfahrt
Kruszwica – Poznan” was Lukasz Kaczmarek, een vrolijke jonge
knaap die op nationaal niveau geroeid had. We zouden in drie
gestuurde C-4-en gaan en één gestuurde C-2. Omdat we van
de ene naar de andere plaats zouden varen en er geen ander
vervoer was, moest al onze bagage in de boot mee. Daarom
mocht je niet meer dan tien kilo bij je hebben en dat alles
in een waterdichte tas die vastgesjord kon worden aan de
spanten van de boot voor het geval er iets zou gebeuren. Alle

onderkomen (van zeer eenvoudig tot drie sterrenniveau) en
eten (de Poolse keuken, heel lekker en uitgebreid) was door
Lukasz geregeld. Hij roeide zelf ook mee en gaf onderweg
aanwijzingen en interessante informatie.
Witte schuimkoppen
(“Schaumkragen” werd er geroepen)
alom.
Zondagochtend werden we na een zeer royaal ontbijt met een
bus naar de startplaats Kruszwica gebracht, zo’n honderd en
twintig kilometer vanaf Poznan. We hoefden die middag slechts
19 km te roeien, maar er stond een stevige wind op het kanaal,
een kanaal dat enige meren met elkaar verbond. Het was
wennen aan elkaar en aan de verschillende wijzen van roeien.
Maar we kwamen vooruit in de ons toegewezen oude houten
roeiboten. Hier en daar waren er zelfs enkele lekken, die met
duck-tape waren dichtgemaakt! We moesten het stellen zonder
waterkaart en routebeschrijving en waren geheel aangewezen
op de aanwijzingen van Lukasz. Dit impliceerde dat we in
elkaars buurt moesten blijven, om de juiste vaarweg niet
kwijt te raken. Er was, naast een enkele boei die de vaargeul
aangaf, geen enkel bord of wat voor aanwijzing dan ook te
bekennen. Na zo’n twee à drie uur roeien kwamen we bij een
meer waar de wind loodrecht op stond. Witte schuimkoppen
(“Schaumkragen” werd er geroepen) alom. Onverantwoord,
zo werd al snel duidelijk, om met dit botenmateriaal het meer
over te varen. En dus zat er niets anders op, dan terug te gaan
en een geschikte landingsplaats te zoeken. Dat lukte, maar het
betekende ook dat we naar ons nachtverblijf nog vijf kilometer
moesten wandelen. De eigenaar van deze “Agro-touristiek” was
gelukkig zo vriendelijk om met zijn auto onze bagage op te
pikken, zodat we iets lichter konden lopen.
Ons nachtelijk onderkomen bleek een verbouwde boerderij
met enkele drie- en vierpersoonskamers inclusief toilet en
douche. In Poznan hadden we in een hostel geslapen met
slechts één enkel toilet en douche op de gang, dus dit was wel
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zo comfortabel. Maar, na al het verkeer en gerammel van trams
in Poznan tijdens onze eerste nacht, waren vooral de rust en de
fluitende vogels ’s een verademing. Voordat we in bed stapten
werden we eerst ondergedompeld in de Poolse keuken. Die
smaakte werkelijk verrukkelijk. Natuurlijk was er na het eten,
naast de gebruikelijke halve liters bier, ook wodka. De twee
flessen met de nationale drank die op tafel werden aangereikt,
moèsten die avond leeg. Om tien uur die avond lag iedereen op
één oor.
De volgende ochtend bleek het een stuk minder hard te waaien
zodat we, zij het met enige golfslag, het meer over konden
steken. We schepten wel een beetje water, maar met een spons
was die overtollige ballast snel verwijderd. We hadden die
dag twee sluizen te nemen, elk met een verval van ongeveer
twee tot drie meter. Sluistouwen die doorgaans op KNRBtochten meegaan, waren er niet, maar twee pikhaken voldeden
evengoed om bij de sluistrap te blijven. We voeren die dag
door een mooi gebied met veel bos en hoge zandduinen
totdat we bij een recreatiemeer kwamen. Aan dit meer lag een
soort jeugdonderkomen waar we konden slapen. En ja hoor,
het was wat je noemt een echt jeugdonderkomen waar de
mannen en vrouwen gescheiden moesten slapen. Er waren

12

simpelweg onvoldoende privékamers om echtparen in onder
te brengen. Die namiddag hadden we een uitstapje naar het
bedevaartoord Lichen waar de grootste kerk van Polen, met
maar liefst drie verdiepingen, staat. Een Pools Lourdes kun je
wel zeggen. Lukasz bleek, naast oog voor alle mooie natuur die
we inmiddels gezien hadden, ook oog voor cultuur te hebben.
En natuurlijk sloten we volgens Pools gebruik, de bedevaart af
met minstens een halve liter bier.
De volgende ochtend bij vertrek vanaf het strand bij de
vakantiekolonie, lachte de zon ons tegemoet. Jammer dat onze
luchtwegen enigszins geïrriteerd waren door het fijnstof van
de nabijgelegen elektriciteitscentrale die nog op bruinkool
gestookt wordt. Maar de tocht over de meren en door het
kanaal met veel bomen en struiken erlangs was zeker het
aanzien waard. Na sluis vier moesten de boten uit het water.
We waren al bijna bij de rivier de Warta en die zouden we de
volgende dag pas gaan bevaren. De middag besteedden we
aan een uitstapje naar de stad Konin. Ons verblijf die nacht
waren kamers in een soort kostschool van een hogeschool.
’s Avonds moesten we eerst de nachtwaker passeren om weer
binnen te komen. Ook hier was het eten overigens weer prima,
dit keer in de mensa.

Woensdagmorgen voeren we om negen uur weg voor een
tocht van 41 km. We zouden geen mogelijkheid hebben om
aan te leggen, dus moest er op het water gegeten worden. Ook
wisselden we sturen en roeien af. Dit laatste is door de bank
genomen geen probleem in een C-4, tenminste als er veilig
boord gehouden wordt.. De tocht verliep voorspoedig tot het
moment in de middag, toen er donkere wolken boven ons
kwamen drijven. Deze boosdoeners lieten iets teveel nat vallen,
waardoor we allemaal doorweekt raakten. In een zogenaamde
“Marina-Hafen” moesten we voortijdig onze roeitocht staken.
In allerijl werden we in een opgetrommeld busje vijf kilometer
verder naar ons onderkomen gebracht. Na hostel, boerderij
en jeugdherberg werden we nu verwelkomd in een oud
bisschoppelijk paleis met een zekere luxe. Tegenwoordig geeft
de universiteit van Poznan er seminars. Allemaal werden we
ondergebracht in tweepersoonskamers met eigen toilet en
douche. Heerlijk, om na al die kou en vochtigheid de warmte te
kunnen voelen. Het sliep die nacht vorstelijk of moet ik zeggen
bisschoppelijk?
En ja, in een katholiek land is er
op vrijdag vis als avondeten.

De volgende dag hadden we slechts een traject van 28
km te overbruggen waarbij we een ruime middagpauze
hadden in Srem inclusief uitgebreide lunch. Geen gedoe met
proviandzakjes in de boot, maar heerlijk zittend op stoelen
aan tafels. De plaats van afmeren was die avond minder
comfortabel. In een modderige inham van de rivier moesten
we op onze blote voeten onze bagage aan land brengen,
maar het onderkomen was wederom fantastisch. En ja, in een
katholiek land is er op vrijdag vis als avondeten. Je past je aan
als gast, immers na een dag op het water smaakt alles prima.
Lukasz had nog een kleine verrassing voor ons in petto, want
hij had een facultatieve rijtocht gepland door de bossen rond
de manege (de grootste van Polen en internationaal bekend).
We hebben bloeiende lelietjes- van- dalen gezien die zich over
enkele honderden meters uitstrekten Ongekend, zoveel als
het er waren. Die mooie witte bloempjes worden op markten
verkocht en worden als geluksbrenger beschouwd.
De laatste 41 km van de in totaal 214 km werden op zaterdag in
alle rust, onder een mooi blauwe hemel afgelegd. We konden
in korte roeibroek en T-shirt heerlijk genieten van de rustige
omgeving, voordat we ’s middags weer in Poznan arriveerden.
In de namiddag kwamen we bij het vlot van Tryton aan en
werd er “Ruder halt!” geroepen. De boten moesten op de kant
gedragen en afgeriggerd worden. Een goedvoorziene BBQ
wachtte ons bij het clublokaal. De volgende ochtend was het al
vroeg afscheid nemen van elkaar. Helaas moesten we nog tot 8
uur ’s avonds wachten, voordat dat onze trein naar Düsseldorf
vertrok.
We kijken terug op een zeer geslaagde en avontuurlijke
roeitocht die op velerlei wijze indruk op ons heeft gemaakt.
Per mail kregen we later nog een kopie van een krantenartikel
toegestuurd. We hadden blijkbaar opzien gebaard want
ons bezoek aan Polen werd uitgebreid beschreven in het
plaatselijke dagblad. Al met al was en is deze roeitocht een
aanrader voor iedereen die niet alles geplaveid wil hebben.
(info E: kaczmarek.lukasz@poczta.fm)

Gelukkig was het de volgend ochtend droog, want we
moesten die dag niet de geplande 52 kilometer maar ook nog
5 kilometer extra roeien. De dag ervoor waren we immers
voortijdig gestopt. Nou valt zoiets wel mee als je stroom
afwaarts de rivier af roeit, met een snelheid van het water van
ongeveer 3 km /u. Tijdens onze tocht konden we, heel handig,
twee keer aanleggen aan steigers in een Marina-Hafen. We
voeren tussen twee beschermde natuurgebieden door, een
ervaring op zich, want de natuur was fantastisch. We zagen
visotters, ijsvogeltjes, roofvogels en koekoeken. Tegen de
avond legden we aan bij een dijk waar een tractor met kar
stond te wachten om ons naar een geheel nieuwe stoeterij te
brengen. Geweldig! We sliepen dit keer in tweepersoonskamers
met alle luxe van een driesterrenhotel.
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Vogalonga 2015
Door Wouter van Hengel

D

wars de lagune van Venetië over, 10 kilometer over
flinke golven met aantrekkende wind. Nu oversteken
met de getijstroom mee of morgenochtend voor de start van
de Vogalonga 10 km roeien tegen de stroom in. De golven
beuken tegen de aluminium waterkeringen die speciaal voor
deze tocht aan beide boorden op de riggers van onze boot,
de Volkerak zijn gemonteerd. 32 tiewraps, zitten die wel goed
vast? Dat spookt door mijn hoofd, terwijl we zo hard mogelijk
roeien. De harde wind spat het zoute zeewater in ons gezicht,
prikkend in de ogen. Eén misslag tegelijk met een hoge golf
zou wel eens fataal kunnen zijn. Voor we vertrokken zagen

we een ploeg van Willem III, allemaal met zwemvesten aan,
eigenlijk was dat van hen een heel goed idee.
Zo begon voor ons (Maria van der Holst, Marijke Spanjaard,
Toska Horsthuis, Jan van der Holst en ikzelf ) de aanloop naar
de Vogalonga, de tocht om Venetië. Of eigenlijk begon het al
een jaar eerder, met de enthousiaste verhalen van de ploegen
van Inge Bierkens en Emmy Bol die dit eerder al deden. De
Vogalonga is iets wat je als roeier toch wel een keer wilt
meemaken, ook al komt er veel bij kijken voor zo’n tocht.
De voorbereiding en de voorpret waren rijkelijk overgoten met
heerlijk Italiaans eten en Italiaanse wijn. Henk van Heel heeft
ons erg goed geholpen met de technische voorbereiding,
waterkeringen op beide boorden, metalen taften voor en
achter, reserveriemen en nog veel meer spullen die allemaal
nodig blijken te zijn.
De volgende dag is de Vogalonga, het is heel ander weer, de
zon schijnt, de wind is gaan liggen. Eenmaal aangekomen bij
het Vogalonga startpunt tegenover het San Marcoplein, ligt op
het water een enorme Armada van roeiboten, kano’s, sloepen,
drakenboten en Venetiaanse gondels. Precies om 9:00 uur
klinkt het startsignaal: een knal uit een kanon. De drummers
op de drakenboten beginnen op hun trommels te slaan, alle
roeiers juichen en 1700 boten zetten zich in beweging; dit is
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toch wel een kippenvelmomentje, hiervoor zijn we bijna een
jaar lang bezig geweest. We passeren de eilanden Burano en
Murano waar het op de kades druk is met enthousiaste fans die
applaudisseren.
Bij de Vogalonga zie je veel verschillende boten, uit alle landen.
Een drakenboot met Alpenjäger die Duitse liederen zingen. Een
chique zwarte Venetiaanse gondel, geroeid door acht dames
in lange witte jurken, staand aan de riemen. Een boot met
drukke Italianen die menen dat de Vogalonga een wedstrijd is
en “Avanti Avanti” roepen. Er zijn ook boten waar muzikanten
op meevaren en op een trompet spelen. En we zien de Sterke
Sietze uit Harlingen, een enorme stalen sloep, geroeid door
dikke besnorde mannen. Al met al een bont spektakel.
De tocht eindigt met een erg druk stukje door het Canal Grande,
ook hier weer veel bekijks op de kades en op de bruggen, veel
applaus van enthousiaste kijkers. Daar roei je heel langzaam
tussen de Palazzo’s, onder de beroemde Rialtobrug door naar
het eindpunt; wat een prachtige omgeving!
Ten slotte weer terug de lagune over naar de botenwagen,
alweer met flinke golven, nu niet van de wind maar van de
motorboten die na de Vogalonga vol gas over het water
scheurend, de roeiboten niet ontzien. De laatste loodjes wegen
ook hier het zwaarst, maar na afloop kunnen we terugkijken op
een fantastisch evenement!
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Clubwerk
Clubwerker van de maanden mei en juni

Jeroen Freling
Wie ben je?
Ik ben 18 jaar, woon in Breda en zit in het eerste
jaar MBO engineering aan het Radius College.
Hoe lang roei je al?
Eerst speelde ik hockey en ging wel eens
mee naar de roei. Uiteindelijk heb ik toch
voor de roeisport gekozen. Vrijwillig hoor;
mijn vader en moeder roeien en mijn zus
is ook gaan roeien.
Bij de jeugd voeren Jelle, Jannes, Hugo en ik
in een vier en waren zeer regelmatig goed voor
blik. Tegenwoordig skiff ik of stap in een twee. Heel
soms roei ik met m’n vader.
Wat doe je voor Clubwerk?
Bij vele wedstrijden bestuur ik het motorbootje. Ook help ik
met het opzetten van de Studenten Roei divisie waar Hans

Helmonds en nog een paar andere leden
zich hard voor maken.
Verder coach ik de jeugd op vrijdag
en zondag. We zijn net terug van een
geweldig roeikamp waar ik ook bij was als
begeleider.
Wat levert het Clubwerk jou op?
Tot nu toe waren het dezelfde mensen die meehielpen
bij een wedstrijd. Nu iedereen wat doet zijn er nieuwe
gezichten die zich melden om te helpen.
Ik ben graag buiten bezig voor de vereniging en leer meer
nieuwe mensen kennen door clubwerk.

Openingstocht midweek 2015

Roeien met Roosendaal naar
Geertruidenberg
Door Bert van Nispen
Acht roei(st)ers waren op 14 april bij onze vereniging te gast
voor een retourtje Geertruidenberg. Bij vertrek klokten we
10.15 uur. We roeiden met vijftien deelnemers in drie wherry’s
en de Rietkreek richting Wilhelminasluis. Na een rustige winter
in stoffige boten en nog wat onwennig, maar bijna weer als
vanouds, voeren we opgewekt door het Markkanaal. Ondanks
de schrale wind was het voorjaar al duidelijk merkbaar.
Na de sluis vervolgden we onze vaarroute met aan stuurboord
de monding van de Donge, het Noordergat en de Donge tot
in de passantenhaven van Geertruidenberg. Rond 13.00 uur
meerden we aan bij de kade voor een lunch bij restaurant
ZUS&ZOOS.
De resterende 13 kilometer bikkelden we met een stevige
tegenwind west zuid west weer terug naar Terheijden. We
konden een geslaagde tocht bijschrijven.
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Verslag uit de Crew Class A

Een eerste indruk, de trainingen en
het resultaat
Door Miranda Schot
Zaterdagochtend 28 maart jl. maken 14 cursisten voor de
eerste keer kennis met elkaar, de instructeurs en de voorroeiers
van de roeivereniging Breda. Aan de ontvangsttafel wordt
uitleg gegeven door Wouter, Wim en Kees. Een aantal cursisten
zit te wiebelen op hun stoel. Duurt de introductie te lang of
zijn ze de roeibewegingen aan het oefenen? Ik laat het over
mij heen komen en besluit te gaan observeren om een eerste
indruk te krijgen van mijn medecursisten.
Waarom zit ik in de “fast crew class”? Volgens mij heb ik
gekeken op welke dagen ik kan trainen i.p.v. of ik wel “fast”
aankan. Ondertussen is de introductie klaar en gaat het echte
werk beginnen. Ergometer ervaren, C4 varen en natuurlijk de
roeibak in.
Na een aantal weken leer ik de instructeurs beter kennen en
kom erachter dat een ieder zo zijn kwaliteiten heeft! De één
heeft een harde stem, de ander een perfecte stuurhouding en
weer een ander kan goed uitleg geven. “Houden”, “laat lopen”,
“bedankt”, “hellen over zeezijde”, zijn zo een paar begrippen
waar ik toch wel aan moet wennen. “Je gaat ervan dromen”,
wordt er gezegd. Of dit nu zo verstandig is weet ik niet.

De dinsdagavond en zaterdagochtend zijn gezellig en leerzaam
geworden. Ik besluit het roeiboek te gaan lezen en kom tot de
conclusie dat dit een meerwaarde is na een aantal trainingen
te hebben gevolgd. Nu valt het kwartje en kan ik mij gaan
focussen op de roeihouding. Dit valt na negen weken soms nog
zwaar. Mijn armen willen bewegen terwijl ik eigenlijk eerst met
mijn benen moet uittrappen. De instructeurs hebben hier wat
op gevonden en roepen op de wal steeds de goede volgorde
naar mij terwijl ik in de C1 lekker aan het roeien ben. Feedback
is fijn, maar wel op de juiste manier gegeven.
Dinsdagavond 26 mei jl. wordt de balans opgemaakt na weken
van trainen in de C1 en de C4. Wie gaat zaterdag 6 juni a.s.
het S1 examen doen? Ik ben een van de acht cursisten die
de uitdaging aangaat. Want wat is er nou belangrijker dan te
weten wat je kan, weet en waar je passie ligt. Ik hoop dat ik wat
te vieren heb, zaterdag 6 juni a.s. Uiteraard met een hapje en
een drankje. Voor allen die op examen gaan: Veel succes!
Van de redactie: Miranda is geslaagd voor haar S1-examen.
Gefeliciteerd!
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Uitbreiding van
de vloot
Door Johan Bielderman
We hebben weer zes boten erbij. Doordat we weer een
enthousiaste instructiecommissie hebben is de behoefte aan
een extra C4 toegenomen. Die hebben we in Zwitserland
kunnen vinden en na vele uren opknappen hebben we er een
mooi boot bij. De nieuwe leden zijn nu allemaal enthousiast
aan het roeien en we zien ze ook al in één van onze zes C1x
boten rondvaren. Heel wat mensen zullen daarna in een C4 van
ons prachtige roeiwater gaan genieten maar er zijn er natuurlijk
ook, die een volgende uitdaging zoeken. Daarvoor hebben we
nu vier B4 boten in de loods liggen. Twee zijn scull geriggerd
omdat daar de meeste vraag naar is. Maar sinds een aantal
jaren willen ook meer mensen leren boordroeien.
De beginselen kunnen het beste in een C4 of een C2 geleerd
worden en daarna is er nu een hele mooie overstap te maken
naar onze twee B4-boordboten. Deze boten zijn in eigen
beheer weer tiptop gemaakt en perfect afgesteld. Samen met
goede riemen gaat dit veel roeiplezier opleveren voor veel
leden. Voor de beginnende durfals is er nu ook een oefentweezonder, de Jutphaas. Mensen met een stuurdiploma S2 en een
basisdiploma B1 mogen deze boot gaan gebruiken.
Door veel inzet van de materiaalcommissie zijn er op deze
manier weer 19 roeiplaatsen bijgekomen waar ook echt
behoefte aan was.
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Suisse Een C4 uit Zwitserland die we met veel zweet
opgeknapt hebben. Volgens de roeiers is het een fijne
boot en hij ziet er weer mooi uit.

Bever

Een B4 die we scull geriggerd hebben.
Echt nog een mooi gebouwde boot. Voor de mensen die
wat meer roei-uitdaging willen hebben.

’t Zwaard Een B4 die we boord geriggerd hebben.
van Starkenborg Een B4 die we boord

geriggerd hebben.
Deze boten zijn bedoeld om in te leren boordroeien.

Jutphaas Dit is een oefen 2- voor de mensen die
de twee-zonder-uitdaging aan willen gaan.
Je moet wel een stuurexamen hebben en een beetje
boordroei ervaring.

Hypolytus Een echte oefenskif waar je deze
zomer gerust mee kunt omslaan.

Alle boten zijn voorzien van goede riemen en de boten zijn
perfect afgesteld. Je zou er dus heel goed in moeten kunnen
roeien. Aan jou om te laten zien dat het je ook lukt.
Met groet van de materiaalcommissie

Roeien in Delfland, boeiend
aan de zelfkant
Door Marius Aalders
Het is altijd weer een plezier om bij de Delftse burgerroei
vereniging DDS een toertocht te maken. DDS staat voor
De Delftse Sport en sportief zijn ze daar. De vereniging
werd opgericht op 18 oktober 1885 en is gehuisvest in de
Sint-Huybrechtstoren, een van de waltorens die Delft in
de 16e eeuw omringden. Het gebouw is één van de drie
gebouwen die nog overeind staat. Sinds 1967 is het een
rijksmonument. In 1914 werd er een vleugel aan gemaakt.
Dit was een ontwerp van Han van Meegeren, die toen
student Bouwkunde was aan de toenmalige Technische
Hogeschool te Delft, thans Universiteit Delft. Van Meegeren
was een aantal jaren lid van de DDS. Hij werd later vooral
bekend door zijn vervalsingen van schilderijen, onder
andere van Johannes Vermeer, de Emmaüsgangers. Na de
oorlog is hij voor die vervalsing nog strafrechtelijk vervolgd
en veroordeeld.
In 2005 en 2006 is het gebouw gerestaureerd. Er werd
een uitbouw aan toegevoegd. Hier zitten de sanitaire
voorzieningen en een dakterras. Ook is er in het jaar 2005
een extra loods bijgekocht, waar veel scullmateriaal ligt.
Op 11 mei betraden wij, enkele leden van de
maandagploeg, het clubhuis van DDS, waar Marijke, die

ons de hele dag zou begeleiden, onder meer op de fiets,
de koffie met zelf gebakken cake al klaar had staan. Na
uitvoerig de kaart te hebben bestudeerd, onder leiding van
Marijke, startten wij in twee wherry’s onze tocht richting
Delfland.
Via de Oostsingel roei je dan al gauw buiten Delft op het
Zweth. Een merkwaardig planologisch schouwspel doet
zich dan aan je voor. Je vaart onder of langs de intens
drukke A4 en de N211, maar roeit intussen door de fraaiste
Hollands landschappen. Druk verkeer en schoonheid
wisselen elkaar af. En verder gaat het dan, bij de scouting
links af langs ’t Woudt, richting Schipluiden. In dit aardige
dorpje genoten we van onze lunch in Huisrestaurant Indigo.
Na dit aangenaam verpozen voeren we langs de
schitterende boorden van De Gaag. Wel heel wat lage
bruggetjes, waarbij je riemen en hoofd extreem laag
moet drukken. We passeerden Hodenpijl, genoemd naar
de roemruchte eeuwige student van het Utrechtse corps,
Gijsberti Hodenpijl. Via Den Hoorn kwamen we tenslotte
weer uit bij Het Haantje en vandaar roeiden we rustig door
naar ons uitgangspunt, het clubgebouw van DDS. Onze
dank gaat uit naar Marijke, die ons gedurende de hele tocht
begeleidde. Een betere gids kun je je niet denken.
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Hulp gezocht voor een tribune bij
de Henk van Heelloods
Door Marian Hulshof
Naast de Henk van Heelloods loopt een pad, met daarnaast
een talud waarop nu Japanse duizendknoop groeit. Graag
zouden we op deze plaats een grastalud maken met daarop
een tribune van ongeveer vier meter.
We kunnen dan drie dingen tegelijk aanpakken:
• Er is behoefte aan een waterspeelplaats voor onze
jeugdleden. Dat kan goed op deze plek.
• Door een tribune te maken op deze plek is er ook in
de zomer uitzicht op de roeibak en zijn er mooie extra
zitplaatsen tijdens de Markregatta en andere wedstrijden.
• De Japanse duizendknoop die nu op het talud groeit
kan bestreden worden. De Japanse duizendknoop is een
uitheemse plant die sterk woekert en zelfs door beton en
asfalt heen dringt. Uit elk stukje wortelstok kan een plant
groeien, maar ook uit de onderste stukken van de stengels.
De plant kan tot wel 7 meter diep wortelen.

•

•
Omdat de Japanse duizendknoop geen lieverdje is hebben we
aan Waterschap Brabantse Delta gevraagd hoe deze plant het
best bestreden kan worden. Er is iemand van het Waterschap
komen kijken, die ons helaas geen toveroplossing aan de hand
kon doen, maar de volgende tips gaf:
• Het beste is: heel vaak met de hand plukken en dan het
pluksel in hopen in de zon leggen, tegen de Henk van
Heelloods aan. Dat lijkt slordig, maar zo droogt het uit. Het
is niet de bedoeling dat deze plant via compost op andere
plaatsen terecht komt, dus daarna bij voorkeur in de grijze
container gooien.
• Wanneer het is doorgeschoten kun je het het best op
ongeveer 25 cm boven de grond afmaaien met een
bosmaaier met een metalen maaiblad, dus niet met zo’n
nylon draadje.

•

Het is belangrijk dat er niets in het water valt om verdere
verspreiding langs de Mark te voorkomen, dus alles moet
opgeraapt worden en te drogen gelegd.
Chemische bestrijding is geen optie en aan de waterkant
trouwens ook verboden vanwege de risico’s voor het
waterleven.
De gemeente wordt gevraagd het stuk aan de straatkant
schoon te houden.

Wij gaan nog steeds voor een mooie tribune, en hopen dat we
deze plant met veel plukken zodanig kunnen verzwakken dat
hij na enkele jaren is uitgeput. Om dit plan goed te kunnen
uitvoeren hebben we dus hulp nodig! Wat we zoeken:
• In de eerste plaats: mensen die helpen de scheuten van de
Japanse duizendknoop weg te halen. Dit moet tussen april
en oktober elke week gebeuren en dat zeker drie jaar lang.
• Iemand die weet hoe we een goede tribune kunnen maken
op het steile talud.
• Een tuinman die te zijner tijd het talud kan egaliseren met
zand en grasplaggen kan leggen.
• Mensen die helpen met het maaien van het grastalud.
Ook dit moet dan elke week gebeuren om de Japanse
duizendknoop geen kans te geven alsnog de kop op te
steken (het is een volhouder).
Intussen heeft zich voor het maaiwerk al een enthousiasteling
gemeld, maar we zoeken er meer!
Zie jij jezelf ook al op een mooie tribune van de Markregatta
genieten en wil je ons verder helpen? Neem dan contact op
met Johan Bielderman, 06 51 61 67 76, materiaal@rvbreda.nl
of via clubwerk@rvbreda.nl.
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Duivelse Japanse
duizendknoop

W

el eens rode punten uit het fietspad zien steken? Een
mogelijk geval van oprukkende Japanse duizendknoop. Dit
duivelse monster laat zich door niets of niemand tegenhouden, ook
niet door asfalt. Het is ook sterk af te raden om in slaap te vallen op
een Japanse duizendknoop, want als je wakker wordt zou je wel eens
gepiercet kunnen zijn. Met scheuten die tien tot twintig centimeter
per dag kunnen groeien, is het een potentieel martelwerktuig.
In Groot-Brittannië zijn ze zo bang voor Japanse duizendknoop
dat transport ervan bij wet verboden is. In Nederland (nog) niet
en dat biedt meer mogelijkheden tot bestrijding. Deze ongewenste
exoot kun je namelijk eten. Ik laat me vertellen dat hij smaakt naar
rabarber en bomvol zit met resveratrol, een stof waarvan men zegt
dat hij meehelpt hartaandoeningen en kanker te voorkomen.
Reden om aan het plukken te slaan. De eerste keer oogstte ik uit
hebberigheid de hele plant, stripte de bladeren en hakte de stengels
in stukjes, die ik langzaam kapot liet koken. Althans, dat was de
bedoeling. De harde delen bleven ook na uren pruttelen oneetbaar.
De tweede keer was ik wat beter ingelezen en oogstte ik alleen de
jonge scheuten. Die lijken op dikke, rode asperges. Hiervan bakte ik
een crumble en zette het resultaat ter controle voor aan collega’s.

Recept voor de
woensdagavond
Door Marleen Pijnenborg
In het kader van de groene vingers die nodig zijn
voordat er een tribune gerealiseerd kan worden, vond
ik op degroenevinger.net een grappig artikel over de
Japanse Duizendknoop. Deze plant groeit als kool, is
overal als onkruid te vinden, maar heel goed te eten!
Daarom een (serveer-)suggestie met een knipoog aan
het adres van de woensdagavondeters: verplicht toetje
voor de komende 3 jaar! Of een uitdaging aan alle
leden: wie maakt het lekkerste gerecht met Japanse
Duizendknoop? Ik stel me graag beschikbaar als
voorproever …

Frambozen-Japanse
duizendknoopcrumble
bron: www.degroenevinger.net

Ondertussen zitten gemeentediensten met hun handen in het haar.
Het martelonkruid rukt in heel Nederland op. Onderzoekers van
Wageningen Universiteit zijn ingeschakeld om samen met inwoners
van Wageningen oplossingen te bedenken om de exoot te bestrijden.
Als ze die vinden zal er ongetwijfeld een mooi onkruidvrij
plantsoentje naar ze vernoemd worden.
Maar de vraag is of je Japanse duizendknoop nog wel kunt uitroeien.
Elk stukje stengel of wortel kan uitlopen tot een nieuwe kolonie. De
onderzoekers inventariseerden samen met burgers op welke plekken
de exoot de kop opsteekt en wat er tegen ondernomen is. Sanne
Heijting, die het project leidt, somt op welke remedies er zoal op het
lijstje staan: maaien, bestrijdingsmiddelen spuiten en afgraven.
Maar minstens even belangrijk: voorlichting geven over de invasieve
aard van de plant.
Gratis advies van De Groene Vinger: eet de exoot. De collega’s
konden het baksel zeer waarderen. Dat één van hen wat wankel
opstond na consumptie zal aan het vleugje bestrijdingsmiddel
gelegen hebben, de plant zelf kan het niet geweest zijn.
CORLIJN DE GROOT

Neem een bijna vol doosje diepvriesframbozen. Beetje
los van elkaar schudden en knijpen. De duizendknoop
heb ik gewassen en alle blaadjes en topjes eraf
gehaald. In stukjes gesneden en gemengd met 2 zakjes
vanillesuiker en de frambozen. En nog wat suiker los
erover gestrooid.
De crumble bestaat uit 200 g suiker, 200 g roomboter,
200 g meel en een beetje zout. Boter fijnknijpen en
mengen met suiker en meel tot je losse korrels deeg krijgt.
Die strooi je over de frambozen-duizendknoop-suiker
mengsel. Het geheel 35 minuten in de oven op 200 °C.
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Roeien in het Groene Hart
Door Karin Plantinga

Het was een beetje als thuiskomen. Daar, in Alphen aan den
Rijn leerde ik van Eugénie van de Marck de roeihaal. Samen
met Marielène van der Velden deden we er een jaar over
om onze eerste wherryproef te doen. Dat gaf niks, want we
hadden het reuze gezellig zo met ons drieën. Later werden
we wat ambitieuzer en roeiden we jarenlang wedstrijden
met Ruud, Eugénies man als coach, de Head, Heineken,
Linge en het Spaarne. Ik heb er m’n beste vrienden aan over
gehouden.
Vanwege mijn bekendheid met de Alphense roeivereniging
was het wel makkelijk om voor mijn roeiploeg, dáár het
jaarlijkse roeitochtje-buiten-de-deur te regelen. Veel moeite
was het niet, met wat mailtjes was alles geregeld. Vrijdag, 5 juni
jongstleden was de, al begin dit jaar geplande datum. Acht
man in twee wherry’s zo was de opzet. Helaas, drie ploegleden
moesten toch door dringende zaken afhaken maar gelukkig
bracht ons nieuwe ploeglid Marijke van Eil uitkomst. En dus
reisden we met ons zessen af naar het noorden. Tegen half tien
zaten we aan de koffie op het idyllische terras van RV Alphen,
gastvrij onthaald door oude bekende Joke Ydema. Behalve de
keuken en een extra loods was er niks veranderd, ja, vloer van
de douche was opnieuw betegeld zag ik. De wherry’s gingen
fantastisch soepeltjes het water in via een rolbank (ook dat was
nieuw voor me), we hoefden praktisch niet te tillen. De keuze
tussen Meije- en Braassemermeertocht was gauw gemaakt. Bij
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de laatste zijn amper ‘lig-bruggetjes’ en geen overdraagplaats.
Met temperaturen van rond de 30°C op deze dag, gaf dat de
doorslag.
Het begin van de tocht was heerlijk. De zon scheen, maar erg
heet was het nog niet, de sluierbewolking zorgde voor een
aangename temperatuur. Bij Ter Aar werd de brug voor ons
geopend door een heuse brugwachter. Maar nee, die open
brug bleek voor het tegemoet komende vaarverkeer te zijn,
maar evengoed konden wij vrijuit doorvaren. We voeren verder
naar de Drecht en gingen daar bakboord uit. Toen werd het pas

echt landelijk en wist je, ‘dit is het ware Groene-Hart-gevoel’.
Ondertussen vonden we het de hoogste tijd voor een eerste
stop voor de meegebrachte koffie, thee, worstenbroodjes,
stroopwafels en vers fruit. Maar waar vonden we een geschikte
aanlegplek? Aan bakboord dikke rietkragen en aan stuurboord
particuliere tuinen. Op zeker moment zagen we een mevrouw
die bezig was de was op te hangen. Haar landelijke huis met
prachtige tuin had een voorziening voor roeiboten waar je u
tegen zei, met een vlot waar wel vijf boten konden aanleggen.
‘Mevrouw, mogen we een beroep op u doen? Zouden we
even bij u mogen aanleggen?’ Geen probleem’, zei de aardige
mevrouw, die Wilma van Velzen bleek te heten. En even later:
‘als jullie iets nodig hebben of van het toilet gebruik willen
maken, dan zeg je het maar hoor.’ Nou, waar vind je zo’n
onthaal? Dat toilet bleek natuurlijk reuze handig, gastvrouw
Wilma had er zelfs een kaarsje aangestoken! Nog mooier was
dat wij haar zowat ter plekke als lid van de RV Alphen konden
aanmelden. Ja, roeien leek haar ook heel mooi en ze had dat
al eens overwogen te gaan doen. Reclame maken voor de
Alphense en de roeisport viel hier in goede aarde..
Bij Leimuiden gingen we weer bakboord uit, de Oude Wetering
op. Daar was het uitkijken, want de verbinding tussen
Braassemermeer en Westeinder is zeer druk bevaren met
plezier- én beroepsvaart. Bovendien was het water tamelijk
onstuimig en dan moet je als stuur goed weten wanneer je kunt

oversteken naar stuurboordzijde. Vlak voor de Braassemermeer
was het nog even inhouden op het woelige water vlak voor
de pont, die continue heen en weer voer, maar daarna lag
de grote watervlakte van de Braassem voor ons. We voerden
direct uit de vaargeul, diagonaal het meer op, na eerst even
gewisseld te hebben. Voor Marijke was het de stuurmansproef.
Niet eerder was zij zo’n groot meer over gestoken en aan haar
was het nu om aan de andere kant het begin van de Leidsche
vaart te vinden. Met een snelcurus kaartlezen kwamen we
praktisch moeiteloos waar we moesten zijn. De tweede wherry
volgde ons gedwee. Inmiddels begonnen onze magen weer te

23

de Paradijsbrug ongevraagd, en nu echt alleen voor ons,
geopend. Poëtisch bekeken zouden we aan de andere zijde in
de hemel zijn, maar we hielden het toch nog maar even op het
aardse, ijverig en verhit doorroeiend. Dat wil zeggen, ik mocht
blijven sturen, er hoefde in onze boot niet meer gewisseld tot
de roeivereniging, met dank aan Marijke. Aan het vlot stond
Hans Runhaar ons al op te wachten. Vlot gingen de boten het
water uit, schoonmaken, afrekenen, even douchen of verfrissen
en hup de auto in terug naar Alphen. Wij hadden er weer
een onvergetelijk mooie roeitocht opzitten. Nog voordat we
Terheijden bereikten, barstte het onweer los …

knorren, tijd voor De Lunch. Op de kop van de Leidsche vaart
stonden twee bankjes ons op te wachten in een zee van gele
boterbloemen met, voor het accent, hier en daar wat rode
klaver. Op de kop van de Leidsche vaart aan bakboord, vonden
we een uitstekende aanlegplek. Met schitterend uitzicht op het
meer genoten we van verse broodjes, kaasjes, waldorfsalade,
Thaise mangosalade, frisse watermeloen, cider, prosecco of
sap naar keuze. De zon deed onbekommerd en niet meer
gehinderd door sluierbewolking haar best. De meegebrachte
parasol was niet voor niets meegesjouwd. De middag was
al weer een aardig eindje op streek toen we weer in de boot
stapten. En door ging het weer, richting Aarkanaal. Halverwege
voeren we langs de Langeraarse plassen en even verder werd

Reconstructie Bredaseweg
Door Johan Bielderman
De gemeente Drimmelen hield op29 oktober 2014
jongstleden een inspraakavond over de reconstructie
van de Bredaseweg, en wel voor het deel pal voor
onze roeivereniging. Ik ben daar geweest en kon er de
belangen van onze vereniging behartigen.
Op 29 mei kwam er een brief bij de roeivereniging binnen
van de gemeente Drimmelen met het definitieve ontwerp.
Als er nog leden zijn die willen reageren dan kan dat op
persoonlijke titel of via het bestuur.
Samengevat:
De samenvatting is te zien op www.drimmelen.nl via Snel
naar Openbare ruimte
Tussen alle projecten staat onder Terheijden ook:
Recontructie Bredaseweg
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Op een kaart van gemeente Drimmelen “Definitief
Ontwerp Bredaseweg” staat een verbreding van het voor
de roeivereniging lopende fietspad (straks fietsverkeer in
beide richtingen) naar 3,5meter.
De nieuwe fietsoversteek komt bij de huisnummers 24/26
met lichtjes. Er komt een bolgestraatte middengeleiding
van 50cm breed en de fietspaden worden iets verhoogd.
Én er worden twee bomen gekapt:
• 1× voor de Henk van Heel loods (betere exposure voor
roeivereniging met spandoek!)
• 1× bij de ingang van de Roeivereniging, vanaf de weg
gezien de rechter boom.
Planning
• Ontwerpfase: afgerond
• Besteksfase: week 22 - 28
• Aanbestedingsfase: week 28 - 33
• Geplande uitvoering: september en oktober 2015

Cursus Roei-instructeur Crew Class geslaagd
Door Louis Schellekens
“De instructeurs van de Crew Class zijn het visitekaartje van
de vereniging. Zij dragen immers in belangrijke mate bij aan
de eerste indruk die nieuwe leden krijgen. En ledenaanwas
is belangrijk voor het voortbestaan van de RVB …” Aan het
woord is Wim Mölhmann, instructiecommissaris a.i. van
de vereniging. En het bestuur heeft dit gegeven serieus
genomen.
Juist daarom heeft de vereniging besloten alle instructeurs een
interne opleiding aan te bieden. Onder directe algehele leiding
van Wouter van Hengel werden in februari en maart zowel
de reeds ervaren instructeurs, maar vooral ook zij die zich via
Clubwerk voor instructie of voor-roeien hadden aangemeld,
in drie avonden wegwijs gemaakt in de nieuwe aanpak. Deze
cursus was op het niveau van de KNRB RI-2 cursus, maar dan in
compactere vorm. Er waren huiswerk-opdrachten en de cursus
werd afgesloten met een test.
In zijn rol als docent nam Wouter van Hengel ons mee op
reis door het Lesprogramma voor de Crew Class 2015, maar
ook de lesindeling, het evalueren van vorderingen, een
stukje didactiek, wat handige instructiehulpmiddelen en de
vernieuwde exameneisen S1.
Mike Milan behandelde het evalueren van ieders eigen
roeilessen en wat we daar van kunnen leren. Daarbij hielp
hij ons een eind op weg bij het toepassen van observatietechnieken ten behoeve van de analyse van de roeihaal van de
cursist in de boot en ook enkele correctie-oefeningen. Mike is
ook altijd goed voor een paar komische noten op zo’n avond en
zorgde ervoor dat het zeker niet saai werd.
Een verdere verdieping in de te behandelen stof werd de
volgende avond aangebracht door Leon Elmans, die een

aantal belangrijke aspecten behandelde. Aan bod kwamen de
“Nederlandse Roeihaal”, het afstellen van het voetenbord, het
“door het werk” afstellen van de slidings (!), het voorkomen
van blessures alsmede het nut en de timing van warming-up
oefeningen, spierversterkende oefeningen en rekoefeningen.
De laatste avond sprak coach Hans Rompa ons toe, waarbij
een groot aantal mogelijke fouten in de roei-haal inzichtelijk
werden gemaakt. Nog belangrijker was zijn toelichting over
de wijze waarop we die kunnen verhelpen. Als huiswerk
hadden we de nieuw ontwikkelde “Coach Cards” al bestudeerd
en nu gingen we dieper in op de foutanalyse die met deze
kaartjes iets eenvoudiger is geworden. Inge Bierkens wist op
de opgestelde ergometer, op commando, precies alle veel
voorkomende fouten te laten zien; waar ze terecht dik applaus
voor ontving. Binnenkort ontvangen we elk een eigen setje
kaarten. Een goede stap op weg naar een nog professionelere
aanpak van de crew class.
Na het op zeer ludieke wijze door Wouter van Hengel
uitgevoerde examen bleken allen geslaagd en ontving
iedereen uit handen van Instructiecommissaris Wim Mohlmann
het Diploma RI-2. De afsluitende gezellige borrel in de Soos
was prettig om elkaar beter te leren kennen; want de nieuwe
instructeurs gaan de klus vanzelfsprekend klaren onder sturing
van de andere, meer ervaren, instructeurs.
Natuurlijk realiseren we ons wel degelijk dat we – vooral wij
nieuwelingen – niet ineens ervaren coaches zijn geworden.
Maar we hebben een goede handreiking ontvangen om in
elk geval een stuk minder hard in de diepe Mark gegooid te
worden.

Op de groepsfoto de
aanwezige cursisten met
het diploma onder de
arm.
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Dutch Masters
Open
Door Hans Rompa

Schoonhouden
van de boten
Boten graag na gebruik van binnen ook droogmaken
en de slidings ook elke keer schoonmaken. Goed
droogmaken scheelt ook veel kalkaanslag. Dit bevordert
de levensduur van boten en slidings en wieltjes. Wieltjes
en slidings kost per roeiplaats 80 euro. Breda heeft
nu 96 boten met 223 roeiplaatsen. Elk jaar vervangen
van slidings en wieltjes zou, als ze allemaal vervangen
moeten worden, dus 18.000 euro kosten. Afgelopen
jaar voor 1000 euro slidings en wieltjes vervangen. Eén
keer met zandschoenen instappen kan al einde wieltjes
betekenen.
Wanneer we dat allemaal goed doen bezorgen we ons
allen een goede dienst. Boten zien er beter uit, gaan
langer mee en we besparen op het onderhoud. Via het
clubwerk zijn er mensen die de boten nu jaarlijks in de
was zetten. Voor hen is het ook prettiger als er geen
onnodige kalkaanslag aan de boten zit. Een aantal
mensen hebben al een berichtje van mij gehad als ik een
boot weer nat in de loods aantrof. Hopelijk is dat nu snel
verleden tijd.
Johan Bielderman, materiaalcommissaris

Op zaterdag 13 juni werd de Dutch Masters Open
gehouden op de Willem-Alexanderbaan in Zevenhuizen.
In tegenstelling tot wat de titel van deze wedstrijd doet
vermoeden zijn er ook nummers uitgeschreven voor roeiers
die jonger zijn dan 27 jaar. Voor de jeugd van RV Breda was
dit dan ook een mooie gelegenheid om wedstrijdervaring op
te doen in een professionele setting.
Want bij deze wedstrijd over 1.000 meter gaat alles er
officieel aan toe. De wedstrijd wordt geleid door strenge
kamprechters die de roeiers in het Engels toespreken. Het is
immers een internationale wedstrijd. Oproeien doe je in een
aparte oproeibaan die door een dijk is gescheiden van de
wedstrijdbanen. De wedstrijdbanen zijn uitgelegd met boeien.
Bij de start worden de boten vastgehouden, en een stoplicht
geeft aan wanneer je mag gaan roeien. En verder heeft de baan
heel veel faciliteiten voor een echte wedstrijd.
Het manoeuvreren bij de start was voor veel ploegen lastig
vanwege de harde wind. Maar de Jeugd heeft geleerd dat aan
de start de boeg de riem kan doorgeven aan nummer 2 zodat
de boot makkelijk rechtgelegd kan worden.
Onze Jeugd blijkt bijzonder goed te kunnen starten. Heel
vaak kwamen ze verrassend als eerste uit de start. Daarna was
het lastig om technisch goed te blijven roeien op het sterk
golvende water. Breda-roeiers zijn nou eenmaal gezegend met
perfecte omstandigheden thuis, en daarom zijn wij wel eens in
het nadeel bij minder perfecte omstandigheden elders. Toch
wist een aantal ploegen nog een knappe tweede plaats te
veroveren, soms door een fenomenale eindsprint.
Dat onze Jeugd prima stembanden heeft is ook weer eens
gebleken. Bij alle wedstrijden werd er enthousiast meegerend
en ontzettend hard geschreeuwd.
Het was een lange dag voor iedereen. Maar dankzij de perfecte
organisatie ook een hele leuke dag.
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Uitslagen ploegen RV Breda
Dutch Masters Open
crew
Breda

event

time

pos.

M 2x J16 Beginners 04:02.22

4th

M 1x G

04:30.28

3rd

M 4- B

03:17.57

1st

Casper de Haas, Bas Beenhakker
Breda
Piet van Arendonk
Breda
Rob Kessels, Rogier Hut, Gerbrand Swart, Gijs Volmer
Breda 2

W 2x J16 Beginners 04:11.33

2nd

W 2x J16 Beginners 04:40.20

7th

W 2x J18 Beginners 04:07.20

2nd

M 2- B

03:35.92

1st

M 4- H

04:00.14

6th

M 4+ G

03:49.59

4th

M 4+ D

03:36.49

2nd

W 4* J16 Beginners 04:17.38

3rd

M 2x C

03:36.06

2nd

M 4* J16 Beginners

03:49.14

2nd

M 8+ C

03:07.74

1st

M 8+ H

03:41.53

5th

Joëlle Jongerius, Kenza van Vugt
Breda 1
Zina Prinsen, Roos Rouw
Breda
Pauline Freling, Sanne Langmuur
Breda
Rob Kessels, Gijs Volmer
Breda
Kees Linse, Michiel Poulie, Ad Westerhuis, Tom Dronkert
Breda/Tromp
Willem Muller, Frank Bertina, Martijn Rom Colthoff, Frans van Mierlo,
Marleen Pijnenborg
Breda
Geert-Jan Heymeijer, Dirk Breure, Sybrand Treffers, Albert Steenman,
Marleen Pijnenborg
Breda
Roos Rouw, Zina Prinsen, Kenza van Vught, Joëlle Jongerius, Leon Boeren
Breda
Leon Elmans, Joost Jongerius
Breda
Casper de Haas, Leon Boeren, Marnix Dijkman, Bas Beenhakker, Joëlle Jongerius
Breda
Sybrand Treffers, Rob Kessels, Gijs Volmer, Leon Elmans, Joost Jongerius,
Gerbrand Swart, Rogier Hut, Albert Steenman, Saskia de Jong
Breda
Willem Muller, Michiel Poulie, Ad Westerhuis, Frans van Mierlo, Frank Bertina,
Henk Smolenaars, Kees Linse, Tom Dronkert, Marleen Pijnenborg
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Geslaagd

MY- FLEET ®

INTERNET BOOT
RESERVERINGSSYSTEEM

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

S1:
Nol Verdaasdonk, Jenny van den Broeke,
Jeroen van Beusekom, Manuela Thijm,
Marieke Lambregts, Miranda Schot,
Dennis van Sundert
S2:
Flore Slob-Berkvens
S3:
Michiel van Lierop, Wilfried Vermeulen,
Wim Möhlmann
S4:
Inge Vergouwen-Bierkens, Astrid Roersma,
Marian Hulshof

•
•
•
•
•
•
•

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
06 13 21 99 95
Nico van Walree
(076) 533 95 93
Saskia Langbroek
Wim Möhlmann en Wilfried Vermeulen
Johan Bilderman
Chris Liesker
(076) 513 61 36
Thera Habben
(076) 593 50 60
Annemarie Bosman
Bert van Nispen
(076) 531 09 29

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

petramartin@hetnet.nl
ledenadm@rvbreda.nl

easy-all
Redactie
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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