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Niet omdat het moet
maar omdat het kan
Door Carola Fox

Iedere vrijdagavond om 18.30 uur start de training van de
jeugdleden van onze vereniging en de redactie van de Easy
All was van harte uitgenodigd door Ploeg 2c om een kijkje te
nemen. Nou, daar stonden we dan stipt op tijd in een donker
en verlaten clubhuis. Maar lang duurde de eenzaamheid niet.
Lachend, roepend en over elkaar heen buitelend kwamen
Robin, Ties, Jeroen, Maas, Marnix en Pieter van Ploeg 2c
binnen. Zin in een gesprekje hadden ze zeker.
Onder strakke leiding van coach Jeroen Freling (19) vertelden
de mannen dat ze allemaal een jaar of 14 zijn en inmiddels
zo’n drie jaar samen roeien. Voetbal, tennis, hockey, daar
knapten ze massaal op af. “Veel te ingewikkelde spelregels”
en “balsporten zijn gewoon niet leuk”. Roeien is wel leuk want
“we winnen alles”. Nu grijpt coach Jeroen in: “Alles” is behoorlijk
overdreven. We winnen wel, maar ook verliezen we vaak. We
beslissen onderling aan welke wedstrijden we meedoen. Dat

zijn dan vooral regiowedstrijden, de Jeugd-Markcompetitie en
de Jeugdhead. Toertochten doen we niet. Ons motto is ‘niets
moet, alles kan’. We beslissen democratisch of we aan een
wedstrijd meedoen. Zo starten we de ene keer in een twee en
een andere keer in een vier. Ook is trainen niet verplicht. Wil je
trainen, dan kom je en doe je mee. Wil je kloten, dan ga je naar
huis en kom je na afloop van de training weer terug. Maar wie
echt komt trainen, die gaat in de winter een half uur hardlopen
en daarna nog op de ergometer. Als het ook ’s avonds weer
licht is, wordt er op het water getraind. Verder roeit Ploeg 2c op
zondagochtend”.
Gezellige clubactiviteiten
Ook niet verplicht, maar erg in trek, zijn de activiteiten buiten
het roeien. “na afloop van de training blijven we regelmatig
gezellig hangen”, aldus Robin. Maas heeft goede herinneringen
aan de film met Haloween en de rest roemt het kerstdiner
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op de club, gekookt door de jeugdcoaches. Echt enthousiast
wordt Ploeg 2c als het kamp met Pinksteren ter sprake komt.
“Sinds jaar en dag wordt dit kamp georganiseerd en behoort
inmiddels tot één van de oudste tradities van RV Breda. Vier
dagen kamperen bij Maasdam (ook de locatie is in al die jaren
nooit gewijzigd), roeien, spelletjes doen, kampvuur, zwemmen
en nog veel meer pret. Maar ook hier geldt: Niets moet, alles
mag”. “De barbecue”, roept Marnix boven het tumult uit. “Tegen
het einde van het schooljaar wordt een barbecue voor de
jeugdleden georganiseerd. We zwemmen dan ook in de Mark
en klooien wat aan”. Populair blijkt ook de motorboot van
Jeroen: daar kun je lekker achter hangen. Dan is de tijd toch
echt op. Ploeg 2c moet naar buiten. De kou en regen in, achter
de looptrainer aan.

My-Fleet roei-app gereed voor
Android phone en tablet
Heb je een smartphone of tablet die ‘op Android draait’?
Dan kun je een prachtige app downloaden die je de
mogelijkheid geeft direct een boot te reserveren! De
My-Fleet roei-app is onlangs gereed gekomen en is te
vinden op Google Play. Bij het installeren vraagt de app
om je clubcode, dit is: rvb
De app is tot stand gekomen door de inzet van Wouter van
Hengel. Het zou fijn zijn als gebruikers na het installeren een
beoordeling van de app op Google Play achterlaten. Op dit
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moment scoort de app een waardering van 4.5 op een
schaal van 5. Binnenkort komt er ook een versie beschikbaar
voor Apple iPhone en Apple iPad.
Op zaterdag 30 januari heeft de introductie van de app
plaatsgevonden op het Landelijke Roeicongres van de
KNRB. Vanaf dat moment kunnen16.000 roeiers dagelijks op
hun smartphone inloggen om een boot te reserveren.

Met de app op je phone heb je de vloot op zak!
www.my-fleet.eu/playstore

De ergometer competitie:

dé manier om aan je conditie te werken!
Door Anna de Zeeuw
Ik kom op een woensdagavond, het is 27 januari, de
roeivereniging binnen en alle ergometers zijn verdwenen.
O jee, er is weer ergometercompetitie, denk ik. Ik kom
een roeister in de kleedkamer tegen (Alexandra) die de
ergometercompetitie gaat doen. Ze denkt niet te gaan
winnen maar is zo sportief om haar ploeggenoot te
vergezellen. Wat een topmentaliteit, denk ik.
Het organisatiecomité zit naast elkaar op een rij stoelen met
zicht op de ergometers, klaar om de competitie te starten. Op
de ergometers zijn vijf roeiers (Arno, Oscar, Bert, Diedrik en
Alexandra) zich warm aan het draaien voor de 2000 meter. Ze
zijn lichtelijk nerveus. Ze zijn dan ook wel erg zichtbaar. Voor
hen is een scherm met bootjes op een rij. Op dit scherm gaan
de bootjes straks ten opzichte van elkaar bewegen, en wordt zo
zichtbaar wie er voor ligt.

Martijn van de Corput, Coen Weber, Oskar Goldstein, Hans van
Engen, Ilja Kok en Linda van Velthoven, die allemaal zelf ook
vaak meedoen. De organisatie is dus verdeeld over nogal wat
mensen.’
Waarom is de organisatie zo uitgebreid?
‘Het is veel werk. Niet iedereen kan altijd, dus sommige taken
zijn over twee of drie mensen verspreid. Er is ICT nodig: alle
gegevens moeten worden verwerkt. Er moeten prijzen komen
om aangemoedigd te worden. Er is een speciaal ontwikkeld
programma voor indoor-ergo. ‘
Zijn jullie tevreden over hoe het loopt?
‘Ja, we merken dat er een steeds meer een mix komt met
beginners. Soms past het niet in een schema. Vanavond bij de
twee kilometer zijn er drie rondes. Er ontstaat een discussie
waarom sommige ploegen niet komen en andere wel.’
Wat zijn de prijzen?
‘De prijs? Elke avond heeft een thema-prijs. Een zak
pepernoten, een trekdrop, een blik erwtensoep of paaseitjes.
Het is niet zo dat de snelste iets wint. Bijvoorbeeld mensen die
voor het eerst meedoen of iemand opvalt krijgt hem. ‘
Zijn er weegfactoren?
‘Ja, althans ook wel, maar er zijn verschillende klassementen.
Later zie ik bij de uitslag verschillende scores. We maken een
vergelijking in absolute tijd, man/vrouw en ook op gewicht.’

Start van de eerste ronde van de 2 kilometer ergo avond.

Aan de organisatoren die op de eerste rij zitten, vraag ik hoe de
ergometercompetitie in z’n werk gaat.
Welke afstanden heb je allemaal?
‘De afstanden van de competitie kennen een vaste opbouw.
Het start in het najaar met een 20-minutentest als nulmeting,
een ploegestafette van 1000 meter, nog een ploegestafette
met wisselende afstanden, en dan weer individuele afstanden:
2000 meter en tot slot weer een 20-minutentest in februari als
eindmeting.’
Wie organiseren het eigenlijk?
‘Er zitten veel mensen achter de organisatie van dit gebeuren.
Het ergo-avond-clubwerk-team: Paul Kuin, Parag Shanbhag,

Wie is de absolute kampioen?
‘Dat is misschien wel een dame: Individueel doet Antoinette
der Kinderen het bijvoorbeeld goed, bijvoorbeeld de eerste
keer van dit seizoen. Maar er zijn ook ploegjes die kunnen
winnen, in de ploegestafette.’
Wie wint er deze keer de twee kilometer?
Ik kijk. De wedstrijd gaat van start. Aan het eind van de avond
blijkt dat Johan Bielderman en Antoinette der Kinderen
gewonnen hebben. Maar we kunnen ook zeggen dat Marion
Dauwerse gewonnen heeft, gecorrigeerd op leeftijd en
gewicht.
Ik heb mijn mening opgemaakt en ben fan geworden. De
ergocompetitie: een sportief en toch ook wel relaxed gebeuren
dat, na het overwinnen van je ‘podiumangst’ echt IDEAAL is
om met je ploeggenootjes te bezoeken om aan je conditie te
werken! Hou de website in de gaten! Dinsdag 23 februari is
weer ‘gewoon’ 20-minutentest.
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Roeien op

maandag

Een succesvol voorbeeld van vreugdevol,
recreatief en sportief roeien
Door Marius Aalders
Roeien op maandag, is dat wel wat? De roeiers die
maandagochtend met veel genoegen in gladde vieren
roeien, vinden van wel. In het licht van de schommelingen
in het ledental van onze RV, te wijten aan het feit dat wij
onze nieuwe leden niet voldoende kunnen vasthouden,
zou je van de maandaggroep kunnen zeggen: “Zo kan het
dus ook”.
Reden om na te gaan waaraan het succes van de
maandaggroep is toe te schrijven. Hoe vaak horen we
niet, dat moedige pogingen tot groepsvorming zijn
gedaan, maar het komt niet echt van de grond. Aan welke
voorwaarden moet een succesvolle recreatieve roeigroep
voldoen?
Die vragen stelden we aan Lisette de Jongh en Leo
de Leeuw, die we als beiden als oprichters kunnen
beschouwen. Het zal zo omstreeks het jaar 2008 zijn dat
Lisette de Jongh en Leo de Leeuw op maandagochtend
begonnen met een groep roeiers, die instructie wilden voor
S2 en S3. Lisette (lid sinds 1992) gaf instructie en dat deed
ze ook aan een vrijdaggroepje, waar schrijver dezes zijn S4
haalde. Roeiers van de vrijdaggroep fuseerden met roeiers
van de maandaggroep, hoewel die ook nog zelfstandig
door bleef gaan.
Van lieverlede breidde de maandaggroep zich uit. Ze
bestaat thans uit ongeveer 20 leden, met een vaste kern van
ongeveer veertien. Dat betekent dat ieder maandag drie of
vier gladde vieren te water gaan, aangevuld met tweeën, of
skiffen, al naar gelang de aanwezige roeiers en de behoefte
van een ieder. Het betreft nog steeds een instructiegroep.
Sommigen mogen dan niet de ambitie hebben om S3 en
S4 te halen, het plezier van het roeien staat voorop, ook
om je verder te ontwikkelen in deze mooie sport. Zo is de
maandaggroep een goed voorbeeld van leden die geen
wedstrijd meer willen roeien, maar toch min of meer de C-4
van de op dinsdag roeiende midweekroeiers zijn ontgroeid
en de vreugde van meer allround roeien willen proeven. De
groep telt nogal wat pensionado’s, maar ook werkenden die
de maandagochtend vrij kunnen houden om te roeien.
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Leo (lid sinds 2007) heeft zich al snel opgeworpen als de
manager van de maandaggroep. Hij vervult die rol op
zijn eigen bescheiden wijze, maar zoals gebleken is tot
genoegen van alle leden van de groep. Zonder hem zou
het geheel niet zo goed functioneren. Hij stuurt vrijdag
zijn mailtjes naar de leden van de groep, met het verzoek
voor zondag te reageren. Op zondag bericht hij hoeveel
zich voor maandag hebben gemeld en wie dat zijn. In de
zomer staat ieder lid van de groep voor 9.00u klaar om
de boten naar buiten te brengen. In de winter is dat om
10.00u. Leo heeft de indeling op papier bij zich. Hij zorgt
voor afwisseling in de groepssamenstelling, zodat niet ieder
altijd met dezelfde roeiers roeit.
Leo is met pensioen, maar nog twee dagen als leraar
mechanica werkzaam bij Avans plus, een technische bedrijfs
opleiding. “Naarmate de groep groter wordt, moet je meer
regelen,” vindt hij, ‘Ieder moet zeggen of hij wel of niet kan.
Ook vind ik het belangrijk dat er niet een bepaalde groeps
vorming ontstaat. Dus ik probeer onbevangen in te delen.’
Dat Leo de spil is van het gebeuren, blijkt wel uit de aanwas
van de groep. Als Leo komt met het bericht: ik heb weer
iemand, dan zegt Lisette: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Lisette moet soms op weekenden en op feestdagen werken.
Zij werkt namelijk bij SOVAK in Klundert, een organisatie
voor mensen met een verstandelijke beperking, waar ze
vooral kinderen met autisme begeleidt. Lisette roeit zo veel
mogelijk op maandag en vrijdag. Maar ze vindt maandag
“het gezelligst”. Lisette is de organisator van de tochtjes, die
leden van de maandaggroep maken, zoals bijvoorbeeld de
Geuzentocht en de Rottetocht. Hoe verklaart ze het succes
van de groep? ‘Het werkt als een olievlek. Anderen nemen
automatisch ook de instructie op zich. Iedereen helpt mee
met het tillen en schoonmaken van de boten, wat je ook niet
altijd ziet. Het mes werkt aan twee kanten.’
Opgelet, de maandaggroep gaat wel met een wachtlijst
werken. Men wil ook weer niet teloorgaan aan het eigen
succes. Maar er zijn meer dagen in de week voor dit soort
initiatieven.

Het mysterie van
het Comomeer
Voor het Italiaanse blok gezet
Door Hans Rompa
TERHEIJDEN – We vinden het heel normaal dat een
boord-4 of een 8+ om en om wordt opgeriggerd.
Maar eens in de zoveel tijd zien we een boordvier
of een acht voorbijvaren waarbij dat niet zo is. Zijn
die roeiers eigenwijs, bijgelovig, of speelt er iets
anders?
Figuur 1 toont een zeer ongebruikelijke manier
om een acht op te riggeren met de twee boegen
en slagen op bakboord, en het middenschip op
stuurboord. Maar ook op WK’s en de Olympische
Spelen zien we met enige regelmaat boten aan de
start verschijnen die niet standaard zijn opgeriggerd.
Waarom kiezen deze ploegen voor zo’n opstelling?
Om die vraag te beantwoorden gaan we terug naar
1956 naar het Comomeer. Daar was de Italiaanse
Nationale Vier aan het trainen voor de Olympische

figuur 1. Een 8+ met een blok

Spelen later dat jaar
in Melbourne. Hun
coach was Giulio
Cesare Carcano,
motorfietsontwerper
bij Moto Guzzi. Het
viel Giulio op dat de
achterkant van de boot
‘wiebelde’ en dus niet
volledig recht door
het water ging, en hij
ging op zoek naar een
verklaring voor dit
verschijnsel.

Theorie van de som der momenten
Hier wordt het verhaal een beetje technisch. De
verklaring die men had voor het wiebelen was de

figuur 2. Krachten en momenten in een vier met stuurman

A 4 210 × 297 mm
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figuur 3. Som der momenten bij een vier zonder blok

volgende. Na de inpik oefent de riem kracht uit op de
dolpen. Die kracht is te ontbinden in een component
die de boot voortstuwt, en een component die
de boot opzij wil duwen. Dat opzij duwen wordt
gecompenseerd door roeiers op het andere boord
(Figuur 2).
Om het wiebelen te verklaren ging men het moment
berekenen ten opzichte van de achterkant van de
roeiboot. Misschien weet u het nog, moment =
kracht × arm. We moeten rekening houden met de
richting van het moment: met de klok mee positief,
tegen de klok in negatief. Wanneer we voor iedere
roeier op deze manier het moment bepalen zoals in
Figuur 3 komen we tot een schokkende conclusie ...
De som der momenten is niet gelijk aan nul en het
lijkt alsof de achterkant van de boot opzij wordt
geduwd! En bij de uitpik keert het moment om en

wordt de achterkant van de boot weer de andere
kant op geduwd. Vandaar het wiebelen, zo was de
gedachte.
De Italianen onder leiding Giulio Cesare Carcano en
de Duitsers onder leiding van Karl Adam gingen op
zoek naar een oplossing en kwamen met het idee
van het Italiaanse en Duitse blok.
Figuur 4 toont een Italiaans blok en de berekening
van de som der momenten. We zien dat in dit geval
de som der momenten nul is en de achterkant van de
boot zou niet meer moeten wiebelen.

Het satéprikkerexperiment
Nu we dit weten moeten we nu met de vereniging
een dagje organiseren om alle boordboten zo op te
riggeren dat de som der momenten nul is? Waarom
worden niet alle boten standaard met een blok
opgeriggerd?

figuur 4. Italiaans blok
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figuur 5. Koppel

Dat komt omdat de hiervoor beschreven theorie niet
klopt. Wanneer een kracht op de de zijkant van een
roeiboot wordt uitgeoefend ontstaat een even grote
tegengestelde kracht. Die krachten vormen samen
een koppel. Alleen die tegengestelde kracht grijpt
niet aan op de achterkant van de boot, maar op het
laterale zwaartepunt. Dat laterale zwaartepunt ligt
net iets achter het midden van de boot, zoals te zien
in Figuur 5.
U kunt thuis een eenvoudig experiment uitvoeren.
Laat de gootsteen vollopen met een beetje water,
en laat er een satéprikker in drijven. Wanneer u de
satéprikker op het midden duwt gaat de prikker
opzij. Wanneer u de satéprikker naast het midden
duwt draait de prikker om het midden (en dus niet
om de achterkant!).

Conclusie
Oké, maar als de theorie niet klopt, waarom
gebruikten de Canadezen dan een Duits blok in
Beijing? Bijgeloof?
Het blijkt dat deze beslissing niets van doen
had met de theorie van de som der momenten.
Volgens Volker Nolte, professor biomechanica aan
de Universiteit van Ontario en voormalig coach
van het Canadese Nationale Roeiteam, hebben
de Canadezen voor het Duitse blok gekozen
omdat, wanneer met alle andere zaken rekening is
gehouden, de lichtere roeiers dichter bij de boeg
konden worden geplaatst. Door deze opstelling
kwam de boeg iets uit het water, waardoor de boot
kon ‘ surfen’ wanneer deze op snelheid kwam, en
zo werd de wrijvingsweerstand verminderd. Dat
had niets te maken met de theorie van de som der
momenten.

Verjaardagen op de clubsite
ontploffen. En jij hoeft niet verplicht te trakteren of
een verjaardagspartijtje te organiseren (mag wel
natuurlijk hè).
Het is gewoon leuk om te weten van elkaar.
Lolsmurf heeft een blij idee … op je verjaardag
sta je voortaan op de RV Breda website onder
‘Vandaag jarig’! Geen zorgen: de leeftijd staat
er niet bij en lolsmurf zal geen cadeaus laten

A 4 210 × 297 mm

Alléén als je liever níet wil dat jouw
verjaardag op de website verschijnt:
meld je even bij de lolsmurf via e-mail:
lolsmurf@rvbreda.nl.
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Achter de schermen
van de Joris Faas
Door Karin Plantinga

Aan de doop van de wherry de Joris Faas is al in eerdere Easyalls aandacht besteed. We weten dat de naamgever van diverse
zijden in de vereniging hulp heeft gekregen om zijn project tot
een goed einde te brengen. Rita Liesker stuurde de redactie
onlangs een aantal mooie foto’s toe van de totstandkoming
van dit bouwproject in eigen beheer. We laten u graag
meegenieten.
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Irish stew: Voorbeeld van wat er zoal gegeten wordt op de woensdagavond.

Het Roeicafé op de woensdagavond
Henk van Heel en Dik Verheijden vertellen.
Door Anna de Zeeuw
De redactie vroeg zich af hoe het met het Roeicafé gaat, en
stuurde mij als redacteur op pad. Ik kom woensdagavond
de roeivereniging binnen. Daar zitten Henk van Heel en Dik
Verheijden; aan de pizza. Mooie gelegenheid om ze eens te
spreken hierover.
Hoe is het Roeicafé ontstaan?
Henk van Heel: ‘We bestaan al jaren. Er was eerst geen
woensdagavondclub, het was een combinatie van roeien
of ergometeren, dan klussen. Aangezien er bij roeien een
overbruggingstijd inzit van een paar uur. Annelies Steenman is
ermee gestart. Toen is Annelies er mee gestopt en daarna heeft
Wouter van den Hengel met hulp van zijn vrouw het een tijdje
gedaan. Toe zij ermee stopten heb ik gezegd, ik kook wel een
hapje zo nu en dan. Later is Dik aangehaakt. Ik was toen al met
pensioen. Na een paar jaar kreeg ik er ook genoeg van om altijd
te koken. Daarna heeft het koken gerouleerd.’
Hoe gaat het momenteel met het Roeicafé?
‘Momenteel zijn er elke keer tussen de zes en acht man aan
tafel. Voor meer dan tien tot twaalf man kun je niet koken. Het
varieert welke mensen er zijn. Momenteel zijn onder meer
Maud van Etten en Antoinette der Kinderen er veel.’
10

Trekt het mensen aan voor de club?
Dik: ‘Ik denk niet dat het mensen aantrekt voor de club.’
Henk: ‘Maar het is wel een punt van gezelligheid op de
woensdagavond. Als mensen incidenteel mee-eten ontstaan
er wel gesprekken. Op initiatief van Walther van de Biggelaar
is er een eetplanner in mysportplanner gemaakt. Nu moet je je
uiterlijk op dinsdag inschrijven. Dit werkt beter dan de lijst die
er hing, want het is op afstand mogelijk om je in te schrijven.
Vroeger hielden we geld over voor de club. We rekenden altijd
6 euro. Het kostte dan 5 euro. Nu is het 7 euro. We hebben nu
bijna nooit geld over als je kookt. In het begin had het ook
sponsorwaarde voor de vereniging. De basisgroep is een man
of veertien. Zomers zitten we lekker op het balkon en dan
komen de meeste mensen.’
Wat maken jullie zoal?
Er zijn tegenwoordig altijd vegetariërs bij. We maken gesplitste
gerechten. Bijvoorbeeld veel ovenschotels. Meestal weet
iemand wel iets leuks. Vorige week was het Irish stew. Dit was
erg lekker. Voor de vegetariërs Marrokkaanse stew.
Wat is bijvoorbeeld een goed Roeicafé recept?
Henk: ‘Zuurkoolschotel. Goede aardappelpuree. Zuurkool.
Rundergehakt, ananas, giant beans. Afsluiten met een laagje

aardappelpuree. Kaas, paneermeel en dan in de oven.’ Dick:
‘Ik maak iedere keer wat anders. Voorbeeld is spaghetti met
ratatouille. Spaghettisaus en veel verse groenten. Die bak ik
eerst van tevoren. Saus erover heen. Rundergehakt erdoor.
De smaak en een goed glas wijn erbij maakt het bijzonder. De
kruiden hebben we van over de hele wereld. Iedereen kookt
wel een keer. Bert Verlaan bijvoorbeeld heeft ook eigen stijl:
hij maakt nasi of macaroni met een constante smaak en vaste
ingrediënten. Bert bakt altijd heerlijke eitjes erbij. Antoinette der
Kinderen kookt weer vegetarisch. Toetjes zijn ook verschillend,
van ijs tot yoghurt en vla. Warme kersen op sap. Veel slagroom!’
Een extra toetje voor Johan
‘En … we zorgen altijd dat we een toetje over hebben voor
Johan Bielderman die op woensdagavond klust!’
Hoe kom je aan je keukengerei en inventaris?
‘In het begin was er geen goede keuken, de oven is er nu en dat
is een hele aanwinst. Er is gaandeweg een en ander bij elkaar
gebracht. Voor nieuwe pannen zorgen we meestal zelf.’ Ook is
er een thermometer die je ergens in kunt steken (red).
Hoe kunnen leden zich aanmelden om eens mee te eten?
Het inschrijven gaat via de digitale Roeicafé mySportsplanner,

Yoghurt met kersen op sap, en slagroom als roeicafé toetje.

omdat de aanmeldingen op die manier voor de zeer
gewaardeerde kok veel beter bij te houden zijn. Walther
van den Biggelaar is de administrator van de Roeicafé
mySportsplanner.
Je bent van harte welkom om ook mee te eten! Stuur dan
Walther even een e-mail op wvdbiggelaar@live.nl dan voegt
hij je toe aan het digitale Roeicafé waarin je jezelf kan aan- en
afmelden.

Midweekroeiers voor 2016
Door Maria van der Holst
Telkens op de tweede dinsdag van de maand is er tijdens
het midweekroeien een, wat we noemen, maandelijkse
activiteit. De planning t/m mei ziet er als volgt uit:

9 februari	Snerttocht met snert natuurlijk en
dit jaar: Knopen & Steken!
8 maart	Openingstocht naar hartje Breda.
12 april	Reeuwijk komt op bezoek. We
varen in die maand ook nog naar
Roosendaal.
10 /11 mei	roei-tweedaagse op en rond de
Kagerplassen.
De rest van het jaar wordt nog nader ingevuld, waarbij we
zeker nog een dag naar Den Bosch gaan.

De uitnodigingen
voor deze activiteiten
komen steeds twee
weken tevoren op het
prikbord in de soos te
hangen. Iedereen is van
harte welkom om aan
deze activiteiten deel te
nemen!

Het aanspreekpunt voor de midweekroeiers is Maria van der
Holst.
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Blikkenklassement
2015
Naam

Albert Steenman

Ilja Kok

Johan Bielderman

Henk Smoolenaars

Geert-Jan Heymeijer

Sybrand Treffers

Sander Verheugd
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Wedstrijd

Categorie

Boottype

Boot

Akersloot Alkmaar Race
Amsterdam Masters
Amsterdam Masters
Dutch Masters Open
Markregatta
Head First Race
Abeelenrace
Tromp Boat Races
Beatrix Winterrace
Heineken Roei4Kamp
Head of the River
Markregatta
Markregatta
World Rowing Masters Regatta
World Rowing Masters Regatta
World Rowing Masters Regatta
Army Regatta
Tweehead
Markregatta
World Rowing Masters Regatta
World Rowing Masters Regatta
World Rowing Masters Regatta
Tromp Boat Races
Spaarne Lenterace
Spaarne Lenterace
16. German Masters Open
Army Regatta
November Vieren
Beatrix Winterrace
Henley Masters Regatta
Markregatta
World Rowing Masters Regatta
World Rowing Masters Regatta
Beatrix Winterrace
Akersloot Alkmaar Race
Dutch Masters Open
Abeelenrace
Tromp Boat Races
Beatrix Winterrace
Henley Masters Regatta
Markregatta
World Rowing Masters Regatta
World Rowing Masters Regatta
Beatrix Winterrace

H
VC-G
VD-F
VC
VB

24x
8+
8+
4+
224+
4+
4*
4*
1x
4*
4x
1x
4x
1x
24+
444x
4+
4*
8+
4+
4x
4*
4*
24+
444+
28+
24+
4+
24+
444+

Adnap
KZO (TOR)
AlligaTOR (TOR)
Soutu Kummeli
Just4Five
Ekoplaza
Tweeling
Just4Five
Just4Five
Rozenoord (De Amstel)
Rozenoord (De Amstel)
Johanna van Polanen
Waterwonder
Rozenoord (De Amstel)
Johanna van Polanen
Rozenoord (De Amstel)
Johanna van Polanen
RiJo
Just4Five
4tuna
4tuna
4tuna
Just4Five
Aquarius
The Rowing Stones
Quattromania
Four Better four Worse
Aquarius
Aquarius
Symbi
Just4Five
4tuna
4tuna
Just4Five
Adnap
Soutu Kummeli
Tweeling
Just4Five
Just4Five
Symbi
Just4Five
4tuna
4tuna
Just4Five

H
VE
H
DVB
DVB
DVA-B
MIX
DVB
DVB
DVA
D
VF
VB
VD
VE
MIX E
VE
VG
VH
VG
Overall
VH
H
VD
VB
VD
VE
H
H
VC
H
VE
H
VD
VB
VD
VE
H

Naam

Piet van Arendonk

Richard Helsloot

Rogier Hut

Rien de Jager

Rob Kessels

Gijs Volmer

Marleen Pijnenborg

Gerbrand Swart

Willem van der Togt

Nico van Walree

Peter Adema
Frank Bertina
Leon Elmans
Maud van Etten
Nienke Faas
Antoinette der Kinderen
Sanne Langmuur

Wedstrijd

Categorie

Boottype

Boot

Spaarne Lenterace
Army Regatta
November Vieren
Beatrix Winterrace
Tweehead
World Rowing Masters Regatta
World Rowing Masters Regatta
Tromp Boat Races
Amsterdam Masters
Spaarne Lenterace
Dutch Masters Open
Army Regatta
Spaarne Lenterace
Army Regatta
November Vieren
Beatrix Winterrace
Spaarne Lenterace
Dutch Masters Open
Dutch Masters Open
Army Regatta
Spaarne Lenterace
Dutch Masters Open
Dutch Masters Open
Army Regatta
Spaarne Lenterace
16. German Masters Open
November Vieren
Spaarne Lenterace
Dutch Masters Open
Army Regatta
Spaarne Lenterace
Army Regatta
November Vieren
Dommelregatta
Markregatta
Tromp Boat Races
Markregatta
Tromp Boat Races
Spaarne Lenterace
16. German Masters Open
Dutch Masters Open
Army Regatta
Dommelregatta
Markregatta
Dommelregatta
Tromp Boat Races
Dommelregatta
World Rowing Masters Regatta
Spaarne Lenterace
Moordregatta

VG
Overall
VH
H
VF
VD
VE
VE
VD-F
VB
VC
H
VG
Overall
VH
H
VB
VB
VC
H
VB
VB
VC
H
VH
VG
VH
VB
VC
H
VG
Overall
VH
MIX
MIX
VE
MIX
VE
VH
VG
VC
H
MIX
MIX
MIX
VE
MIX
MIX E
VG
M18

4*
4x
4*
4*
2444+
8+
4+
8+
44*
4x
4*
4*
4+
28+
44+
28+
48+
4+
4*
4+
8+
44*
4x
4*
8+
4*
2x
4*
2x
8+
4+
8+
2x
8+
4*
8+
4+
8+
4x
4*
2x

Aquarius
Four Better four Worse
Aquarius
Aquarius
RiJo
4tuna
4tuna
Just4Five
AlligaTOR (TOR)
Aquarius
Soutu Kummeli
Just4Four
Aquarius
Four Better four Worse
Aquarius
Aquarius
Aquarius
2Wings2
Soutu Kummeli
Just4Four
Aquarius
2Wings2
Soutu Kummeli
Just4Four
The Rowing Stones
Quattromania
Aquarius
Aquarius
Soutu Kummeli
Just4Four
Aquarius
Four Better four Worse
Aquarius
Waterzooi
Waterwonder
2Wings2
Waterwonder
2Wings2
The Rowing Stones
Quattromania
Soutu Kummeli
Ventotto
Waterzooi
Waterwonder
Waterzooi
Just4Five
Waterzooi
4tuna
Aquarius
Double Trouble

normaal = volledige RV Breda ploeg | cursief = combinatie-ploeg | rood = aansprekende internationale prestatie
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Naam

Frans van Mierlo
Willem Muller
Caroline Splinters
Willem Jan van Amersfoort
Donna Brouwer
Dirk Breure
Marion Dauwerse
Tom Dronkert
Hans van Engen
Thera Habben-Jansen
Pauline Freling
Thijs van der Heijden
Saskia de Jong
Joelle Jongerius
Joost Jongerius
Chantal Kramer
Kees Linse
Michiel Poulie
Tom Rozendal
Sabine Snieders
Linda van Velthoven
Marie-Claire ten Veldhuis
Ad Westerhuis
Yvonne Wever

Wedstrijd

Categorie

Boottype

Boot

Spaarne Lenterace
16. German Masters Open
Spaarne Lenterace
16. German Masters Open
Beatrix Winterrace
Beatrix Winterrace
Dommelregatta
Markregatta
Markregatta
World Rowing Masters Regatta
Spaarne Lenterace
Army Regatta
Markregatta
Moordregatta
Dommelregatta
Spaarne Lenterace
Dutch Masters Open
Dutch Masters Open
Army Regatta
Spaarne Lenterace
Spaarne Lenterace
Dommelregatta
Dommelregatta
Army Regatta
Markregatta
Spaarne Lenterace
Dommelregatta

VH
VG
VH
VG
H
H
MIX
DVA-C
VB
MIX E
VH
H
MIX
M18
MIX
VG
VC
VC
D
VH
VH
MIX
MIX
D
DVA-C
VH
MIX

8+
4+
8+
4+
4+
4*
8+
2x
4+
4x
8+
2x
4*
2x
8+
4+
8+
8+
2x
8+
8+
8+
8+
2x
2x
8+
8+

The Rowing Stones
Quattromania
The Rowing Stones
Quattromania
Just4Five
Aquarius
Waterzooi
Wampoeier
Just4Five
4tuna
The Rowing Stones
Ventotto
Waterwonder
Double Trouble
Waterzooi
Aquarius
Soutu Kummeli
Soutu Kummeli
Double Trouble
The Rowing Stones
The Rowing Stones
Waterzooi
Waterzooi
Double Trouble
Wampoeier
The Rowing Stones
Waterzooi

normaal = volledige RV Breda ploeg | cursief = combinatie-ploeg | rood = aansprekende internationale prestatie

Clubwerk
Aangepast roeien

‘Het voelt heerlijk!’
Door Denise Wijnbergh
Allereerst wil ik beginnen met te zeggen dat ik
zeer dankbaar en blij ben dat jullie veel doen voor
mindervaliden! Ik ben Denise Wijnbergh, 41 jaar jong,
gescheiden, 2 mooie dochters van 14 en 16 jaar, en
heb inmiddels een lieve vriend. Die zullen jullie ook
regelmatig zien, aangezien hij mij helpt. Sinds vorig jaar
maart heb ik een hersenstambeschadiging wat betekent
dat ik rolstoelgebonden ben en vele ongecontroleerde
bewegingen heb. Ook werkt mijn geheugen niet optimaal
14

waardoor herhaling erg belangrijk is. Met roeien is het
belangrijk dat mijn voeten goed vast zitten zijn want dan
zijn mijn benen controleerbaarder zodat ik beter kan roeien.
Mede dankzij Adrienne Ogier ben ik al een eind op weg,
veel herhaling is belangrijk en gelukkig biedt zij mij dat! Zij
stimuleert mij en geeft mij het vertrouwen om dit te kunnen
doen! Inmiddels ben ik een paar keer het water op geweest
en dat voelt heerlijk! Nóg fijner dan het hardlopen wat ik
hiervoor deed. Dankbaar en blij dus!

Over het water

Wintertaling

(Anas crecca)

Waar: Paal 7,6, maar vooral in de weilanden daarachter
Wanneer: september tot en met april

Door R. Wiekel
In de luwte van het wilgje dat bij paal 7,6 dapper probeert
zich aan de oever een plek te veroveren, lag een kleine eend
te dobberen. Met kleine eend bedoel ik echt klein, want
hij – duidelijk een woerd – was ongeveer de helft in formaat
van een Wilde eend. Het was een Wintertaling en dat was
vreemd, want normaal gesproken zie je ze niet op de Mark.
Sterker nog, normaal gesproken zie je ze helemaal niet:
meestal hoor je ze alleen maar, hun karakteristiek gefluit uit
de Rooskensdonk, de natuurgebieden ten zuiden van de
Mark. Ik liet lopen.
Zoals bij de meeste eenden was ook dit mannetje prachtig
gekleurd en getekend. Het was duidelijk dat hier aandacht
aan besteed werd: meneer was druk doende om te zorgen
dat zijn verenkleed tiptop in orde was. Met zijn snavel
was hij in korte, precieze bewegingen bezig om zijn veren
in de was te zetten. Ik moest meteen denken aan Johan
Bielderman. Alle vogels hebben vlak boven hun staart een
kliertje, de stuitklier, die verschillende vetachtige stoffen
kan produceren. Bij watervogels is die klier een stuk groter
dan bij landvogels, maar de werking is hetzelfde: met
hun snavel halen ze was op van de klier en strijken dat
over hun veren uit om ze in goede conditie te houden en
waterafstotend te maken. De stuitklier is dus essentieel voor
vogels: zonder waslaag nemen veren gemakkelijk vocht op,

waardoor ze zouden verkleumen. Zonder waslaag zou onze
vriend de taling binnen de kortste keren naar de bodem van
de Mark zinken.
Stuitklierwas is echt een mysterieus goedje waarvan nog
maar nauwelijks ontdekt is welke werkingen er nog meer
van uit gaan. Iedere soort heeft zijn eigen karakteristieke
samenstelling, die ook nog eens kan variëren in het
seizoen, bijvoorbeeld tijdens de trek of het broeden. Dan
kunnen accenten worden gelegd voor een extra goede
bescherming tegen slijtage, een effectieve werking tegen
schimmels en bacteriën, een betere isolatie of een betere
camouflage. De was kan zelfs kleur krijgen en daarmee als
een soort make-up functioneren. Het mooiste specialisme
komt op naam van de Hop, die bij dreigend gevaar zijn klier
als een waar staartgeschut in kan zetten om achtervolgers
met een stinkend, kleverig goedje te besproeien.
De taling was inmiddels klaar met poetsen en vond het
wel welletjes geworden. Hij ging er even goed voor zitten.
Na wat kleine bewegingen om alle veren op de goede
plek te schudden, deed hij wat alleen talingen kunnen:
met één vleugelslag van het water loskomen, opstijgen
en wegvliegen. De Wintertaling is de Empacher onder de
eenden. Mits goed gepoetst.
15

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

S2
Arno Luijten
Marion Jongerius
lethe Akkermans
Pascal van Lith
Ton Welling
Jenny vd Broeke
Op basis van haar roei-ervaring krijgt
Lisette van der Togt de bevoegdheden
B3, S4 en sturen 8.

•
•
•
•
•
•
•

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 Bielderman
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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