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Roeierssaluut

Sail Amsterdam
Door Karin Plantinga

Sail 2015, dat wilde ik meemaken. En niet alleen van de kant
maar natuurlijk het liefst in een roeiboot! Toen het kleine
Sail-affiche op het prikbord verscheen, wilde ik me direct
aanmelden. Maar een aanmeldlijst ontbrak.
Dat kon niet waar zijn en dus hing ik aan de telefoon bij toer
commissaris Bert van Nispen: ‘Er zijn vast nog meer liefhebbers
voor dit geweldige evenement maar we moeten er wel meer
publiciteit aan geven lijkt mij.’ Wouter van Hengel van de
instructie wist ook nog wel een paar liefhebbers en een artikel
in de Easy-all leverde uiteindelijk een groep op van 13 man op,
inclusief twee DDS-roeiers (Rene van Haaren, Diedrick Jansen,
Wouter van Hengel, Joke Overgaag, Wijnand Freling, Marieke
Dekkers, Henri Peters, Rosemarie Kok, Manuela Thijm, Liesbeth

Bakx, Victor Uilenreef (RV DDS), Juliette Uilenreef (RV DDS) en
ondergetekende). En zo toog deze groep op de laatste dag van
Sail, op 23 augustus jongstleden, naar Amsterdam. Verzamelen
om vijf uur ’s ochtends (!) bij de roei kregen de deelnemers te
verstaan. Gelukkig had Wijnand Frieling de botenwagen met
drie wherry’s, de Jan van Gent, de Donge en de Henk Cosijn,
‘s zaterdags al naar onze gastvereniging, Roeivereniging RIC,
in Amsterdam gereden. Maar deze boten moesten zondag
ochtend nog wel afgeladen en opgeriggerd worden. Om zeven
uur zou de afvaart zijn naar het verzamelpunt bij De Hoop, even
verderop aan de Amstel.
Bij mij gaat om 5.15u de wekker, iets later dan in Breda, want
ik ben al in Amsterdam. Snel even wat drinken, een lap om
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de snoet, de roeikleren aan en de al gepakte roeitas mee. Met
een uitgeschreven route fiets ik van de Ertskade in Zeeburg
door het doodstille Amsterdam. Hier en daar een fietser of
een enkele auto in de nog schemerige straten, een sensatie
op zich. Bij RIC is het even wachten op de Bredaclub, maar
vlak na zessen die ik de bekende Breda-kruizen opdoemen.
Geroutineerd worden de boten afgeladen en na de captains
instructie gaat het richting De Hoop. Allemaal hebben we een
Sailpet op, verplicht door de waterpolitie! De pet verleent z’n
diensten tegen het al te scherpe licht van de zon. Beter weer
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hadden we ons niet kunnen wensen, al staat er een stevig
windje. Bij De Hoop is het beeld fantastisch: er liggen ruim
200 boten te wachten op de afvaart richting IJhaven! Om
half acht komt er beweging in de roeiboten-armada en daar
gaan we. Het is nog wel een uurtje varen voordat we in de
IJhaven zullen zijn. Met zoveel boten haakse bochten nemen
en bruggen passeren is opnieuw een sensatie. Je kunt er
zenuwachtig van worden, laconiek op reageren, nijdig omdat
een andere boot niet adequaat reageert of zelfs giebelig
omdat riemen zich in elkaar breien. Ik zit op de roeiersplek met

René, Diedrick en Henri roeien. Hé, daar zie ik riemen van de
Alphense roeivereniging, de club waar ik het roeien leerde en
wedstrijden roeide. Maar de inzittenden in deze boot blijken
uit Gouda te komen. Vlak voordat we het IJ opvaren is het weer
verzamelen. Ik word er blij en opgewonden van om deel uit
te maken van dit geweldige roeierssaluut, formeel onderdeel
van Sail. Tegelijk is het alert reageren om onze boot zo te
‘Zullen we nog een rondje?’
vraagt Henri als we bij de kop van
het Java-eiland zijn aangekomen
sturen dat er geen schade ontstaat door aanvaringen met
andere boten. Riemen kruisen zich soms over elkaars boorden,
waardoor je weinig laveermogelijkheden hebt, maar alles
gaat goed. De waterpolitie geeft op zeker moment met een
scheepshoorn een luid en langgerekt sein voor Het Moment
waarop we het IJ mogen opvaren, waarop uit alle roeierskelen
een eensgezind gejuich opstijgt. Ik krijg er kippenvel van. Na
de Oosterdoksdoorgang is het alsof we het wijde sop opvaren.
De grote masten van de tall-ships zijn al van verre te zien. Op
de Veemkade en aan de andere kant op de Javakade lopen de
eerste bezoekers, maar erg druk is het nog niet op dit vroege
uur. Vanaf het water zijn de tall-ships nog indrukwekkender
dan vanaf de wal. We zien de Belem uit Frankrijk, de Alexander
von Humboldt II uit Duitsland, de ARC Gloria uit Columbia,

de Kamper Kogge en De Eendracht uit Nederland, de Young
Endeavour uit Australië, de omstreden Esmeralda uit Chili en
zelfs Sierra Leone is vertegenwoordigd met de Tres Hombres.
Hier is ruimte genoeg voor al die tweehonderd roeiboten, nu
minibootjes tegenover de giganten van de zee. ‘Zullen we nog
een rondje?’ vraagt Henri als we bij de kop van het Java-eiland
zijn aangekomen. Maar helaas, daar is geen gelegenheid meer
voor, want een nieuwe armada komt aangestormd in de vorm
van alle typen motorboten en -bootjes die je je kunt voor
stellen. En zo zijn we voor halftien al weer van het IJ verdreven.
Langs Scheepvaartmuseum, Scheepswerf ’t Kromhout en
Artis varen we terug naar de Amstel en naar RIC. De ploeg van
Wijnand is zo aardig te blijven wachten op de derde ploeg, die
nog niet genoeg heeft van Amsterdams roeiwater, zodat zij
uren later de boten gezamenlijk kunnen opladen. Het was weer
een roeidag, waard om in de annalen opgenomen te worden.
Bij deze.

amsterdam 2015
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Aan tafel
Interview met bestuursvoorzitter

Geraline Leusink
Door Anna de Zeeuw

Vraag: Wat speelt er in het bestuur momenteel?
Setting: Na afloop van de Bernkastel Moselpokal op 26 september
Wat speelt zich af achter de schuifdeur tijdens
de bestuursvergaderingen? Het is geen geheim:
sterker nog: voorzitter Geraline Leusink vertelt het
graag.
Geraline: “Ten eerste hebben we het over boot
gebruik en onderhoud. Onze leden roeien
gemiddeld vaker dan voorheen. Dat is uiteindelijk
heel goed natuurlijk. Maar het brengt ook vragen
met zich mee. Bijvoorbeeld, de vraag hoe we het
juiste bootgebruik kunnen stimuleren voor alle
leden. Doordat de boten veel gebruikt worden,
neemt het onderhoud toe, met name in de 4 en 2.
We hebben bloktijden ingesteld in de weekenden.
Er is veel meer onderhoud nodig dan drie jaar
geleden en boten zijn eerder uit de running. We zijn
nu in het bestuur bezig na te denken over hoe we
hiermee om zullen gaan en ook hoe we de leden
willen raadplegen. Er zijn namelijk veel verschillende
gedachten over bootgebruik en onderhoud. De
uitkomsten van dit denkproces en de raadpleging
van de leden willen we vertalen in een beleidsplan.
Ten tweede is het ledenbehoud nog steeds een groot
item. Daarom is een plan gemaakt voor ledenbehoud
samen met de materiaalcommissie. Het bestuur
vergadert daar op 14 oktober weer over. Verder
zijn we met het item op een concrete manier bezig
geweest door middel van het nieuwe initiatief de
Mix & Match. Daar kunnen de leden naar toe gaan op
zaterdagmiddag om nieuwe roeimaatjes te zoeken.
Annemarie Bosman-Jongerius en Ramon Froklage
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trekken dit. Het is de bedoeling dat het een echte
happening wordt. Zaterdag- en zondagochtend zijn
de piektijden in het roeien maar normaal is het op
zaterdagmiddag heel rustig. We zijn benieuwd hoe
het gaat lopen!
Ten derde is betrokkenheid van de leden een
aandachtspunt van het bestuur. Het is belangrijk te
zorgen dat iedereen optimaal betrokken is bij de
club. Ik ben gewend een organisatie aan te sturen.
Een commercieel bedrijf of non-profit organisatie is
anders dan een vereniging. In een vereniging vraag
je veel van vrijwilligers. Het is best lastig om de juiste
balans te vinden tussen sturen en loslaten. Soms is
het net teveel wat je van iemand vraagt. Belangrijk is
ook hoe je mensen aanspreekt. Het clubwerk loopt
goed; er wordt wel geëvalueerd of het verbeterd kan
worden. Dat is een middel waardoor iedereen kan
doen wat hij of zij leuk vindt.
We moeten over het geheel gezien opletten waar
we onze middelen aan uitgeven. Ik weet niet of dat
vroeger anders was, maar het is zeker wel een item.
Het is bijna het einde van het jaar en we moeten
vooral zorgen dat iedereen die lid is, lid blijft. Dit is
ook een basis voor de financiën.”
Als redactielid van Easy All heb ik bewondering voor
de werklust van het bestuur. Ik ben ook heel benieuwd
naar het verdere verloop in deze continuïng story!
Lezer, we houden je op de hoogte!

Botenonderhoud en botennieuws
Door Johan Bielderman

In onze Roeivereniging Breda benutten de leden het boten
bestand steeds intensiever. Dat is natuurlijk mooi, maar
het vergt ook meer onderhoud. Om tijdrovend onderhoud
zoveel mogelijk te beperken, is het juiste omgaan met het
materiaal erg belangrijk. Leden verzoek ik daarom de boten
van buiten én van binnen elke keer helemaal schoon te maken
en zorgvuldig af te drogen. Al gaat het al beter dan voorheen,
deze routine gebeurt tot nu toe nog te weinig maar zou
vanzelfsprekend moeten zijn. Als het gebeurt zoals zou moeten
dan slijt immers alles minder.
Wanneer leden slijtage of mankementen opmerken wil ik graag
dat zij dit zo snel mogelijk via het BRS melden. Dan kunnen de
onderhoudsploeg er wat aan doen voordat er iets kapot gaat.
Verenigingsboten
Type

Boten

Zitjes

1

27

27

2

16

32

4

14

56

8

5

40

C

18

42

B

4

16

Wherry

5

8

Totaal

89

221

Het afgelopen jaar is onze vloot is uitgebreid met de volgende
boten: De Ventisei, een gebruikte 4x- | De Jutphaas, een
gebruikte 2- | BEN SEP, een B-vier die scull geriggerd is.
Binnenkort ook te benutten als B4x- | De Van Starkenborg
en ’t-Zwaard. Dit zijn twee B-vieren die boord geriggerd zijn.
De Van Starkenborg kan ook als B4- gebruikt worden, dus
ongestuurd | De Suisse, een houten C4x+ uit Zwitserland | Een
vaste bankskif voor het aangepast roeien | Een jeugdskiff,
mogelijk gemaakt door de gemeente Made en Drimmelen.
Met de vier B-vieren kunnen we nu een mooi roeitraject
aanbieden. Leden beginnen altijd in een C4x+ en een aantal
blijft daar ook lekker in roeien. Mensen die nu verder willen
kunnen de stap naar een B-vier maken. Daarin leren ze beter
roeien en kunnen ze ook ongestuurd leren roeien.
We hebben een dubbeltwee verkocht voor een heel mooi
bedrag, de DoubleQuick. Een prachtige boot maar hij werd
weinig gebruikt en was maar bij een paar mensen populair. Voor
het geld gaan we een andere boot terugkopen. We moeten nog
eens goed bekijken wat we op korte termijn nodig hebben en
wat op de lange termijn gewenst is.
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Clubwerk
Clubwerkers
in actie
Door Wouke Eindhoven
De clubwerkers Astrid, Flore, Sabine en Wouke houden zich
al enige tijd bezig met het opgeruimd en schoonhouden
van de loodsen. Vooral het opgeruimd houden is een hele
klus, want net als we iets afgerond hebben, zwerven de
plastic flesjes weer in het rond, liggen en staan kussentjes,
hoezen, trapjes, emmers niet meer op hun plek en slingeren
er her en der kledingstukken. En dat terwijl Wim Knoester al
jaren lang manieren verzint en uitvoert, om alle spullen een
vaste plaats te geven zodat er te allen tijde overzicht is.
Op dit moment hebben de genoemde clubwerkers het
ambitieuze plan opgevat om in samenwerking met andere
clubwerkers, al het afval te scheiden. Begonnen wordt met
het plastic in de daartoe bestemde zakken te verzamelen.
Dit afval wordt één keer per maand opgehaald. Voor alle
roeiers van Roeivereniging Breda is het van belang kennis te
nemen van deze afvalscheiding en daar het zijne of hare toe
bij te dragen:
• In de keuken van de sociëteit liggen de speciale zakken
voor plastic in een smalle la in de hoek.
• In beide loodsen voor de roeiboten, komt een beugel
met deksel en een aparte zak voor plastic.
• Elk roeilid die constateert dat een zak vol is, kan deze
vooraan links in de Raploods wegzetten.
• In dezelfde hoek in de Raploods staat een bak; hierin
kun je lege dozen en karton kwijt. (Nu zit al het karton
in de kliko, maar die is daar niet voor bedoeld.)
Ook goed om rekening mee te houden:
• Zet het karton ook niet buiten naast de
kliko. Na een regenbui is er niets meer
van over dan een bende troep.
• Minder in de kliko’s draagt ook bij
in de onkosten. Plastic en papier
wordt gratis opgehaald.
• Kliko’s legen is niet gratis.
Tenslotte: Met afval scheiden dragen we
bij aan een beter milieu en helpen we
grondstoffen en energie besparen.
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Applaus voor Wim
Door Bert van Nispen
In onze vereniging werd dit jaar na een grondige
inventarisatie van taken het clubwerk geïntroduceerd.
Wat voor sommigen al jaren vanzelfsprekend was, werd
voor anderen beter zichtbaar toen duidelijk werd, wat
er van leden binnen de vereniging zoal wordt verwacht.
Voor de oude garde was vrijwilligheid in het uitvoeren
van uiteenlopende taken al een vanzelfsprekendheid.
Voor een aantal “consumerende” leden betekende het
de vraag om zich ook in te zetten en soms kostbare tijd
te investeren.
Zoals iedereen weet, kent vrijwilligerswerk geen
beloning maar wel voldoening. Als het goed is
georganiseerd, is het leuk om met elkaar te doen en
soms is er voor die inzet een blijk van waardering.
Die waardering voor vrijwillige inzet willen we via deze
Easy-all tot uiting brengen aan onze altijd inventieve
Wim Knoester. Om een voorbeeldje te geven: in de
afgelopen “warme” zomer werd op vlot een enkele keer
aangelegd door onbekende waterliefhebbers. Dit was
natuurlijk niet de bedoeling en daarmee reden om op te
treden. Op een dinsdagmorgen na het midweekroeien,
kwam het probleem op tafel in gesprek met Wim.
‘Probleem?’ zei Wim, ‘nou ik dacht het niet’. In de oude
werkplaats duikelde hij prompt het tekstbord “niet
aanleggen” op. Dat was ooit gebruikt om Henk van Heel
met zijn prachtige sloep in het ootje te nemen. Maar
nu kwam het echt goed van pas. Wim pakte het bord
met de tekst, snelde naar het vlot en bevestigde dit
vakkundig en goed zichtbaar vanaf het water aan het
hek bij de trap. Nou, zoveel inventiviteit en daadkracht
verdient toch applaus?
Ongewenst bezoek via illegale aanleggers aan onze
vlotten is er, voor zover bekend, na die tijd niet meer
geweest.

De eerste ervaringen
met MIX & Match
Door Diedrick Jansen
Op zaterdagmiddag 26 september vond op een windstille,
zonovergoten Mark de eerste Mix en Match plaats van dit
seizoen.
Op initiatief van Annemarie Bosman-Jongerius en Ramon
Froklage kwamen zo’n tien nieuwe en oudere leden van de
vereniging samen voor een gezellige roeimiddag. Nadat de
boten waren ingedeeld, is er door iedereen zo’n anderhalf
uur geroeid in de richting van de A16. Na afloop is onder het
genot van een biertje van onze eigen verenigingsbrouwer
Ruud met de nodige hapjes nog geruime tijd nagepraat. Alle
roeiers waren het erover eens dat dit initiatief een belangrijke
aanvulling is op de activiteiten van de vereniging en een
belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de
uitval van leden na 1 of 2 jaar lidmaatschap. In de komende
maanden vindt de Mix en Match iedere zaterdag vanaf 13.30
uur plaats. Aangezien het op zaterdagmiddag toch erg rustig is
op de vereniging, is er meer dan genoeg plaats voor leden die
ook mee willen roeien.

Wil je een keer met iemand anders roeien?
Heb je even geen ploeg?
Wil je een keer ’s middags roeien?
Of gewoon voor de gezelligheid?

Kom dan naar de

Mix & Match
Vanaf 26 september iedere
zaterdagmiddag
Programma:
• 13:30 uur inloop
• Na terugkomst, rond 16:00 uur in onze
sociëteit, een gezellige borrel met een hapje.
Aanmelden is niet nodig
Wil je graag helpen, bijvoorbeeld met de boten
indeling, het maken van hapjes of achter de bar?
Dan graag een mail naar Annemarie BosmanJongerius en Ramon Froklage menm@rvbreda.nl.

Groenvoorziening
Door Johan Bielderman
Alle groen rond de loods is het afgelopen jaar weer goed
gegroeid. Dat ziet er weliswaar groen uit maar toch moet
het wel in toom gehouden worden.
De twee clubwerkmensen die dat doen kunnen dat niet
alleen. De groene clubwerkers doen het grove werk zoals
maaien met een stokmaaier. Maar het verwijderen van
het voortdurende nieuw opkomende onkruid is voor hen
onbegonnen werk. Daarom een verzoek aan àlle leden.
Ieder lid die in onze buitenruimte onkruid ziet wordt hierbij
uitgenodigd om even te bukken en dit onkruid weg te
halen. Het is een kleine moeite en bij zoveel roeiers op een
dag, zou onze buitenruimte er altijd prachtig bij moeten
liggen. En daar hebben wij ook allemaal plezier van toch?

gebeurt dat ook niet. Ook hierbij vragen we hulp van
mensen die langslopen om steeds met de hand het onkruid
weg te trekken en dan op de afvalbulten naast de HvH loods
te leggen.
Op die afvalbulten verrot het en kan het daarna geen kwaad
meer. Kortom: met een beetje hulp van iedereen houden
we het terrein mooi.

De Japanse duizendknoop naast de HvH loods blijft een
groot probleem. Er bestaat nog geen goede oplossing
voor. Gif spuiten heeft geen zin. Vaak maaien maakt het
beheersbaar, maar er mogen geen wortelstokken met
kleine worteltjes in het water vallen. Bij gewoon maaien

Aan de tribune zijn we door al het werk nog niet
toegekomen. Wanneer er mensen in de vereniging zijn
die hiermee ervaring hebben en hulp kunnen bieden dan
horen we dat graag. Liefhebbers mogen zich melden via
bielderman@asklepios.nl
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Jeugdroeiers uit de regio op bezoek in Terheijden

Een wedstrijdje achteruitvaren
Door Hans Rompa

Terwijl onze nationale toproeiers keihard werken om weer een plek
op het internationale podium te bemachtigen wordt aan de onder
kant een nieuwe generatie enthousiast gemaakt voor de roeisport.
Roeivereniging Breda in Terheijden ontving op 20 september jeugd
roeiers uit de regio voor een wedstrijd op de Mark.
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De deelnemers aan deze wedstrijd moeten 1.000 of 500 meter
roeien op de Mark. Om de veiligheid te garanderen is een deel
van de Mark voor overig vaarverkeer gestremd. De roeiers
hebben dus de baan voor zichzelf. Desondanks is het verstandig
om altijd goed om te blijven kijken. Zeker wanneer je op
onbekend water vaart. Twee onfortuinlijke jongens uit Dordrecht
doen dat niet en varen direct na de start met volle vaart het riet
in. Ze verspelen daarmee hun kans op een snelle tijd.
De regiowedstrijden zijn roeiwedstrijden voor jeugdroeiers
op regionaal niveau. Het begrip Regio moet je ruim zien. De
deelnemers, in totaal meer dan 100, komen in onze regio uit
Dordrecht tot Maastricht. Met alle families en coaches erbij en
in een lekker zonnetje, is het een gezellige drukte.
De Regiowedstrijden kennen twee leeftijdscategorieën:
jongens en meisjes tot 14 jaar en jongens en meisjes tot 18
jaar. De jongste kinderen roeien 500 meter, en de oudere
kinderen 1.000 meter. Een officiële wedstrijd zoals het WK of de
Olympische Spelen wordt overigens altijd geroeid over 2.000
meter.
De meest geoefende roeier maakt wel eens een foutje. En een
klein foutje kan grote gevolgen hebben. Eén meisje in een skiff
sloeg vlak voor de finish om met haar boot en werd daarna ook
nog eens overvaren door één van haar tegenstanders. Gelukkig
liep het allemaal goed af. Een nat pak en een slechte tijd, dat
was alles.
Op de regiowedstrijden gaat het om sportiviteit en gezellig
heid. Er wordt hard, serieus en fanatiek geroeid met veel
respect voor elkaar. Soms leidt dat tot iets groots. Zo eindigde
Jort van Gennip in augustus op het WK 2015 in het Franse

Aiguebelette als 5e in de lichte vier, en Mitchel Steenman
als 4e in de tweezonder. Beide roeiers zijn als jeugdroeiers
bij Roeivereniging Breda begonnen en hebben hun eerste
wedstrijdervaring opgedaan met deze regiowedstrijden. Nu
hebben ze allebei een ticket voor de Olympische Spelen in
Brazilië volgend jaar. Chapeau!

ROEIERSALGEBRA VOOR BEGINNERS
Op de uitslagenlijst van een roeiwedstrijd staan codes
die voor buitenstaanders onbegrijpelijk zijn, zoals M18
2x. In dit geval staat M18 voor meisjes tot 18 jaar, en 2x
staat voor ‘dubbeltwee’. Een dubbeltwee is een boot
met twee roeiers, zonder stuurman of –vrouw, en iedere
roeier heeft twee riemen (roeispanen). Nog eentje: J14
4*. J14 is natuurlijk jongens tot 14 jaar, en de boot is
een ‘dubbelvier met stuurman’. In deze boot zitten vier
roeiers en één stuurman. Iedere roeier heeft 2 riemen.
Dan is er nog de C4. Een C-boot is breder en dus stabieler,
maar ook langzamer dan een wedstrijdboot. En dan
hebben we nog zoiets als X14. Dat is een gemende ploeg
met roeiers tot 14 jaar. Snapt u het? Dan kunt tijdens
de Olympische Spelen in Brazilië indruk maken op uw
vrienden met uw kennis van de roeisport. Maar let op,
want op internationale wedstrijden staat een M niet voor
‘meisje’, maar voor ‘men’. Het is maar dat u het weet.

UITSLAGEN – Winnende verenigingen per nummer
Nummer

Vereniging

Plaats

Ploeg

J14 1X

RV Breda

Terheijden

Bas Beenhakker

J14 2X

De Drie Provinciën Cuijk

Stijn van Pruissen, Tuur Hermanussen

J14 4*

RV Breda

Terheijden

Eise de Boer, Michel Peters, Robin Daver, Ties Tienhoven

J18 1X

TOR

Hilvarenbeek

Sjoerd van Loon

J18 2X

RV Breda

Terheijden

Berend van der Togt, Leon Boeren

J18 4*

RV Breda

Terheijden

Bas Beenhakker, Casper de Haas, Berend van der Togt, Leon Boeren

J18 C4

MWC

Maastricht

Niels Messing, Quint de Jong, Zeno Cramwinckel, Lisa Thönissen

M14 1X

RV Breda

Terheijden

Joëlle Jongerius

M14 2X

De Drie Provinciën Cuijk

Gwenn van Lier, Maud Wijbrandts

M14 4*

RV Breda

Frederique Tienhoven, Hannah van Weele, Joëlle Jongerius, Pleun Goossen

M14 C4

De Drie Provinciën Cuijk

Gwenn van Lier, Marijn Wijbrandts, Maud Wijbrandts, Nora van Druten

M18 1X

De Drie Provinciën Cuijk

Roza Huizing

M18 2X

RV Breda

Terheijden

Pauline Freling, Sanne Langmuur

M18 4*

RV Breda

Terheijden

Cecile Hübner, Marijn van den Brink, Pauline Freling, Sanne Langmuur

X14 2X

De Hertog

Den Bosch

Daan Muurling, Hannah Muurling

X18 2X

TOR

Hilvarenbeek

Sjoerd van Loon, Pien van Pamelen

X18 4*

KDRZV

Dordrecht

Alexander Bezemer, Marius Zuidweg, Laura Romijn, Lotte Kamphorst

Terheijden
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De Geuzentocht
van 28 juni 2015
Door Wouke Eindhoven

De Staten van Holland besluiten in 1574 als verdedigings
middel tegen de Spanjaarden, enkele dijken in Holland door
te steken. Dat heeft tot gevolg dat diverse polders onder
water lopen. Weer iets later besluiten De Staten ook de
landscheiding tussen Delfland en Rijnland ten westen van
Zoetermeer door te steken evenals de waterscheiding tussen
Schieland en Rijnland. Op 29 september van dat jaar, steekt
er een zware storm op die het waterpeil aanzienlijk opstuwt.
De Spanjaarden, bang geworden voor een aanval over het
water, blazen de aftocht met achterlating van alle spullen en

voedsel. Om acht uur in de morgen van 3 oktober komen de
Watergeuzen met hun vaartuigen via de Vliet Leiden binnen,
onder bevel van De Boisot. Wij hebben dat op school geleerd
als het Leidens ontzet. De Geuzenvloot komt via de Trekvliet
en de Vrouwevaart naar Leiden.
De Geuzen uit 1574 konden toen niet vermoeden dat wij als
roeiers uit 2015, aan dit Leidens ontzet een prachtige roei
route over hebben gehouden. De Geuzen namen de stad in
met platbodemvaartuigen. Wij doen het met wherry’s en een
C-3x+.
Al vroeg in de ochtend van 28 juni gaan Lisette en ik naar RV
Rijnland in Leidschendam voor de start van de voorgenomen
roeitocht. De roeivereniging aldaar heeft een route uitgezet die
door het destijds onder water gezette gebied loopt. Hans en
Leo de Leeuw gaan ook mee, maar zij komen vanuit Noordwijk
naar Leidschendam. Als wij in Leidschendam aankomen is het
daar al een drukte van belang. Na een gezellige ontvangst met
koffie en cake en voorzien van de nodige informatie, gaan er de
in totaal vijftien wherry’s en de C-3x+ op pad. Wij als Bredase
roeiers, zitten in de C-3x+. Het is een heerlijke boot maar
het wisselen is iets moeilijker. Het duurt langer voor je kunt
wisselen dan in een wherry met twee stuurlieden en je moet
voor een wissel eerst aanleggen. De roeivloot verzamelt zich
na ongeveer 10 km. In het deel van de tocht dat nu volgt zijn
er enorm veel ophaalbruggetjes. Deze bruggetje gebruiken de
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boeren om op andere gedeelten van hun land te komen. Alle
bruggetjes gaan achtereenvolgens omhoog, sommige zelfs
met behulp van een tractor, zodat wij in colonne door kunnen
varen. Het is regelmatig slippen geblazen, want de bruggetjes
zijn erg smal. Als we de Weijpoort uit gevaren zijn is het nog
een klein stukje naar de lunchplek. Daar worden we door de
Leidschendammers ontvangen met drankjes en kunnen we
even uitrusten. We hebben nu de keus om terug te gaan naar
de RV of nog een stukje door de stad te roeien. Wij kiezen voor
het laatste. Ook dit gedeelte van de tocht vereist de nodige

stuurkunst. De waterwegen zijn redelijk breed, de bruggetjes
smal. Bovendien is het erg druk met allerlei soorten sloepjes en
plezierjachtjes. Via de grachten komen we weer op de Vliet, het
water waarover we terug roeien naar de RV Rijnland. Waar wij
om ongeveer 16.30 uur arriveren. Nadat de boten weer op hun
plaatsen liggen in de loods, borrelen we tot 18 uur op het terras
voordat het sein “aan tafel” klinkt. Dan wacht ons een heerlijk
diner met fruit en koffie toe. Een geweldige roeidag zit er op.
Moe, maar voldaan keren we huiswaarts. Deze tocht is voor wie
hem nog nooit heeft geroeid, in elk geval een echte aanrader.

11

Bernkastel, Wir kommen zurück!
Door Karin Plantinga (het eerste stuk) en
Anna de Zeeuw (vanaf de wedstrijd)
Waar lag het begin van het Bernkastel-avontuur ook al weer?
Waren het niet een paar dames die liefst in een acht de
wedstrijd om Die Grüne Moselbokal wilden roeien, maar dat
niet voor elkaar kregen? En was toen het plan ontstaan om dan
maar in een dames-vier-ploeg mee te doen? Hoe dan ook, op
zeker moment ontstond een ploeg van vier vrouwen die in een
C-4x+ vier kilometer lang inclusief keerboei de Moezel wilden
bedwingen. Een gelegenheidsteam, waarvan de meesten meer
oars- dan scull-ervaring hadden. Zo’n anderhalve maand voor
de dag van de wedstrijd op 26e september jl begon de training
en ik (Karin) mocht sturen.

De aanloop en de denkbeeldige boei
De eerste training valt niet mee. Drie van de vier dames,
Anna, Angela en Marian, zullen in elk geval meedoen met
de wedstrijd, maar de vierde deelnemer is nog een onzekere
factor. We oefenen in een gestuurde vier en het dat gaat

maar zo-zo. In de loop van de daaropvolgende weken wordt
duidelijk welke boot we krijgen toegewezen. Het wordt de
Suisse. Ondertussen is de vierde deelneemster gevonden in
de persoon van Toska, die uitstekend in de ploeg past. Zelf
ben ik behalve stuurvrouw ook gaan coachen. Vooral het tijdig
klippen en klaar zitten voor de inpik is een aandachtspunt.
We roepen de hulp in van Richard en Wim om van de kant
een kritische blik te werpen op onze vorderingen. Dat blijkt
een boost te geven aan de kwaliteit van onze roeivermogens.
In vergelijking met de eerste keer is de roeihaal is niet meer
rommelig maar gaat het steeds meer gelijk, de boot gaat
lopen, het vertrouwen in ons kunnen stijgt en ik krijg er steeds
meer lol in. De laatste trainingen oefenen we het keren van
een denkbeeldige boei. Daar ontwikkelen we een zelfbedacht
concept voor: insturen, na drie halen bakboord houden en er
achteraan bakboord strijken-stuurboord halen, verder ronden
over bakboord, de laatste strijk aangeven wanneer we op koers
liggen en meteen volle kracht met beide boorden een hele haal
maken. Dat gaat steeds beter, het is een sport om dit zo scherp
mogelijk te doen.
Omdat ik net in deze tijd mezelf verrijkt heb met de aanschaf
van een kleine camper, bied ik aan om hiermee naar Bernkastel
te rijden. Dan hebben we meteen een overnachtingsplek als
we er een tent bijzetten. Maar ook Marian heeft een kleine
buscamper en ook zij stelt deze ter beschikking. Vier kilometer
van Bernkastel-Kues in Wehlen, pal aan de rivier, boeken
we camping Schenk. Een goede keuze, want rustig en goed
geoutilleerd.

De heenreis en de campingbaas
Vrijdag de 25e september, vroeg in de middag reizen Toska,
Angela en ik af richting Eiffel. Het weer is prima en de stemming
navenant. Ik vind het nog best spannend in mijn nieuwe
mobilhome te rijden, want het is pas het tweede weekend dat
ik er mee op stap ben. Maar al gauw voel ik me er vertrouwd
mee, hij rijdt gewoon fantastisch. Het leuke is dat je hoog
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eten bij een Indiaas restaurant tegenover de camping. We eten
er heerlijk en terwijl we aan de koffie zitten, blijkt de rest van
onze ploeg aangekomen. Ook zij schuiven aan om nog wat te
eten. De tent staat inmiddels …

De wedstrijd, de taarten en de bikinibroek

zit en zo een veel beter uitzicht hebt dan in een gewone
auto. We besluiten bij Venlo de grens over te gaan en niet via
Luik te rijden. Dat blijkt niet helemaal een gelukkige keuze,
want het laatste stuk voor Bernkastel is een provinciale weg
met gigantische Umleitungen. Nou ja, dat mag de pret niet
drukken, want de omgeving is prachtig en tegen zessen zijn we
op de plaats van bestemming. De campingbaas heeft een mooi
plekje voor ons gereserveerd, maar heeft daarbij eigen ideeën
over de wijze waarop we daarnaar toe mogen rijden. Dat moet
achterwaarts een helling op, want anders rijden we het gras
kapot. De helling is glad en glibberig van het water en er moet
ook nog een haakse bocht gemaakt. Dat trekt de camper niet,
de wielen draaien door in de modder, er komen diepe sporen
in het gras. Uiteindelijk worden we met een fourwheeldrive en
trekkabel aan de camper achterwaarts de helling opgetrokken.
Hè, hè, we staan!

De dag van de wedstrijd is veelbelovend met zonnig weer. Wij
ontbijten lekker buiten en wandelen daarna langs de rivier
naar Bernkastel. Eerst nemen we nog uitgebreid van het buffet
van zelfgemaakte taarten. We kunnen bijna niet kiezen zoveel
soorten zijn er, een appeltaart en een kwarktaart en een soort
schwarzwalder kirschtaart voor na afloop. Om goed twaalf uur
stappen we in de Suisse om in-te-roeien. Ik (Anna) ben mijn
shirt vergeten want heb per ongeluk in de haast mijn rood
met witte bikinibroekje daarvoor aangezien. Nou ja… maakt
allemaal niet uit in Bernkastel. Ze vinden het niet erg.
We roeien de twee kilometer heen. Het roeien gaat goed. Dan
slaat één van de roeiers twee kleine snoeken. We laten ons niet
kisten. Het keren om de boei gaat fantastisch. Uit de verte hoor
ik een aanmoediging vanaf de kant “Breda!”. Op de terugweg
komt er nog een andere snoek, we moeten zelfs de boot
stilleggen. Gewoon doorroeien daarna. Tussen de snoeken
door gaat het uitstekend qua techniek en power, wat door

We zetten ons gelijk aan het opzetten van de meegenomen
tent. Helaas is geen van ons drieën bekend met dit type en
goede aanwijzingen ontbreken. De rest van de ploeg, Marjan
plus echtgenoot Roland en Anna, zullen later op de avond
arriveren. De tent moet dan staan. Na anderhalf uur gooien we
de handdoek in de ring en laten we de tent de tent. We gaan
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de stuur wordt bevestigd. We denken nu wel echt laatste te
zijn geworden van het zeven teams sterke veld. Zonder enige
verwachting kijken we op de tijdborden en wat blijkt? We zijn
niet de laatste maar nummer zes en zijn zelfs qua tijd nog ruim
sneller dan de andere Bredaase ploeg! De Duitse ploeg op
plaats vijf heeft flink wat sneller geroeid dan wij. De snoeken
maakten dus wat positie betreft niks uit. Valt dat even mee!

De epiloog: doorzetten loont!
Na nog de oktoberwijn op het roeifeest (heel Duits) en wijn in
het centrum van Bernkastel geproefd te hebben laden we de
boot op de botenwagen. We wisselen gezellig ervaringen uit
met de andere Breda-ploegen, vooral met de vele dames die er
zijn. Dan wandelen we weer terug naar onze camping langs de
rivier en het eerder op de dag afgelegde roeitraject. ‘s Avonds
zoeken we een ander restaurant in het dorp, waar een strenge
en pünktliche dame ons voorziet van een heerlijke Duitse
maaltijd. De volgende ochtend hebben we weer te maken met
de nog niet veranderde campingbaas, we nemen afscheid van
de campinghertjes en rijden huiswaarts. We genieten na van
een geslaagde onderneming! Doorzetten loont!

Mijn eerste keer
Door Thijs van der Heijden
Hierna volgen een paar persoonlijke impressies van onze
wijn- en roeireis naar Bernkastel die ter gelegenheid van
de Langstrecken Regatta um die Grüner Moselpokal op
26 september jl. plaats vond. Voor wat die waard zijn,
natuurlijk: de lezer met weinig tijd adviseer ik snel door
te bladeren of te scrollen naar belangwekkender wetens
waardigheden uit ons onvolprezen clubblad, de Easy All.
Onder het motto “eens geproefd, altijd klant” liet ik mij
verleiden door een niet nader te noemen persoon die
sinds 1985 jaarlijks het reisje naar Bernkastel maakt, mij
aan te sluiten bij een groep van ongeveer 20 Bredaroeiers
en –roeisters die met enige regelmaat afreizen naar
dit middeleeuwse Duitse stadje. Een prachtig stadje
overigens, barstens vol vakwerkhuizen, gelegen aan de
Mosel en omgeven door wijngaarden tot zover het oog
reikt. Een stadje waarin onder het waakzaam oog van het
Bernkastel Schloss elk jaar een roeiwedstrijd over vier km
wordt gehouden. Ik hoor het de sceptici onder jullie al
denken: 4 km, waar gaat dit over? Wij hebben toch onze
onvolprezen markcompetitie van 4,8 km, die uit en thuis
in een zaterdagochtend wordt afgewerkt? En die zoete
moselwijn dan, daar liggen de schappen van de Lidl en
de Aldi toch vol mee? Geheel tot jullie dienst, maar het
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gaat natuurlijk om meer, zo heb ik aan den lijve
mogen ondervinden. En dan heb ik het niet over
de broodjes bockworst waarmee je je als argeloze
en hongerige Bredaroeier behoorlijk kunt vergalopperen.
Nee, ik heb het dan bijvoorbeeld over de keerboei, die
halverwege de race gerond moet worden. En dan is er (niks
geen vaarverbod) de vracht- en passagiersscheepvaart die
gedurende de race onverminderd doorgang vinden en die
voor het nodige onstuimig water zorgen (de motor van
de Duitse economie blijft draaien, toch?). Geen wonder,
dus, dat de gestuurde C vier één van de meest populaire
wedstrijdnummers is.
Ik heb het dan ook over die Duitse gastvrijheid die je in de
horecagelegenheden kunt ervaren: waar je ook gaat, om
de maaltijd te gebruiken of om de nacht door te brengen
(camping, appartement of hotel, niets is te dol bij onze
oosterburen), overal komt die warmte je tegemoet. Met
als niet te missen hoogtepunt de lokale Tanzkeller waarin
na een dag van roeien en wijn tot in de kleine uurtjes de
vermoeide voetjes van de vloer blijven gaan. Een gelegen
heid die qua gezelligheid het midden houdt tussen de
Avonden van Gerard van ’t Reve en Chiel Montagne’s “Op
losse groeven”.
Beste lezer, enthousiast geworden door deze persoonlijke
impressies? Dan treffen wij elkaar volgend jaar eind
september op de dansvloer in Bernkastel. Want wat voor mij
de eerste keer was, zal zeker niet de laatste zijn.

Het regent dat ’t Giethoorn en
Zwolle zonder dollen
Door Marius Aalders
Wij hebben dat niet kunnen toetsen, want het regende dat het
goot, toen we na een geslaagde tweedaagse tocht met twee
wherry’s op 17 september afmeerden. We moesten snel de
boten binnenbrengen, de tot op de draad natte roeikleren aan
de kapstokken hangen (zie foto) en een verkwikkende douche
nemen om weer enigszins bij te komen.
Wij, acht roeiers uit Breda, hadden de boten gehuurd van de
Zwolse. Maar ons vertrekpunt was eigenlijk Giethoorn, waar
we dinsdag, de 15de september arriveerden. Midden in het
Venetië van het Noorden had Eleanor een huisje gehuurd op de
camping De Sloothaak. Vandaaruit roeiden wij, Anja en Frans,
Eleanor, Joke, Sija, Hans, en ondergetekende twee dagen lang
over de Belter- en Beulakkerwieden. Als achtste kwam op het
laatst een roeister van de Dordtse de gelederen versterken.
Niets is Zwollle te dol. De stedelijke kerktoren heeft wel iets
van een peperbus. Die kerktoren wordt dan ook zo genoemd.
Er is ook een museum, De Fundatie. Op dat 18de-eeuwse
voormalige Paleis van Justitie heeft architect Hubert-Jan
Henket een expositieruimte ontworpen in de vorm van een
grote witte wolk, een enorme witte pil.
Zeker, er wordt ook geroeid in Zwolle. De Zwolse Roei- en
Zeilvereniging is gehuisvest aan de Holtenbroekerdijk in een
indrukwekkende loods, ook al een prachtig ontwerp, dat een
architectuurprijs ontving. De ZRZV, opgericht in 1887, kent
600 leden, waarvan meer dan 50 jeugdleden met (saillant) een
eigen jeugdbestuur. Nico Rienks en Henk-Jan Zwolle, onze met
veel blikken beladen nationale roeiers, begonnen hier hun
roeicarrière. De ligging van het clubhuis aan de Westerveldse
Kolk en het Zwarte Water is uniek. Na een pittige dagtocht is
het, aldus het roeiboek van de ZRZV, “goed toeven op het terras
van het verenigingsgebouw met uitzicht op het Zwarte Water.”

Woensdag in alle vroegte werden de wherry’s opgehaald uit
Zwolle. Over het Zwarte Water en het Meppelerdiep bereikten
we Giethoorn, waar we de boten konden afmeren vlak bij
ons huisje. In Giethoorn moet je behoorlijk “pieterburen”. We
durfden zelfs een slootje in, dat hoe langer hoe smaller werd
en waar we uiteindelijk niet verder konden. Hoe we achteruit
varende met behulp van een gebroken peddel nog terug
zijn gekomen, tart elke beschrijving. Het driegangendiner in
restaurant De Sloothaak maakte veel goed. Evenals de vorige
nacht werd een kaartje gelegd waarbij het pesten niet van
de lucht was. De tweede en laatste dag vertrokken we vroeg
om via de Dwarsgracht naar Jonen te roeien. Vandaar werd
de Beulakkerwiede bereikt, waar het behoorlijk spookte. Via
de Ronduite voeren we weer langs de Arembergergracht naar
Zwartsluis. Het was inmiddels zwaar gaan plenzen. De laatste
drie uren werden doorgebracht in gestaag vallende regen. Wat
moet je doen? Doorroeien, al beginnen de regenpakken het te
begeven. En toch, we kunnen een tochtje rondom Giethoorn
een ieder aanbevelen.
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Roeien in de

kerkboot

foto’s: RV De Geeuw

Door Karin Plantinga

Al jaren circuleren binnen onze roeivereniging verhalen over
roeien in de zogeheten kerkboot. Zoiets ongeëvenaards
moet je één keer in je roeiersbestaan ervaren. Toen zich,
op initiatief van Beelke van Meurs, die mogelijkheid op
28 augustus van dit jaar voordeed, liet ik mij die kans niet
ontnemen. Natuurlijk ging ik mee.
De organisatie bleek nog heel wat werk met zich mee te
brengen. Het vinden van voldoende roeiers voor dit evenement
ging niet helemaal van een leien dakje. Uiteindelijk stonden
er veertien liefhebbers op de deelnemerslijst, waaronder vier
dames van de Roosendaalse. Dat is in feite één te weinig, want
de boot kan veertien roeiers (!) herbergen plùs stuurvrouw
of –man. Maar in zo’n enorme roeiboot maakt een roeier meer
of minder blijkbaar weinig verschil. En zo roeiden er die 28e
augustus jonstleden twaalf roeiers twee aan twee naast elkaar,
op afzonderlijke bankjes, elk met één riem. De dertiende had
een lege plaats naast zich. De toeter voor de stuur was met die
lengte geen overbodig hulpmiddel!
De avond voor het roeiersspektakel rijdt Leo de Leeuw mij samen
met andere Leo en andere Karin, naar de Stay-oké in Sneek voor
een overnachting. Daar treffen we de rest van de deelnemers uit
Breda en Roosendaal. Niet al te laat, na koffie en wijn, vertrekken
we naar onze slaapvertrekken. Slapen doen we hooguit in
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hortjes, al dan niet wakker gehouden door toiletbezoek en of
gesnurk van onze slaapmaatjes in de vierpersoonskamers. De
voorzieningen zijn overigens prima en het ontbijt is welvoorzien.
De tom-tom loodst ons de volgende ochtend feilloos en snel
naar de andere kant van Sneek, waar de van oorsprong Finse
kerkboot al klaar staat om te water gelaten te worden. Wat
een schip! Zoiets handmatig in het water tillen is er niet bij.
Op precieze instructies van Piet, de Sneker vrijwilliger van
roeivereniging de Geeuw, glijdt de boot van de botenwagen
over een roller op de rand van het vlot en haaks op de wal, het
water in. De tocht kan beginnen. Het is even wennen als je met
één riem roeit die je bovendien niet kunt klippen, maar de boot
loopt al gauw als een trein en schiet door het water. Je zou hem
hooguit met de fiets kunnen bijhouden want hij loopt al snel
een 8 miles oftewel bijna 13 km per uur.
Door De Geeuw varen we naar IJlst, waar we even moeten we
wachten bij de brug. Onze boot is niet alleen lang maar ook
breed. Via de Wijde Wijmerts gaat het richting Heeg. Dat laten
we links liggen. We varen bakboord uit de Jeltesloot in. Ach,
mijn Friese hart gaat open, de Jeltesleat … Smoorverliefd zeilde
ik daar veertig jaar geleden met mijn geliefde in een BM-er of
Valk. ’s Avonds meerden we ergens in de middle-of-nowhere
aan, bliezen we onze luchtbedjes op en sliepen we oh zo smûk,

onder het over de giek gespannen dekzeil. Als wasritueel
zeepten we ons ‘s ochtends in en sprongen we in de plomp.
Bij het ontbijt staarden onnozele koeienogen ons dan aan,
nieuwsgierig naar zoveel jong geluk. Ach ja, de Jeltesleat …
Het weer is geweldig, zonnig met een lekker briesje, maar
niet te warm. We lunchen met uitzicht op het wijde Friese
land, hier en daar glijdt een zeil voorbij, in de verte een aantal
kerktorentjes, in de lucht wentelen de weidevogels. Na een kort
stukje over het Prinses Margrietkanaal en daarna de Jaansleat
steken we de langgerekte Langweerder Wielen over. We leggen
we aan bij jachthaven De Woudfennen en restaurant Bista Lago.
Dat gaat niet zonder slag of stoot. De stuurvrouw roept dat ze
nu eenmaal niet kan sturen en iedereen in de boot bemoeit
zich er nu mee. Met hulp van de restaurantbediende komen
we tenslotte aan de kant. Lekker in de zon genieten we van een
hapje en drankje en verder gaat het weer. Over de Alde Wei en
de drukbevaren Sylroede varen we tot hartje Joure. Maar bij de
jachthaven kunnen we niet verder en keren we om.
Onze volgende stop ligt aan de Goïngarypster Poelen.
Bij restaurant en B&B de Klokkenstoel, gehuisvest in een
historisch pand met mooie oude details, maak ik een foto van
de kerkboot en zet die meteen op Facebook. Prompt krijg ik

een foto retour van mijn nichtje uit Leeuwarden, die de plek
herkent en van dezelfde plek een foto met ondergaande zon
maakte. Grappig.
Eenmaal weer in de boot kruisen we de Goïngarypster Poelen
en varen we via de Jousterfaert het Snekermeer, oftewel het
Snitsermar op. We laten het starteiland aan stuurboord liggen
en schieten de Houkesleat in. Het is onderhand tijd om Piet
te bellen dat we over niet al te lange tijd weer bij De Geeuw
zullen aanleggen. Maar eerst mogen we nog genieten van
de grachten in Sneek en natuurlijk van de Waterpoort. Tijd
voor een fotomoment! De Sneker bruggen vereisen nog wat
gymnastische oefeningen, we moeten liggen en slippen om ze
te passeren, waarna ze doodleuk alsnog open gaan voor het
daarop volgende scheepvaartverkeer … Nou ja …
Bij de Geeuw staat Piet ons al op te wachten. En nu gaat het
omgekeerd, we hijsen de boeg van de boot uit het water en
takelen de boot via rolbank en lier op de botenwagen. Een klein
uurtje later ligt de kerkboot weer op z’n plek en onderdak. We
nemen afscheid van Piet en van de Roosendaalse roeisters die
nog een nachtje langer blijven. Ergens onderweg, nog rozig
van zon, wind en inspanningen, genieten we samen een prima
maaltijd. Ook deze tocht mag vermeld in de annalen.
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Roeien op de Moldau 2015
Door Bert van Nispen

6 september
Niet lang na negen zonder regen
vertrekken 32 roeifanaten noordwaarts
en gaan bij Nebrich op de benen
boten-surfend op de golven met wind tegen.
Praag is nog ver, De Moldau stroomt er traag
Van oneindig naar omlaag
7 september
Aan de oevers vieren Tsjechen hun vakantie
vissen, fietsen, kinderen zwaaien
veel natuur en volop ruimte, huis op palen
droge voeten, geen garantie
Hoever is Praag? De Moldau stroomt gestaag
Van oneindig naar omlaag.
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Na de Donau-tocht in 2014, was het niet moeilijk om
het eens te worden met Marijke, Maria en Jan om ons in
te schrijven voor een KNRB-toertocht op de Moldau in
Tsjechië. En zo reisden en toerden we in goed gezelschap
per bus van 5 tot 13 september naar Solenice, bezochten
we Praag en roeiden we stroomafwaarts tot aan Melnik
waar deze veel bezongen rivier in de Labe (Elbe) uitmondt.
In het traject van in totaal 144 kilometer, passeerden we
die week elf sluizen met een verval van soms 21 meter.
We bewonderden sluizen met enorme strekdammen
in alle soorten en maten die tezamen het water van de
Moldau bedwingen. Iedere dag opnieuw genoten we van
alle indrukken, van uitgestrekte bossen aan de oevers, de
sprookjesachtige huisjes op de steile hellingen, de steeds
veranderende kleuren van natuur en bebouwing en van
eindeloze vergezichten. Zuid-Bohemen is niet voor niets
het meest geliefde vakantieoord van de Tsjechen. Het
degelijke kaartenmateriaal en de dagelijkse briefing bleken
garanties voor een goed verloop van de tocht. En zoals
altijd, bleven we duimen voor goed weer, en zo hoefden we
aan het eind van de tocht slechts één regenachtige dag bij
te schrijven. De laatste dag roeiden we onder een stralende
en onbewolkte hemel. Ook de Moldau-tocht 2015 was een
roeitocht om niet te vergeten.

Dagtocht Midweekroeiers

Mijnsheerenland
Door Yvonne van Diepen
Dinsdag 30 juni. Het is een prachtige dag en vandaag
gaan we met 10 Midweekers op pad naar Mijnsheeren
land. Het is niet al te druk op de weg en we komen om
10.15 uur aan bij Watersport Vereniging Maasland waar
we worden ontvangen met koffie en koek. Dan de boten
in het water. We varen in 2 C-4 en. Gewapend met een
omschrijving van wat we onderweg vanaf het water
tegen kunnen komen steken we van wal.
Het is écht prachtig roeiweer als we naar Puttershoek
varen. Jawel, dat is het dorp van Kees Verkerk. Wie kent
hem niet. In Puttershoek zijn ze in ieder geval nog steeds
apetrots op hem. Daar aangekomen is het tijd voor de
lunch. We worden er gastvrij onthaald door roeiers van
onze gastvereniging die daar aan het water wonen.
In hun prachtige tuin genieten we van meegebrachte
bammetjes, aangevuld met koffie of thee. Als toetje
krijgen we schijven frisse meloen aangeboden. Dat
smaakt echt heerlijk op zo’n warme dag. Maar ja, die
boten moeten nog terug. Dus na een hartelijk afscheid
en de uitnodiging om ook eens bij ons te komen roeien,
steken we ook daar weer van wal om terug te varen naar
Mijnsheerenland.
Boten uit het water. Poetsen, óók de slidings, ja daar
ook, terug in de loods en dan napraten met een drankje
op een mooi terras. We maken nog even een quizje
over wat we hebben gezien en gemist onderweg. Hoe
heet die molen / hoe heet deze waterplant / wie heeft
deze molen uitgevonden / waar staat dit theehuisje
en meer van dat soort vragen. De uitkomst was niet
onverdienstelijk. En zo verfrist en uitgerust weer terug
naar Terheijden na een heerlijke dag roeien.
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Foto: Feitse Boerwinkel

De Neder-Rijn bedwongen
Door Karin Plantinga
Dinsdag 25 augustus, die dag stond nog tamelijk blanco in mijn
agenda. Zo uit m’n hoofd wist ik dat alleen ’s avonds iets stond
gepland, maar zelfs dat evenement was niet bindend. Dus kon
ik me gemakkelijk inschrijven voor de midweek-roeierstocht
naar Wageningen. In die wetenschap zette ik mijn naam op
de aanmeldlijst op het prikbord in de sociëteit. Maar ja, als je
die aanmelding dan thuisgekomen niet in je agenda noteert,
krijg je dit op de ochtend van de 25e: de telefoon gaat tegen
negenen. Ik zit net lekker de krant te lezen. Aan de telefoon Nel
Nollen. ‘Karin, waar blijf je?’‘Hu, waar ik blijf? ‘Ja, we staan op
jou te wachten bij de roei. We gaan vandaag naar Wageningen
en jij had je daarvoor opgegeven!’ In mijn trage brein gaat een
lichtje branden en tegelijk stijgt het schaamrood me naar de
kaken. Ik haal diep adem, stamel excuses en zeg dat ik eraan
kom. Dat hoeft niet, want ze rijden wel even langs Oosterhout.
Een kwartiertje later staat de auto met Yvonne van Diepen en
Nel Nollen herself voor mijn deur. Onderweg geeft Nel aan dat
ik het goed kan maken door een verslag te maken. Nou da’s
geen straf.
De weergoden zijn echter nog wat bozig en vergezellen ons
met regenbuien. ‘Ach, dat zal straks wel over zijn want wat nu
valt, valt straks niet’, zeggen we tegen elkaar. Bij roeivereniging
Vada, onderdeel van de gelijknamige watersportvereniging,
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is het inderdaad droog. De harde wind heeft de buien naar het
oosten gewaaid. De benaming ‘Vada’ gebruikte de Romeinse
geschiedschrijver Publius Cornelius Tacitus (ca. 55-117) rond
108 na Christus. Het betekent zoveel als ‘doorwaadbare plaats’,
ofwel wad. Al of niet verrijkt met die wetenschap drinken we
onze koffie, de koek gaat er grif in. Dan is het tijd om de boten
te water te laten. De boten zien er prima uit. Dat kan ook niet
anders als je ziet dat ze van Wiersma-makelij zijn. Geen zware
houten bakken, maar degelijke, aanzienlijk lichtere en hand
zame wherrys dan wij in Breda gewend zijn. Dat te water laten,
daar hebben ze bij Vada een ingenieus systeem voor. Dat moet
ook wel, want de korte helling met trap is zeker 45° over een
lengte of moet ik zeggen diepte, van pakweg 10 meter. De
boten gaan in een tillift en met een grote zwenkarm brengt dit
apparaat de boot in horizontale stand boven en parallel aan de
trap. Ter weerszijden houden roeiers de boot recht en in balans,
waarna het rustig naar beneden gaat en de boten in het water
worden gelegd. Prachtig, wat een uitvinding!
Ondertussen heeft iedereen al weer regenkleding over het
roeierstenue getrokken. Niet dat het plenst, maar ook van
een miezerregen kun je aardig nat worden. Eenmaal in de
boot, ik roei vandaag met Lian van Vada en Joke Geurtjes,
wordt het gelukkig droog. De weergoden zijn echter nog niet
met ons klaar en laten de wind tot krachtig aanwakkeren. We

hebben tegenwind die de golven van de Neder-Rijn opstuwen
tot forse koppen met schuim. Bovendien moeten we tegen
de stroom oproeien. Wisselen doen we in de luwte van de
kribben. Dat vergt nog heel wat stuurmanskunst en adequaat
handelen om niet aan lager wal te belanden. We raken aardig
achter op de andere twee boten. Voordat we bij de pont
Opheusden-Wageningen zijn, neemt Lian het stuur over: het
is hier oppassen geblazen. De pont vaart altijd door en heeft
voorrang, dus moet je het goed uitmikken door òf stevig door
te varen òf te wachten tot je verder kunt. Aan stuurboordzijde
passeren we de Blauwe Kamer. Niet de Bredase dus, maar wel
een natuurgebied. We kunnen ons een beter uitzicht wensen
want op zeker moment laten de donkere donderwolken een
oceaan van water op ons los. We weten niet hoe snel we ons

Te gast bij
Scaldis in Goes

Als verzopen katten doen we
restaurant Tante Loes de eer aan
van een bezoek.
moeten bedekken met waterbestendige kleding. Helaas is die
niet afdoende om te vermijden dat regenwater op roeibankjes
en stuurplaats sijpelt. Onze achterwerken worden akelig nat.
Bibberig van kou en nattigheid stappen we in de buurt van
Rhenen aan wal. Van de voorgenomen picknick buiten is geen
sprake. Als verzopen katten doen we restaurant Tante Loes
de eer aan van een bezoek. In de toiletruimte worden haren
gefatsoeneerd en voor zover meegenomen, droge kleren
aangetrokken. Ook Joke, die helemáál nat is geworden, komt
weer bij sup en stût. Of Tante Loes ons bezoek op waarde weet
te schatten is niet bekend, maar Tante vertrekt geen spier en
haar personeel reageert adequaat met uitreiking van enorme
theedoeken. Daarop kunnen we ons neerlaten in de fauteuils
aan een met hagelwit laken beklede, langgerekte tafel. Aan de
andere tafels wordt in stijl geluncht zonder acht te slaan op ons
zootje ongeregeld.
Na soep en/of broodjes stappen we opgewarmd en groten
deels weer wat opgedroogd, in de boot voor de terugreis. De
animo voor een langere tocht is verdwenen. Gelukkig is de
terugweg heel wat aangenamer. We gaan zelfs ‘kribje-varen’.
De grap hiervan is, om zo tussen de kribben in te varen dat
je de versterkte stroming bij de tweede krib benut om meer
vaart te maken. Dat betekent scherp sturen, ik krijg er lol in.
Ook varen we af en toe in het midden van de rivier, waar de
stroming het sterkst is. Maar als enorme olietankers opstomen,
is het wegwezen geblazen en zoeken we gauw de veilige
stuurboordwal op. De wind is ondertussen wat gaan liggen.
Roeien is op deze manier een eitje in vergelijking met de
heenweg en binnen no-time zijn we weer bij Vada. Buiten op
het terras kunnen we zelfs een afscheidsdronk uitbrengen op
de voortreffelijke ontvangst en begeleiding van de Wageningse
roeivereniging. Hartelijk nemen we afscheid met een warme
uitnodiging voor een tegenbezoek aan RV Breda.

Door Bert van Nispen
Dinsdag 21 juli waren we met twaalf leden te gast bij
Scaldis in Goes. Daar bleek dat een toertocht dikwijls
een optelsom van verschillende routes is. We roeiden
er na de koffie + bolus eerst tot aan de stad voorbij de
jachthaven en daarna voor een korte wissel naar de
hout- en industriehaven. Vanaf het stuurbankje maakten
we kennis met andere roeicommando’s. Het uitzetten
van een wherry bij voorbeeld, gaat daar strijkend vanaf
het vlot om beschadiging van het blad te voorkomen.
Zo wordt “ronden” hier “rondmaken” genoemd.
Na drie korte routes ‘s morgens, werden we ‘s middags
verrast op een langer traject, richting Wilhelminadorp
tot aan het Goese Sas. Daar lunchten we in de sfeervolle
omgeving van een levendige jachthaven aan de
Oosterschelde.
Op de terugweg namen we een kijkje bij de golfbaan
aan het Goese meer dat omzoomd is met 400 riante
woningen aan het water. Het was een warme dag. In het
kanaal naar ‘t Goese Sas moesten we dan ook regelmatig
een vakantie-zwemmer ontwijken. Na de sluis en bij de
bruggen was het stevig trappen om enkele oplopende
zeiljachten op afstand te houden. Maar daardoor is
roeien op vreemd water toch altijd weer leuk. Na afloop
keken we dan ook terug op een mooie roeidag met veel
indrukken en gezelligheid. Met dank aan de dames van
Scaldis.
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Een eerste toertocht
Door Cathy Faas-Joosen
Al heel vaak is me gevraagd, ‘Ga je mee, er is een toer
tocht’. Altijd dacht ik, ‘als ik nog eens met pensioen kan
dan ga ik dit doen’, maar ook altijd was er de gedachte ‘dat
hou ik niet vol een hele dag roeien’. En dat is natuurlijk
hartstikke tegenstrijdig. Nu kwam weer die vraag, dit keer
van Lisette, ‘Wie gaat er mee? We hebben een toertocht
naar Woerden.’ En dit keer zei ik, ‘Ja ik ga mee!’.
Maandag 28 september rijden we naar RV de Krom te
Woerden. Wekker op 6 uur gezet. Om 6.50 uur schrik
ik wakker, stress, stress, stress: we zouden om 7.00 uur
verzamelen op de roei en om 7.15 uur vertrekken! Van
alles in mijn tas gegooid op de fiets gesprongen en ik red
het! Om 7.10 uur ben ik bij de roei, waar negen dappere en
volleerd toerroeiers staan te wachten.
Met drie auto’s gaan we op weg naar Woerden, waar
drie mooie wherry’s liggen te wachten. Lisette heeft een
bootindeling gemaakt en ik word ingedeeld bij Nelly en
Bert. Ik begin op slag, Nelly op boeg en Bert aan stuur. Dit
voelde voor mij wel veilig. Maar in Woerden hebben ze niet
zo’n mooi vlot als bij Breda. Bovendien is er maar een kleine
inham voor het bruggetje naar de Oude Rijn. Je kunt geen
vaart maken maar je moet er wel slippend doorheen …
Zit ik daar met mijn S4 en ik wist totaal niet wat ik moest
doen, maar toch, het lukt. We roeien een tijdje door een
mooie natuur. Na een half uur wisselen we van plaats,
midden op het water, ik vind het doodeng, maar alles
gaat heel relaxed en na een aantal keren went het. Op het
moment dat ik aan stuur zit, zegt Bert ‘kijk ’es op de kaart, zo

meteen krijgen we een spoorbrug, hoogte 10 cm, breedte
1 meter’. Ik snap het niet helemaal, 10 cm? En dan zie ik de
spoorbrug. ‘Jeetje dat kan nooit!’, denk ik bij me zelf. Ik zie de
boot van Lisette, Mariëlle, René en Marijke zo onder de brug
doorschuiven. Ooh, nu zijn wij. ‘Laat lopen, slippen en plat
liggen!’ roep ik en ik duik onder in de boot, ik probeer nog
iets of wat bij te sturen en dan schuiven we zo onder het
bruggetje door. Yes, het lukt en ik ben blij en opgelucht!
Er volgen nog vele bruggetjes. Ook als roeier heb ik nu
dus mee mogen maken dat je helemaal op je rug gaat
liggen om zo onder een brug door te schuiven, riemen
plat tegen de boot. En dan het omhoog komen, daar heb
je buikspieren voor nodig! Het is een prachtige tocht,
van Woerden via dubbele Wiericke naar Hekendorp,
Goejanverwellesluis en Oudewater met twee sluizen en via
de lange Linschoten weer terug. Terug in Woerden zijn we
even de weg kwijt, maar daar komen we toch de boot van
Joke, Nel en Wouke weer tegen.
Terug bij roeivereniging de Krom en het bruggetje van
vertrek, ging het passeren nu vanzelf. Na afloop hebben we
samen nog wat gegeten. Het was een heerlijke, ontspannen
dag met prachtig weer. Respect heb ik gekregen voor
onze toerroeiers, want met drieën in een boot en dan 32
kilometer roeien, mijn benen begonnen het te merken en
ik was met mijn 52 jaar de jongste! Dit was mijn eerste maar
vast niet mijn laatste toertocht! Lisette bedankt je hebt het
super georganiseerd!

Rondje Breda 2015
succesvol verlopen
Door Bert van Nispen
Jaarlijks varen we als midweekroeiers met leden van andere
roeiverenigingen door de singels van Breda. Deze keer hadden
zich echter beduidend minder deelnemers aangemeld
dan in voorgaande jaren. In totaal telden we dit jaar vijftien
liefhebbers. RV De Doorslag uit Nieuwegein was vertegen
woordigd met elf enthousiaste roeiers en vier dames van de
KR&ZV uit Heemstede completeerden de groep. Vanwege de
kleine opkomst was al besloten ook leden van Breda te laten
inschrijven. Zodoende konden we drie bemande wherry’s
en twee C4x+ die zaterdagmorgen laten vertrekken naar de
singels van Breda.
22

Over het water

Australische witoogeend
(Aythya australis)
Eventuele deelnemers aan de
honderd kilometer lange Ringvaart
regatta dit jaar werden opgeschrikt
door het nieuws dat er vanwege
een broedgeval van een zeldzame
eendensoort de wedstrijd dit
jaar met –slechts– vier kilometer
verlengd zou worden. Vier kilometer!
Zijn ze helemaal gek geworden?
Net zoals de Kuifeend voeden
Australische witoogeenden zich
door onder water te duiken, in plaats
van te gondelen, zoals bijvoorbeeld
Wilde eenden doen (dan blijf je altijd
een stukje eend zien). Ze eten kleine
waterdieren en watervegetatie.

waar:
Murray-Darling
Basin, Australië óf
het eiland Oude kooi,
tussen Kever en Sever
(Kagerplassen)
wanneer:
hele jaar door

Ze leven voornamelijk in de buurt van
grote meren, moerassen ondergelopen
grasland en ondiepe plassen. Dus de
Kagerplassen? ’t Zou kunnen …
Dan begint het te dagen. Het bericht
is van 30 maart. Hoewel ik meestal wel
op mijn hoede ben, trap ik er toch in:
de 1 april-grap. Er is er altijd wel eentje
die je niet zag aankomen.
We hadden het kunnen weten:
de Witoogeend is met recht en van
nature een ‘Canard’.

R. Wiekel

We roeiden tot aan het Ginneken, waar gelegenheid was om
aan te leggen en even de benen te strekken. Dat aanleggen
werd door enkele hengelfanaten, die zich gestoord voelden
in hun sport (welke sport eigenlijk als je niet beweegt?) niet
geheel in dank afgenomen.
Op de terugweg kon bij de Julianabrug amper een tegemoet
komende sloep vol feestvierende singeltoeristen worden
gepasseerd. Met de nodige stuurmanskunst van een van onze
crewclassers lukte dat toch veilig en zonder schade. Ruim op
tijd arriveerden we in de haven voor de lunchpauze. Het stukje
terug naar Terheijden was een fluitje van een cent.
Na afloop van de tocht werden alle deelnemers onthaald
op een Captain’s dinner. De foto van de tocht als aandenken
kregen de deelnemers mee naar huis, een geste die door
iedereen bijzonder werd gewaardeerd. Mede dankzij het mooie
weer kijken we terug op een zeer geslaagde dag.
23

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:
Eric Verhaak, Julia Janssen-Atteveld,
Roos Kok, Sjaak van Schie, Titus van den
Brink, Arno Luijten, Desiree de Hoogh,
Diederik Jansen, Ellen van den Doel,
Joris Theeuwes, Kyoma de Breet, Lethe
Akkermans, Marion Jongerius, Marleen
van der Made, Pascal van Lith, Sanne de
Haay, Ton Welling
S2:
Marieke Dekkers, Marlies van Rosmalen
S3:
Louis Schellekens, Brian Sanderse,
Marleen Pijnenborg, Frans Bruininks
B1:
Ronald Marijnissen
B3:
Marco Wijnants, 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
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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