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Pepernotenrace
Door Karin Plantinga

Of ik een sterk ploeglid zou zijn tijdens de Pepernotenrace,
viel te betwijfelen. Maar zo’n jaarlijks roeievenement met
mixploegen van jong en oud, van beginners tot cracks,
van mooi-weerroeiers tot wedstrijdracers, iedereen
kon meedoen. Veiligheidshalve had ik bij mijn opgave
aangegeven dat ik desgewenst ook wel wilde sturen.
En zo belandde ik in een acht met twee jeugdleden, twee
stoere mannen van naar schatting in de veertig en nog wat
vrouwvolk van diverse leeftijden. Ik mocht de stuurplaats
bezetten. Thera Habben gaf ons eerst nog wat pepernotes
mee. Ze vertelde dat er geroeid werd over 2,5 km in achten en
vieren. Ook gaf zij aan hoe de berekening van de winnaar in z’n
werk zou gaan. Onze acht kreeg de zwaarste beoordeling, want
een scull-acht gaat in principe het hardst. Het wedstrijdveld
bestond uit 17 ploegen, waarvan 13 C- en B-4x+ en 4 achten.

dus de dubbelgeriggerde Allemachtig en die gaat inderdaad,
als je gelijkmatig roeit, knoerthard. Maar of dat met een
gelegenheidsploeg ook gelijkmatig zou gaan, was nog maar
afwachten. Lengte, kracht en leeftijd zijn ongewisse factoren.
Zorgvuldig stelde ik de volgorde in de boot vast, zodat een
kleintje niet vlak achter een boomlange roeier zou zitten en een
ervaren roeier zette ik op slag. En daar gingen we … ín … ín …
ín …
En dan toch … op zo’n informele wedstrijd bij start gaat er toch
een stroompje adrenaline door je lijf. Oproeien, de startfluit
horen en gaan … ! Voor ons Waterzooi de genummerde
nummer 1. ‘Haalden we in … ? Dóór … dóór … Ja toch, we

Rustig wachtten we onze beurt af voor we ons schip in het water
legden. Als je toch zo hard gaat, kun je best als laatste oproeien
en zit je niet te kleumen op het water bij de start. We troffen
het overigens buitengewoon met de weersomstandigheden.
Waar de weerberichtgoden harde wind en regen hadden
voorspeld, was het mooi, droog winterweer met een voor de
tijd van het jaar alleszins acceptabele temperatuur. Wij hadden
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haalden toch in? Óp de benen, ín … ín … !’ En wat een halen.
Over de gelijkmatigheid had ik niet te klagen, het ging prachtig.
‘Kom op jongens, we zijn op de helft. En tráp … tráp!’ Afsnijden
die bochten, moest ik nou steeds bakboord bijsturen, of was
dat nou verbeelding. Subtiel sturen en zo goed mogelijk koers
houden. Ja we haalden best wat metertjes in … toch? Kom
op jongens, de finish is in zicht, nog tweehonderd meter, nog
honderd nog vijftig … en daar klonk de finishbel. Uitroeien,
keren, aanleggen, vlug de boot uit het water en schoon en
droog weer de loods in. En dan is het afwachten. Welke plaats
hadden we in het klassement? Dat bleek uiteindelijk een niet
onverdienstelijke te zijn, vonden we met ons allen. We waren
overall inderdaad de snelste en hadden de 2500 meter in
amper negen-en-een-halve-minuut afgelegd. Maar met de
correctiefactor leverde ons dat een tijd op van 11 minuten, en
21,2 seconden, goed voor een vijfde plaats. Van alle achten
waren we mooi het snelst, inclusief correctiefactor! Met taart,
pepernoten en chocolademelk werd de Pepernotenrace 2015
passend afgesloten. Het was weer de moeite waard!
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Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bootnr.
6
13
11
9
2
10
1
17
5
12
16
4
7
3
14
8
15
18

Naam boot
Ambrosius (4x+)
Volkerak (C4x+)
Roode Vaart (C4x+)
Suisse (C4x+)
Allemachtig (8*)
Mark (C4x+)
Waterzooi (8+)
Schoon Schip (4x-)
Waterwonder (4x+)
Hellegat (C4x+)
Willem Snickerieme (4x+)
Maple Leaf (8+)
Van Starkenborghkanaal (B4+)
Turfschip (8+)
Seb Ben (B4x+)
‘t Zwaard (B4+)
Breede Aa (B4x+)
Tredici (reserve)

Correctiefactor
1,13
1,05
1,05
1,05
1,244
1,05
1,206
1,164
1,13
1,05
1,13
1,206
1,07
1,206
1,08
1,07
1,08
1,164

Geroeide Tijd
00:10:06
00:10:53
00:11:02
00:11:04
00:09:35
00:11:24
00:09:57
00:10:19
00:10:50
00:11:48
00:11:00
00:10:24
00:11:45
00:10:34
00:11:56
00:12:28
00:13:05
00:12:51

Piettijd
10:52,1
10:53,0
11:01,9
11:03,9
11:21,2
11:24,0
11:25,6
11:26,2
11:39,5
11:48,0
11:50,2
11:56,7
11:58,4
12:08,1
12:16,4
12:42,2
13:27,4

Overall (gecorrigeerd) de snelste ploeg: Ambrosius (4x+)

De snelste B-boot: Van Starkenborghkanaal (B4+)
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Aan tafel
Volle bak tijdens ledenraadpleging
Door Nico van Walree
Het bestuur van de RV Breda is er om te besturen
– lees: zorgen dat alles loopt – om daarmee de
leden in staat te stellen wat ze graag doen: roeien!
Maar om dat goed te kunnen doen moeten er
ook lijnen naar de toekomst worden uitgezet
waarbij ledenbehoud en zowel veilig als effectief
gebruik van mens en materiaal sleutelwoorden
zijn. Met een beleidsplan wil het bestuur die lijnen
uitzetten. Dat plan moet dan wel zaken bevatten
die de leden herkennen en waar ze zich in kunnen
vinden. Maar wat vinden en willen de leden van de
RV Breda nu eigenlijk over bepaalde zaken? Om
dat te peilen werd op woensdag 18 november een
ledenraadpleging georganiseerd.
Onze soos zit afgeladen vol met naar schatting 70
leden van de RV. Na heerlijke pindasoep en vele
sandwiches van Melanie opent voorzitter Geraline
Leusink de avond met een aantal dia’s die duidelijk
maken dat onze leden steeds vaker roeien en dus
de boten meer gebruiken. En die toename is niet
gering; voor vieren en achten wel meer dan 50%
in de afgelopen vijf jaar. Om die toename het
hoofd te bieden heeft materiaalcommissaris Johan
Bielderman een aantal B-boten aangeschaft die
als tussenstation gebruikt worden in de opleiding,
voordat mensen aan het gladde werk toekomen.
Over instructie gesproken: Geraline laat een plaatje
zien waarop wordt voorgesteld om het huidige skiff
examen (S3) niet meer als voorwaarde te stellen
om S4 (sturen in een gladde 4 op boeg) te halen.
Dat wordt door meer mensen in de vereniging als
drempel gezien om door te stromen. Als voorbeeld:
een roeiploeg roeit al jaren naar tevredenheid in
de Tredici maar de boegroeier die S4 heeft gaat
verhuizen en zegt op: de andere teamleden hebben
niet meer dan S2 en willen best leren sturen op boeg
maar dat skiffen zien ze als oudere roeier niet zitten.
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De zaal krijgt nu het woord. Het overgrote deel van
de leden is het met het voorstel eens en vindt het
ook niet echt nodig dat er per vier dan twee roeiers
met het nieuwe S3 zijn. Wel moet dat examen dan
verzwaard worden t.o.v. nu vindt Joost Jongerius.
Henk Smoolenaars en Yvonne Wever hechten wel
aan de huidige situatie. Of er een apart examen voor
de Tweezonder moet komen ( dat zou dan B4 heten)
geeft minder stof tot discussie; de meningen lijken
verdeeld.
Hierna geeft Albert Geleijns een overzicht over de
stand van zaken van Clubwerk en van veranderingen
die tot een (nog) beter werkend systeem moeten
leiden. Ook hier heeft de zaal goede suggesties
en opmerkingen. De secretaris van de RV laat de
veelheid aan communicatiemiddelen zien binnen
onze roeivereniging die allemaal hun eigen nut
en doelgroep hebben en ook breed worden
gewaardeerd. Sinds kort weten de Facebookpagina
van onze Roeivereniging en het geTwitter ook hun
weg te vinden.
Hierna is het woord aan Hans Helmonds als anchor
man van een nieuwe loot aan de RV Bredastam:
Sedna! Sedna staat voor de zeegodin van de
Eskimo’s, die hopelijk in Breda e.o bekend gaat zijn
als the Place to Be als je jong en student bent en
graag wilt roeien. Er is ruimte in de Henk van Heel
loods. Of het zover komt? Hans noch de zaal weet
het. Maar duidelijk is wel dat dit streven veel steun
geniet.
Na sluiting door Geraline wordt er nog lang
nagepraat en gedronken. Het was een geslaagde en
drukbezochte avond; het bestuur wil de aanwezigen
van harte danken voor hun inbreng. Voor de ALV in
maart hoort u meer van ons!

Clubwerk
Clubwerker van de maand oktober

Wouter van Hengel
Wie ben je?
Ik ben Wouter van Hengel. In het dagelijks leven houd ik
me bezig met telecommunicatie, bij Ericsson. Ik zit daar in
een Global Salesteam. Mijn werkterrein ligt aan de
andere kant van de wereld, in Zuidoost Azië
en ik moet daar vaak naar toe. Dat betekent
dat je op zo’n moment niet hier kan roeien,
maar wel ergens anders. Tussendoor
regel ik alles voor de instructie van de
crewclass. Heel intensief, maar een
heleboel gaat via internet dus dat gaat
heel goed tussendoor.
Hoe lang roei je al?
Volgens mij al meer dan 20 jaar. Ik ben heel
lang geleden hier bij RV Breda begonnen, toen een
tijdje in Amsterdam (tijdens mijn studie), toen ben ik een
tijdje gestopt. Maar toen … bij Ericsson had ik een collega
die vroeg of ik zin had om mee te gaan roeien. Hij roeide
aanvankelijk bij Tromp in Hilversum, maar was net verhuisd
naar deze regio. Hij vroeg me en toen zijn we samen gaan
roeien. Ik ben inmiddels 23 jaar lid. Maar goed, die collega
vroeg me, verschillende collega’s waren enthousiast en
binnen de kortste keren roeiden we hier met 33 leden
van de bedrijfsvereniging. Heel leuk en gezellig allemaal,
inmiddels wel 18 jaar geleden. Op het werk hangen nog
steeds foto’s van de Ericcson Roeivereniging, de Viking Atta
Rowing Club. “Atta” is het Zweedse woord voor “Acht”.
Wat doe je voor Clubwerk?
Ik regel alleen maar de instructie voor de crewclass. Ik
zit al heel lang in de instructie. In de Ericsson tijd gaf ik
al instructie en later heb ik het ook altijd voor de gehele
RV Breda gedaan.
In die tijd was
instructie iets wat
er een beetje bij
bungelde. Als je
als lid instructie
wilde moest
je zelf iemand
gaan zoeken, er
was niet zoveel

geregeld. Toen de vereniging
wat groter werd, heb ik voorgesteld om het
wat meer te gaan organiseren. Bij een reis in
Amerika ontdekte ik het termen ‘crewclass’ en
‘masterclass’ voor roeiklassen, dat vond ik goed klinken.
Sindsdien gebruiken wij het hier ook.
Ik zorg er nu voor dat leerlingen, boten en instructeurs
bij elkaar komen. Ik probeer zoveel mogelijk rekening te
houden met speciale wensen van iedereen. Ik krijg wel eens
een mailtje van mensen die vertellen dat ze willen stoppen,
juist als ik denk dat het een goede roeier zou kunnen
worden. Dan probeer ik toch iemand zover te krijgen dat hij
of zij het nog eens probeert. Soms zie je dan na een jaar een
uitstekende en enthousiaste roeier terug. Dat doet me dan
goed.
Wat brengt het Clubwerk jou?
Ik vind het ontzettend leuk om te doen, het is een dankbare
taak. Je bouwt een netwerk op en ontmoet steeds weer
nieuwe mensen met wie je kunt roeien. Ik kom bijvoorbeeld
wel eens op de vereniging om te roeien, afgelopen
woensdag nog, mijn maatje was er niet … er zat een
ploeg met oud- leerlingen die mij vroegen om met hen
mee te gaan. Dat geeft voldoening! Ik ben meestal ook op
woensdagavond hier op de vereniging, dan wordt er lekker
gekookt. Vroeger kookte Annelies Steenman, daarna heeft
mijn vrouw het hier twee jaar gedaan (alles bij elkaar zo’n
duizend monden) en sinds enige tijd wordt er door de leden
om beurt gekookt, met heerlijke menu’s als resultaat en veel
gezelligheid. Een aanrader dus, die woensdagavond!
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De Lingebokaal 2015: een leerzame wedstrijd
Door Anna de Zeeuw
Zoals elk jaar deed onze ploeg ( in de 8+ Liesbeth Marjan,
Anna, Angela, Gom, Walther, Thijs, Thom en onze trouwe
stuur Rita) weer mee aan de Lingebokaal op 7 november
2015. Een verslag over de belevenissen van de 8.
De vraag is bij onze ploeg: wat zijn we eigenlijk voor een
ploeg? In onze mixed ploeg is het bij een wedstrijd buiten de
deur altijd de vraag of het een heren acht is, een zuivere mixed
acht of dat we als noodgreep een dame toch ‘illegaal’ onder
de naam van een heer gaat meevaren. Dit jaar hadden we
Marjan als ‘nieuwe’ aanwinst aan de dameskant en met Anna
en Liesbeth samen, is gingen we voor de mixed. En vraag twee:
wat is de beste opstelling? De ‘gebruikelijke’ slagen Wim of
Bert konden helaas niet. Liesbeth op slag was echter een goed
alternatief. Verder startte er een heren 4* van onze groep, naast
verschillende andere Bredase ploegen.
Hoe verliep het dit jaar? De hele wedstrijd was weer gezellig
als vanouds maar ook (althans voor mij) een les wat er gebeurt
als je niet vooraf niet zo goed overal over nadenkt. Dan kan er
namelijk van alles misgaan … wat resulteert in les 1.
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Schrijf tijdig in voor de wedstrijd
De vrijdag van de inschrijvingsdeadline ontdekten we
bijvoorbeeld dat er nog niet ingeschreven was. Paniek dreigde.
Dit kon alleen nog via de KNRB. Coördinator Anne deed een
beroep op zijn goede diplomatieke eigenschappen en vooral
op de behulpzaamheid van Maud.

Hoe ging de wedstrijd zelf?
De Lingebokaal kende dit jaar extreem veel deelnemers,
zodanig zelfs dat om 8.00 s’morgens begonnen werd met
oproeien. Dat betekende teruggerekend voor sommigen om
halfzes opstaan, halfzeven op de roeivereniging, ernaartoe
rijden, en om halfacht de boot opriggeren. Dat weerhield ons
niet.

Wat hebben we verder geleerd?
Denk van tevoren na over de route naar de vereniging.
De eerst tegenslag op de wedstrijddag kregen we bij het feit
dat de routeplanners ons via de verkeerde route stuurden. Ach
ja, logisch dat tijdens een roeiwedstrijd de baan geblokkeerd
wordt.

Arriveer ruim op tijd voor het opriggeren
Toen we eenmaal in Leerdam arriveerden was er nog iets
volgende waar we geen rekening mee gehouden hadden: alle
bokjes bleken bezet! Het werd dan ook een beetje lastig om
een acht, bestaande uit twee delen, op te riggeren. In zo’n geval
komt de charme van de dames van pas. Just in time konden de
dames een ploeg zover krijgen hun bokjes af te staan. En toen
was eindelijk het tijdstip aangebroken dat we konden oproeien.
Net op tijd. Het roeiwater was vrij rustig dus alles zag er goed uit.
Denk goed na over de opstelling
Tijdens het roeien wees iemand erop dat de mannen en
vrouwen niet gelijk over de boorden verdeeld waren. Ach ja,
dat was een ons zelf nog niet opgevallen-detail..
Spreek af wie de commando’s geeft
We gingen vlot van start. De geluidsinstallatie bleek het niet te
doen tijdens de wedstrijd. Dat was geen probleem want aan
de boegen zijde was er ook een leiderstype aanwezig, onze
boeg. Het enige probleem was dat de slagen die dan weer niet
verstonden …

Hoe kijken we terug op de Lingebokaal
Hoe kijken we terug? Dat is afhankelijk aan wie je het vraagt.
De boegen hebben een goede wedstrijd geroeid. De slagen
vonden het wat minder goed gaan en hadden een beetje last
van de commando’s van de boegen. Er ging ook veel goed.
Het was gezellig. De knakworsten en taart (lekkere combi) na
afloop mochten er wezen. De tijd is 26 minuten en 8 seconden
over 6 kilometer. Daarmee zijn we nummer 3 (van 3). Grosso
modo tevreden over ons doorzettingsvermogen ging ieder

zijns weegs. De kop is van het seizoen af. We hebben een mooie
baseline neergezet om te verbeteren. Op naar de volgende
wedstrijd!
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De beste stuurlui zitten in de boot
Wind speelt rol van betekenis tijdens jeugd
regiowedstrijden in Roosendaal

Roosendaal – Roeivereniging Roosendaal ligt aan de
Roosendaalse Vliet. Op een kaarsrecht stuk van deze
gekanaliseerde waterloop wordt ieder jaar één van de
jeugdregiowedstrijden gevaren. Door de straffe oostelijke
wind, loodrecht op de baan, was het dit jaar extra lastig om
alle ploegen netjes opgelijnd aan de start te krijgen en te
houden.
En na de start was het erg moeilijk voor de deelnemende
ploegen om netjes de eigen baan vast te houden. Bij meer
formele wedstrijden pakt een kamprechter dan een witte vlag
en om de ploeg die in de verkeerde baan zit te waarschuwen.
Zo niet bij de regiowedstrijden. Daar worden stuurfoutjes
meestal in den minne geschikt.
Zo zagen we twee dubbeltweeën van Breda door de sterke
zijwind steeds dichter naar elkaar schuiven, en uiteindelijk met
de riemen in elkaar raken. Een goed varende meisjesploeg van
Breda liet zich ook verrassen door de wind en zag een riante
koppositie vlak voor de finish omslaan in een laatste plaats.
De wedstrijden waren spannend en leuk om te zien. Er werd
veel geduelleerd op het scherpst van de snede waarbij
ploegen elkaar geen duimbreed toegaven. De Roosendaalse
roeivereniging toonde Brabantse gastvrijheid, en trakteerde
iedereen die was gebleven voor de prijsuitreiking op
bitterballen.
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Jongens 14 1x (500m) in een veld van 9
1
Breda
Berend van der Togt
2
Breda
Bas Beenhakker
3
Breda
Robin Daver
4
Breda
Michel Peters
5
Beatrix
André Sniekers
6
Breda
Eise de Boer
7
Beatrix
Corné Groenveld

02:06,2
02:07,9
02:26,4
02:30,3
02:40,9
02:52,4
03:17,4

Jongens 14 2x (500m) in een veld van 8
1
DDP
Koen de Vries, Tuur Hermanussen
2
DDP
Stijn van Pruissen, Tuur Hermanussen
3
Beatrix
André Sniekers, Corné Groenveld
4
Breda
Eise de Boer, Robin Daver

02:02,1
02:07,1
02:20,4
02:20,8

Jongens 14 4* (500m) in een veld van 5
1
Breda
Maas Ekkel, Marnix Dijkman, Michel
Peters, Robin Daver
2
DDP
Koen de Vries, Sebastiaan Kloks, Stijn
van Pruissen, Tuur Hermanussen

02:04,3
02:30,3

Jongens 18 1x (1.000m) in een veld van 9
1
Roosendaalse
Roel vd Velde
2
DDP
Artjom Ter Steeg
3
Roosendaalse
Martijn vd Helm
4
Breda
Leon Boeren

04:05,4
04:10,2
04:10,7
04:16,4

Jongens 18 2x (1.000m) in een veld van 9
1
Breda
Bas Beenhakker, Casper de Haas
2
Breda
Berend van der Togt, Leon Boeren
3
Roosendaalse
Justin Nijman, Roel vd Velde

03:53,1
03:54,2
04:04,1

Jongens 18 4* (1.000m) in een veld van 4
1
Breda
Bas Beenhakker, Berend van der Togt,
Casper de Haas, Leon Boeren
2
Roosendaalse
Fabian Schaminee, Martijn vd Helm,
Tristan Weststrate, Xander Baartmans

Meisjes 14 2x (500m) in een veld van 5
1
DDP
Marijn Wijbrandts, Maud Wijbrandts
02:19,3
2
Breda
Frederique Tienhoven, Pleun Goossen 02:23,0
3
TOR
Manouk Vorselaars, Marije van Pamelen 02:24,1

Meisjes 18 4* (1.000m) in een veld van 4
1
DDP
Eileen Lier, Eline Boom, Meike Boef,
Rinske Scheltinga
2
DDP
Maud Wijbrants, Eline Boom, Ilse van
Doorn, Roza Huizing
3
TOR
Ilse van den Nieuwelaar, Manouk
Vorselaars, Marije van Pamelen, Pien
van Pamelen
4
Breda
Frederique Tienhoven, Hannah van
Weele, Pleun Goossen, Zina Prinsen

Meisjes 18 1x (1.000m) i n een veld van 5
1
DDP
Roza Huizing
2
Maastricht
Merel van Dijk
3
DDP
Ilse van Doorn
4
Breda
Roos Rouw
5
Breda
Madelief Rouw

Mixed 14 4* (500m) in een veld van 2
1
Breda
Eise de Boer, Frederique Tienhoven,
Hannah van Weele, Michel Peters
2
TOR
Manouk Vorselaars, Marije van
Pamelen, Martijn van de Put, Merijn
Harssema

Meisjes 18 2x (1.000m) in een veld van 10
1
DDP
Ilse van Doorn, Roza Huizing
2
DDP
Eline Boom, Maud Wijbrandts
3
Breda
Anne-May Alkemade, Tess van Sulten
4
DDP
Eline Boom, Rinske Scheltinga
5
Breda
Hannah van Weele, Zina Prinsen
6
TOR
Ilse van den Nieuwelaar, Pien van
Pamelen
7
Roosendaalse
Adyra Rijnders, Sofie Verheyen
8
Breda
Madelief Rouw, Roos Rouw
9
Breda
Linda Leijten, Tess van Sulten
10 BredaAv
Pleun Goossen, Roos Rouw

03:44,4
03:44,7

04:44,1
05:00,8
05:11,5
05:19,0
05:46,4

04:21,7
04:34,0
04:34,5
04:44,1
04:45,7
04:51,4

Mixed 18 4* (1.000m) in een veld van 2
1
DDP
Artjom Ter Steeg, Emiel Boom
2
Breda
Anne-May Alkemade, Linda Leijten

04:25,6
04:26,2
04:39,7

04:40,3

02:24,2
02:28,5

04:16,6
04:32,6

04:53,0
05:03,2
05:43,0
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Door Marius Aalders
Voor veel roeiers is misschien
Over het water van H.M. van
den Brink uit 1998 wel het
bekendste boek over roeien.
Het verhaal speelt zich af in
een roeiclub in Amsterdam,
vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De hoofdpersoon Anton
is een jongen uit een eenvoudig milieu, waar roeien in die tijd
nog een uitzondering was. Roeien was voor studenten en voor
de burgerlijke elite. In Nederland zijn daar nog sporen van
terug te vinden in de roeiverenigingen De Hoop uit Amsterdam
en De Maas in Rotterdam. Anton is een Einzelgänger en sluit
zich af van clubgenoten, die voor de gezelligheid roeien. Hij
ontmoet de joodse clubgenoot David en beiden besluiten
te gaan trainen in een twee zonder stuurman. De roman
beschrijft de gerichtheid van Anton op zijn lichaam, zijn kracht,
zijn spieren, zijn inspanningen en de perfecte haal. Hij gaat
helemaal op in het roeien op de Amstel en wil meedoen aan
de Olympische Spelen van 1940 in Helsinki. Hij wordt daarin
gesteund door de Duitse clubtrainer Alfred Schneiderhahn, die
met zijn Körperkultur een mooi rolmodel is voor de schuchtere
jongen. Het zal er echter niet van komen. Door de oorlog en
de bezetting door de Duitsers gaan de Spelen niet door. Voor
Anton en David eindigt de droom abrupt.
Een andere Nederlandse roman over roeiers is De vijf roeiers van
Simon Vestdijk uit 1951. Het is een van de Ierse romans van de
schrijver. Het andere is Ierse nachten. Eigenlijk gaat dit boek
niet zozeer over roeien als sport. Vijf mannen roeien, daartoe
opgehitst door een barmeid, een baai over om de ruiten in
te gooien van een kasteel. Voor ze, eenmaal bij het kasteel
aangekomen, de ruiten kunnen verbrijzelen, menen zij te
aanschouwen hoe de rentmeester, woonachtig in het kasteel,
wordt overvallen door gemaskerde mannen. De vijf mannen
vluchten, roeien terug, worden opgepakt en beschuldigd van
moord op de rentmeester. Voor een en ander echter voor de vijf
met de strop eindigt, duikt de rentmeester springlevend weer
op. En zo loopt alles goed af, zij het dat een van de vijf mannen,
eer de rentmeester opduikt, zichzelf verhangt, terwijl een van
de anderen zwaar gefolterd wordt. Maarten ’t Hart zegt in een
recensie dat dit boek smeekt om een verfilming. Tot nog toe
kwam het er niet van.
De criminoloog en literator Reinjan Mulder, ooit nog directeur
van de Bredase uitgeverij De Geus geweest, is op latere leeftijd
gaan roeien. In een verhaal ‘Wo will ich hin? – Op roeiles bij de
Ratzeburger Ruderakademie’ (voorpublicatie) dat december
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2015 in ‘De Landtong’, het clubblad van roeivereniging
Willem III, verschijnt, beschrijft hij hoe hij bij de Berlagebrug in
Amsterdam roeien leerde en uiteindelijk ook in een skiff terecht
kwam. Hoogtepunt was zijn instructie bij de Ratzeburger
Ruderakademie. Zijn ervaringen zijn boeiend om te lezen. Hij
eindigt als volgt:
“Die week moet ik voor het eerst hebben ervaren wat roeien is, en
niet alleen wat het is maar ook wat het zijn kan. En ook wat een
mooi instrument mijn lichaam was. In de skiff komt veel, zo niet
alles, aan op balans. En op coördinatie. Een boot kan van zichzelf
helemaal niets en ook de roeier kan zelf niets, maar samen kunnen
ze, boot en mens, onder gunstige omstandigheden één kunstig
lichaam worden. Een lichaam dat op het water enorme snelheden
kan ontwikkelen.
Ik ervoer ook voor het eerst van mijn leven het geluk dat
sporten je kan brengen. Hoe je volledig kon opgaan in iets wat
je lichaam doet, of wat het overkomt. Ik was tot dat jaar nooit
zo’n sporter geweest, op school werd ik vaak als een van de
laatsten bij het trefbal gekozen. Maar hier leerde ik in wat voor
een eufore stemming twee paar soepel bewegende ledematen
je kunnen brengen. Ik leerde wat ritme was. Ik slaagde erin een
eigen, hoogstpersoonlijke slag te ontwikkelen, een regelmatige
beweging waarin mijn benen, mijn armen, mijn rug, maar ook
mijn ademhaling en mijn uithoudingsvermogen optimaal op
elkaar ingespeeld raakten.” (Wordt vervolgd)
Tot slot het prachtige gedicht uit “Chrysanten, roeiers” van
Hans Faverey, de veel te vroeg overleden vaak duistere dichter,
misschien wel de grootste van de laatste 50 jaar.

[Van lieverlede; zo]

Lezen
over
roeien

Van lieverlede; zo
komen zij nader: 8 roeiers,
steeds verder landinwaarts
groeiend in hun mythologie:
met elke slag steeds verder
van huis, uit allemacht roeiend;
groeiend tot alle water weg is,
en zij het hele landschap
vullen tot de rand. Acht steeds verder landinwaarts
roeiend; landschap daar al geen
water meer is: dichtgegroeid
landschap al. Landschap,
steeds verder landinwaarts roeiend; land
zonder roeiers; dichtgeroeid land al.

Iedereen is altijd jarig
Door Bert van Nispen
Iedereen is altijd jarig behalve ik, dacht Hazelmuis somber.
Hij wist niet wanneer hij jarig was, en zelfs niet of hij ooit wel
jarig was geweest. Ik wil ook jarig zijn! dacht hij. Hoe eerder
hoe beter. Maar hoe word je jarig? Dat wist hij niet. Wat heb
je daarvoor nodig? Hij ging naar de kast en pakte er een boek
over jarig zijn uit. Hij sloeg het open en las: ‘Om jarig te zijn
heeft men in de eerste plaats een verjaardag nodig. Zonder
verjaardag is niemand jarig. Dit is een uitgangspunt. In
principe heeft eenieder de beschikking over een verjaardag.
Als de tijd rijp is om hem te vieren dient men zich te herinneren
waar men hem heeft gelaten en haalt men hem tevoorschijn’.
Dat is het! Dacht hij.
(passage uit ‘heden niet jarig ‘ van Toon Tellegen).

Gelukkig kennen midweek-roeiers dat probleem niet.
Dinsdag 10 november vierden zij met ruim 25 deelnemers
hun verjaardagen met cadeautjes en zongen ze “lang
zullen we leven”. Zoals gebruikelijk werden er briefjes
getrokken. Deze keer met namen uit het botenbestand. De
meegebrachte cadeautjes voorzien van een botenmodel
met naam konden zodoende door iedereen weer op
een originele manier worden uitgepakt (idee van Nel).
Maria regisseerde het feestje en zorgde dat alles liep
zoals bedoeld. Het “jarige gezelschap anno 2015” werd
getrakteerd op koffie met Limburgse vlaai en een drankje.
Victor, onze erevoorzitter (bijna 95) werd bij absentie door
iedereen gefeliciteerd met een kaart.
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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
Dim van den Heuvel, Ingrid Zuidhof,
Pier van Leest, René Bastens, Birgit van
den Akker, Marieke van Kessel, Monique
Vijverberg
S2
Bernard Broeders, Manuela Thijm,
Marieke Lambregts, Titus van den Brink,
Dennis van Sundert
S4
Miep Collin, Annemarie Bosman
Op basis van zijn eerdere roei-ervaring
krijgt Marno Rijk de bevoegdheden B2
en S3

•
•
•
•
•
•
•

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, Anna de Zeeuw
Karin Plantinga (eindredactie) (0162) 43 34 72
Vormgeving
Maarten de Tollenaer
06 48 27 56 65

plantext@wxs.nl

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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