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Jeugdkamp
met Pinksteren,
al meer dan
20 jaar plezier!
Door Carola Fox
Dat het weer deze Pinksteren niet best zou zijn, deerde
echt geen enkel jeugdlid. Ook door de wat minder gunstige
startdatum van vrijdag de dertiende liet niemand zich uit
het veld slaan. Tegen 17.00 uur stonden zo’n 40 jeugdleden
bepakt en bezakt klaar bij onze Roeivereniging. Eerst een
bodempje van friet en frikadel leggen en dan met volgeladen
auto’s en botenwagens op weg richting de stek van Albert &
Annelies Steenman in Maasdam (Hoeksche Waard).
De Jeugdkampcommissie (Melanie, Jeroen, Gerlof en
Henry) prijst zich gelukkig met deze geweldige plek aan de
Binnenmaas. De Binnenmaas (een soort van meer met een
lengte van circa een halve kilometer) oogt wat ruig door de
schuimkoppen op het water, maar dat weerhoudt een aantal
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die-hards er niet van een duik te nemen. Melanie legt uit dat
ook op dit kamp geldt dat “alles mag en niets moet”. “Maar
enige structuur vind ik wel belangrijk. In de grote tent met
met behulp van de buitendouche
blijkt afwassen voor de hele groep
een fluitje van een cent
terrasverwarming hangen A4-tjes met wat er die dag gegeten
wordt. Ook vertellen we iedere ochtend wat we organiseren.
Het staat iedereen dan vrij om aan iets mee te doen of niet.

Zo staan er spellen als Levend Stratego en Weerwolven op het
programma, wordt er nagenoeg permanent een kampvuur
brandend gehouden, worden alcoholvrije cocktails gemixt en
ontbreekt de BBQ natuurlijk ook niet”. helaas is er toch iets dat
moet: corvee. Maar met behulp van de buitendouche blijkt
afwassen voor de hele groep een fluitje van een cent.

Pinkstergemeente
“Veel aandacht wordt ook besteed aan het cadeau voor
Annelies en Albert. We mogen hier tenslotte al die jaren al
gratis verblijven”, aldus Melanie. “We maken het altijd zelf.

Dit jaar is het wel lastig om het topstuk van vorig jaar te
overtreffen. In 2015 hebben we van een oude riem een kapstok
gemaakt. Dit bleek een schot in de roos” .”Zondagochtend
moeten we zorgen dat we weg zijn. De Pinkstergemeente
houdt dan een kerkdienst op het terrein. Wij wijken dan per
boot uit naar een strandje iets verderop om te zwemmen, te
roeien en beginnelingen te leren skiffen. Bij het strandje is het
water heel ondiep: wie omslaat, zit in een mum van tijd weer
recht in de boot”.
De sfeer tijdens het kamp is relaxed. Iedereen gaat leuk met
elkaar om. De verschillende leeftijden mixen goed tijdens de
spellen. De Jeugdkampcommissie vindt het belangrijk dat
ieder jeugdlid mee kan. “De kosten worden laag gehouden.
Voor 35 euro zijn ze het hele weekend onder de pannen.
Dit jaar hebben we bovendien subsidie van de gemeente
Drimmelen ontvangen. Dat geld is o.a. besteed aan zijflappen
voor de grote tent”.
Tweede Pinksterdag staat in het teken van afbreken, opruimen
en boten afriggeren. Een hele klus, maar vele handen maken
ook dit keer weer licht werk. Einde middag is alles klaar, het
terrein oogt weer maagdelijk en de terugtocht naar Breda is
een feit.
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Mark
competitie
2016-2017

Foto: Pauline Freling

De data van de 14e Markcompetitie
seizoen 2016-2017 en de sluiting van de
inschrijftermijn zijn:

In principe is de Markcompetitie altijd de 2e zaterdag van
de maand, maar daarop zijn dit jaar 2 uitzonderingen:
•
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Editie 2016-2017

Datum

Sluiting inschrijving

Markcompetitie I

za 19 nov ’16

ma 14 nov 20 uur

Markcompetitie II

za 10 dec ’16

ma 5 dec 20 uur

Markcompetitie III

za 14 jan ’17

ma 9 jan 20 uur

Markcompetitie IV za 11 feb ’17

ma 6 feb 20 uur

Markcompetitie V

za 4 mrt ’17

ma 27 feb 20 uur

Markcompetitie VI

za 8 ap ’17

ma 3 apr 20 uur

•

MC-I: zaterdag 12 november is de Lingebokaal, daarom
1 week naar achter geschoven (week eerder is de
November4444)
MC-V: zaterdag 11 maart is de H4K, daarom 1 week naar
voren geschoven (week later is de Head).

Wij hopen dat jullie allemaal weer in groten getale
meedoen. Tot november!
Markcompetitie-commissie:
Johan van der Sman (voorzitter), Julius Freutel,
Yvonne van Diepen, Martine Reuvers, Joke Overgaag,
Brian Sanderse, Ellen Janssen, Claartje van der Voet en
trouw ondersteund op het water door Jeroen Freling in de
motorboot.

Oproep voor de Krachttrainingsclub
50+ RV Breda
Door Karin Plantinga
In de vorige Easy-all stond een artikel over ouderen en
krachttraining met daarin een verslag van de lezing
door sportarts Frank Bertina op de laatstgehouden
ledenvergadering. Daarin een oproep om als oudere roeier
mee te doen aan een regelmatige training om op ‘krachten te
komen’. Een langere levensduur is niet gegarandeerd, maar je
welbevinden en zelfredzaamheid varen er wel bij. En wie wil
dat nou niet? Wie wil als een wrakkig oud vrouwtje of mannetje
eindigen? Natuurlijk, zoiets heb je weliswaar niet geheel in

eigen hand, maar je kunt er wel wat aan doen. Wees er dus op
tijd bij en kom in actie. De nieuwe loot aan de stam van de RV
Breda heeft een begin gemaakt met de aanmelding van drie
enthousiaste leden. Nou ja, enthousiast … ? Wat mij zelf betreft
misschien met enig gekreun, maar je moet er wat voor doen
om als fief mens verder te leven. Dus allee, meld je ook aan bij
de club. Daarvoor kun je bij mij terecht: plantext@wxs.nl
We starten na de zomervakantie en overleggen dan samen met
de deelnemers hoe we e.e.a. aanpakken en wat de beste dag en
tijdstip zijn om spieren en mentaal doorzettingsvermogen te
versterken!

Sportpsychologisch onderzoek
Door Patricia Snel
Mijn naam is Patricia Hermans en ik zal de komende
weken op de club rondlopen om een sportpsychologieonderzoek uit te voeren, in het kader van mijn master
thesis Sport- en Prestatiepsychologie aan de UvA.

Deelname aan dit onderzoek kan van 24 juni t/m 17 juli, op
elke dag van de week. Middels het inschrijfformulier kun je
jouw beschikbaarheid/voorkeursdata opgeven, dan neem
ik z.s.m. contact met je op om een moment in te plannen!

Het doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre
roeiers in staat zijn een bepaald roeitempo aan te houden.
Dat doen we door de tijden en aantal slagen per minuut te
meten voor een aantal roeitaken op de ergometer. Je wordt
gevraagd 3 keer een afstand van 500 meter te roeien en
enkele vragenlijsten in te vullen, dit zal maximaal een uur
duren. Onder de deelnemers worden Decathlon gift-cards
van € 20,- verloot. Ook kun je de uitkomsten van de eigen
roeisessie en muzikaliteitstest ontvangen.

Wil je meedoen aan mijn onderzoek? Meld je dan aan
via het inschrijfformulier (link aanklikbaar in de online
versie van de Easy-All).
Tot snel!
Patricia Hermans
Masterstudent Sport- en Prestatiepsychologie
patricia.hermans@student.uva.nl
06 53 60 91 18
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Toerroeien in

’t Groene Hart
Door Frans Smet

We waren dinsdagochtend, de 10e mei, nog maar amper
vijf kilometer van huis of het filespook verscheen reeds.
Nog voor we de A-16 konden oprijden werd de vaart al
uit ons verlangen gehaald, om de boten te water te laten.
We waren het Prins Clausplein al lang voorbij, toen we
eindelijk de versnellingspook in z’n vier konden zetten. Op
het laatste stuk van de rit naar Warmond, bereikten we via
smalle weggetjes en nauwe bruggetjes de camping aan
de Kagerplas, wat onze uitvalbasis voor de komende twee
dagen zou worden.
Dankzij vereende krachten lagen de boten al snel in het water
en voeren we over vaarten en sloten. Het aquaduct waar we
die ochtend onderdoor waren gereden met de botenwagen,
passeerden we nu op het water bovenlangs. Bijzonder fraai
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waren de geveltjes aan de Oude Wetering die met een fraai
smeedijzeren uithangbord verraadde welk beroep de bewoner
in vroeger tijd uitoefende. Je waande je een bezoeker van
een openluchtmuseum te water. In plaats van Holland op z’n
smalst zou ik liever willen zeggen Holland op z’n mooist!. Het
genieten was echter van korte duur want bij het uitvaren van
de Wetering kwamen we op het Brasemermeer. Daar stond een
flinke wind, die witte koppen op de golven deed verschijnen.
“Zo vlug mogelijk naar de overkant in de luwte van de wind!”
was het advies van Marijke. Daar in een beschutte jachthaven
vonden we een plekje aan de steiger, zodat we veilig aan wal
konden gaan om de lunch te gebruiken.
Daarna voeren we in de buurt van Woubrugge langs oude,
maar netjes gerestaureerde en goed onderhouden molens
naar Hoogmade waar we de oude woonboot van Eleanor
nog zagen liggen. Wat moet dat voor haar een fijne jeugd
geweest zijn, zo op en bij het water het weekend te kunnen
doorbrengen. Ja, en daar voeren we warempel langs het terras
aan het water waar we vijf jaar geleden ook gezeten hadden.
Wat was het een lust om nu eens zonder al die recreatieboten
in de smalle sloten te varen. Dat was enige jaren geleden wel
anders, toen we op zondagmiddag eind augustus de ene na
de ander boot moesten passeren en we meer moesten slippen
dan dat we lekkere lange halen konden maken. We boften,
want de voorspelde regen bleef uit en zo konden we onze
tocht zonder regenkleding voortzetten. Na Hoogmade was
het echter niet helemaal duidelijk welke sloot of vaart we in

moesten. Weliswaar wisten we de naam van het water maar er
stonden nergens naambordjes die ons verder op weg konden
helpen. Daarom maar een moeder met twee dochters die daar
in een kano voeren, aangeklampt om de vaarweg te vragen. We
bleken op het juiste water te zitten. We konden met een gerust
hart onze weg langs boerderijen en lager gelegen weilanden
-we voeren immers op de boezems- voortzetten.
Even verder zagen we Marijke met haar boot stilliggen en
de roeiboot ontmantelen vanwege een bijzonder lage brug.
Die noodzaakte ook ons om vlag en geus binnen te halen
en de rugleuning van de stuur eruit te halen. Plots kwam er
een meneer ons van de wal toeroepen dat het eenvoudiger
kon door de brug op te halen. Dat leek me een uitstekend
Met half afgetuigde boten voeren
we slippend tussen de brugpijlers
door
idee, waarop ik de wal opklom en na de brug ontgrendeld te
hebben het gevaarte met enige kracht omhoog haalde. Er
stond best wel wind op die opgehaalde brug waardoor ik de
ophaalketting niet los kon laten. Met half afgetuigde boten
voeren we slippend tussen de brugpijlers door. De laatste boot
kon geen juiste koers houden, omdat het roertouw achter
het dekzeil aan de achterkant van de boot was blijven haken.
Bijsturen met de riemen was onmogelijk omdat er volledig

geslipt moest worden. Mijn roepen van de kant om bij te sturen
of af te duwen mocht niet meer baten, zodat de Cosijn met de
rigger tegen de brugpijler kwam. Ondanks de averij konden we
gelukkig wel doorvaren. Met hulp van de campingbeheerder,
die een voldoende lange slotbout bleek te hebben, konden we
’s avonds de zaken provisorisch herstellen.
In het kampement (twee campers, een caravan en een grote
tent) dat we vlak bij onze boten hadden opgeslagen, konden
we die avond genieten van een heerlijke maaltijd die ons door
Maria, Dieuwke, Marijke en Caroline werd voorgeschoteld.
Dankzij de lekkere wijn en het “Veuzeltje” (Belgisch likeurtje)
had niemand problemen om in te slapen.
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De volgende ochtend zagen we vanaf de ontbijttafel net boven
de dijk twee achten op het meer voorbij roeien. Er hadden er
die dag kennelijk meer zin in om op het water te zijn, dachten
we. Het zou later duidelijk worden wat er gaande was. Onze
tocht ging de tweede dag via het Vennemeer en over de Zijp
naar Leiden. Vanaf Leiderdorp werd het scheepvaartverkeer
drukker en kwamen de rondvaartboten ons tegemoet. Vanaf
het water is Leiden zeker zo mooi als van de straatkant. We
voeren langs de Hortus Botanicus van de universiteit. Het was
rond de middag en studenten zochten een plekje in het gras
aan de waterkant om de lunch te gebruiken. Ons doel was een
plekje op de Grote Markt te vinden. Omdat de zon fel scheen,
zochten we een tafel onder een parasol. Het fontein-doolhof
op de Markt zorgde voor jongelui voor een leuke verfrissing.
Kennelijk wist niet iedereen daar droog doorheen te komen.
Doordat enkelen bij ons in de groep vooruitgedacht hadden
hoefde bij ons niemand een nat pak te halen. Zij hadden om de
hoge stenen wal te kunnen beklimmen een klein bootladdertje
meegenomen zodat diegene die wat minder lenig was ook de
kademuur op kon. Zo zie je maar dat slimme mensen het altijd
winnen van de obstakels.
Bij het uitvaren van Leiden kwamen we langs zeer fraaie
optrekjes met mooi aangelegde tuinen, waarvan er enkele
eeuwenoud zijn. Even voordat we de Zijl opvoeren lag er een
motorbootje aan de kant waarvan de opvarenden ons per
megafoon de vraag stelden of we wedstrijdroeiers dan wel
recreanten waren. Het werd zo snel duidelijk, dat we waren
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terechtgekomen in het wedstrijdveld van de Ringvaartregatta!
Kennelijk straalden we kracht uit, gezien de twijfel over onze
roeistatus. Maar die honderd kilometer rond de Haarlemmer
meer varen om in Delft te finishen, is echt niets meer voor ons
om op één dag te doen. In een acht of een vier is die tocht nog
wel af te leggen maar we zagen ook boord-tweetjes en zelfs
skiffeurs deelnemen.
“De Vergulde Vos” in Rijpwetering bezorgde ons na deze
roeitocht een prima diner. Met het uitzicht op de voorbij
varende boten en onder het ronkende geluid van voorbij
rijdende motorclubs die het voorjaar in de bol hadden,
genoten we nog even na van een schitterende tweedaagse
roeitocht.

Boot reserveren?
Gebruik de app
Toercommisssie vraagt
documentatiemateriaal
Door Bert van Nispen
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: zoals
jullie weten geef ik na vijf jaar toercommissariaat,
deze klus graag uit handen. Een aantal enthousiaste
leden zijn bereid de onderscheiden taken die dit met
zich mee brengt, op zich te nemen en meer structuur
aan te brengen in het geheel (midweek + recreatief
roeien).
Onlangs zijn we met deze groep weer bij elkaar geweest
in een maandelijkse bespreking. Daar kwamen we
tot het besluit om het aanbod en de informatie over
toerroeien en -tochten beter te structureren. Zowel
fysiek als digitaal willen we dit meer toegankelijk maken
voor alle leden.
Verder denken en hopen we dat er in al die jaren
dat de vereniging bestaat, onder met name oudere
leden materiaal bewaard moet zijn gebleven, dat
wellicht zinvol kan zijn bij het samenstellen van een
TOERDOCUMENT. We denken hierbij aan waterkaarten,
beschrijvingen en ervaringen. Met al deze inbreng
verwachten we dan tot een zo volledig mogelijk aanbod
voor de leden te komen.
Leden kunnen per mail worden benaderd om deze
informatie boven water te krijgen en leden die denken al
een bijdrage te kunnen leveren wordt opgeroepen zich
te melden bij mij melden:

Met de app op je phone heb je de vloot op zak!
Eerder dit jaar heb je er al over kunnen lezen, de BRS
app voor het reserveren van boten op je Android
smartphone. Goed nieuws: de leverancier van ons online
boot reserveringsysteem (My-Fleet) stelt de app nu
ook beschikbaar voor gebruikers van Apple iPhones en
iPads! De app stond al in Google Play maar nu dus ook in
de Apple App Store en is gratis te downloaden.

Waar is de app te vinden?
Zoek in de Apple App Store op de naam: Reserveer Boot
Roeiers met een Android telefoon zoeken hun app in
Google Play, ook onder de naam Reserveer Boot. Of roei
naar: http://my-fleet.eu/stores of scan de QR code:
Bij het installeren van de
app moet je de clubcode
invoeren, voor onze
vereniging is dat: rvb
Boten reserveren met je
smart phone of met je
tablet is reuze makkelijk
en je kan het overal doen,
maar reserveren met je PC
blijft natuurlijk ook mogelijk, daar verandert niets aan.

Bert van Nispen
ljvannispen@gmail.com
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Roeien in een kerkboot op
het Sneekermeer
Door Marius Aalders

In het jaar 2003 kocht de Roeivereniging De Geeuw uit Sneek
een kerkboot (spreek uit: kerkeboot) aan. Dat is niet een boot
waarop gekerkt wordt, maar een boot om mee naar de kerk
te gaan, bijvoorbeeld als je op een Fins eiland woont en je
wilt met je dorpsgenoten in de kerk op het vasteland een
godsdienstoefening bijwonen.
Zo, nu zijn we waar we wezen moeten. Namelijk in Sneek,
waar een 14-koppige delegatie van de RV Breda op 1 juni een
verrukkelijke dag doorbracht in de kerkboot op de wateren in
en rondom Sneek.

De Finse kerkboot wordt bemand met 14 roeiers en 1 stuurman
of -vrouw. Je kunt er makkelijk een fikse afstand mee roeien.
De techniek is niet moeilijk. Eén van onze ploeggenoten
roeide nog niet eerder en hield de hele dag prima vol. (Bettie:
“Nooit meer roeispaan zeggen, please.”) Je haalt makkelijk
een snelheid van 6 tot 8 mijl per uur en kunt dat uren lang vol
houden. We legden in totaal een afstand van 43 km af. Wanneer
je in een wherry roeit is 35 km per dag al veel.
het betreft wel een boot van ruim
twaalf meter lang en twee meter
breed
Hoe kom je aan een Finse kerkboot? Een groep Finse roeiers
nodigde in 2000 een aantal leden van RV de Geeuw uit om
deel te nemen aan de Karelia Soutu, een toertocht van 205
km over de Karelische meren. Dat beviel de Snekers zo dat ze
in 2003 besloten om ook zo’n kerkboot aan te schaffen. Tot
op de dag van vandaag is dit in Nederland de enige in zijn
soort, aldus Frans Middelhoff van RV de Geeuw: “Het idee
was oorspronkelijk om andere verenigingen te inspireren om
hetzelfde te doen en vervolgens wedstrijden te roeien tegen
elkaar. Maar het betreft wel een boot van ruim twaalf meter
lang en twee meter breed. Bovendien heeft het vaste dollen en
daardoor een spanwijdte van ruim zeven meter. Dat is voor veel
verenigingen niet altijd een optie, qua vaarwater of qua opslag.
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Tot op de dag van vandaag hebben wij daarom de enige Finse
kerkboot in het land.”
Frans stuurde de boot en leidde ons rond over sloten, kanalen
en het Sneekermeer. Over wateren met namen als De Geau,
Wide Wimerts, Weinsleat, It Sou, via de Langwarder Wielen naar
Langweer. In dit mooie dorp genoten we in Brasserie Anders
van een prima lunch, met aspergesoep, carpaccio en een ruim
bemeten kroket. Na een wandeling door Langweer vervolgden
we de tocht via de Alde Wei onder de A7 door langs Broek naar
de Goïngarypster Puollen. Zo kwamen we ten slotte toch nog

op het Sneekermeer, waar de schuimkoppen op de golven
stonden. Maar met zo’n enorme schuit met 14 galeislaven van
gemiddeld 75 jaar is dat geen enkele moeite.
Het was dankzij de zon, maar ook dankzij Frans Middelhof en
onze eigen Leo van Tol die de dag had georganiseerd, een
prachtige dag.
Roeiverenigingen kunnen de kerkboot huren voor € 200,- per
dag. Wie dat wil, neme contact op met de kerkbootcommissie
via onderstaand mailadres:
kerkbootcommissie@degeeuw.nl
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Vest voor je leven
De Roeivereniging beschikt over reddingvesten voor
gebruik in de boot. Reddingvesten zijn high-tech
apparaten; als je zo’n vest aan hebt en je valt in het water
dan blaast het vest zich automatisch op en dan is het in
staat om een drenkeling om te draaien zodat zijn of haar
neus weer boven water komt. Dat werkt ook als deze
persoon buiten bewustzijn is.

Deze reddingvesten zijn daarom zo belangrijk omdat ze je
laatste redmiddel kunnen zijn! Wees er daarom voorzichtig
mee. Hang het reddingvest na gebruik altijd weer terug
aan het rek bij de afschrijfcomputers.

Reddingvest opgeblazen, wat nu?
De materiaalcommissie kan het reddingvest weer in orde
maken zodat je het reddingvest snel weer kan gebruiken
voor je volgende veilige vaart. Na het opblazen zit het gele
drijflichaam niet meer in de blauwe beschermhoes. Doe in
dat geval heel voorzichtig, het vest is zo erg kwetsbaar.
•
•
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Hang het reddingvest te drogen aan het rek bij de
andere reddingvesten.
Meld je voorval meteen in het BRS.

Zo meld je een opgeblazen reddingvest in het BRS:

Crew Class en de
kneepjes van het roeien
1. Na inloggen met je gebruikersnaam en
wachtwoord klik je eerst op SCHADE en dan op
MELDEN.
2. Er komt een schermpje, klik op Overig.
3. Bij Omschrijving vul je in het woord Reddingvest
en het nummer daarvan (zie de riem van het
reddingvest).
Geef de omschrijving van wat er met het vest aan de
hand is.
4. Klik op Bevestigen. Dat is alles !
De materiaalcommissie kan nu met jouw melding aan
het werk gaan.
Het weer in orde maken van een reddingvest is niet
goedkoop. Zorg dus dat je reddingvest niet onnodig
in contact met water komt.
Binnenkort gaan we bij RV Breda een live demo geven
over hoe je zo’n reddingvest in het water gebruikt,
hierover volgt een mededeling op de website.

Door José Pieterse
Ik ben José Pieterse, 57 jaar. Nadat ik samen met
nog een aantal belangstellenden enthousiast ben
ontvangen en rondgeleid in het clubhuis en door de
loodsen van de roeivereniging tijdens de open dag die
in maart is gehouden, heb ik me aangemeld als lid.
En daar heb ik beslist geen spijt van want het roeien op
zich is heerlijk en tegelijk een fantastische training. De
natuur rondom is prachtig en ik houd ervan om in de
buitenlucht en op het water te zijn.
We zijn in maart met twee ploegen beginnende roeiers
gestart. Ons wordt goed en zorgvuldig de kneepjes
van het roeien bijgebracht door de coaches die iedere
keer weer met sympathieke vanzelfsprekendheid voor
ons klaarstaan. De sfeer is ontspannen en gezellig. Daar
draagt onze onderlinge roei-app overigens zeker aan
bij! En natuurlijk de samenkomsten in het gezellige
clubhuis onder het genot van koffie of thee en koek uit
de standaard gevulde koektrommels. Bijna is het alweer
zo ver dat we examen mogen doen om er dan “echt” bij
te horen. Alle coaches en mensen van de organisatie:
enorm bedankt voor het roeiplezier door toedoen van
jullie inzet tot nog toe. Wij richten ons nu op het examen.
Nog even dit: een printvriendelijke versie van het
roeiboek op de website zou welkom zijn, zodat dit niet
in delen, maar in een keer te printen is.
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De nieuwe lichting roeiers is er klaar voor:

het S1 examen!
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De roeiers brengen een vier naar buiten en schuiven deze
aan het einde van het Breda vlot het water in, zoals het hoort.
Vervolgens stappen ze in. Boot in het water, op de juiste wijze,
riemen erin, goed instappen, netjes wegvaren. Er zijn een
aantal roeimaten die de ‘lege’ plaatsen invullen. Een klein stukje
roeien, en dan weer terug. Daarnaast behoort veilig kunnen
aanleggen waarbij de boot de kant niet raakt, tot de eerste
opdracht. Om en om wisselen ze, net zolang totdat iedereen
die examen doet een stuurbeurt gehad heeft. Oefeningen
worden gedaan tijdens het roeien, de easy all.
Zaterdag 4 juni staan ze er om 11 uur: Arjen, Juliette en Joep.
Het is mooi rustig weer, en aangename temperatuur. Ze zijn
er klaar voor. Arjen oefent nog in de skiff. Coach Kees geeft
ze nog de laatste tips. Ze zijn begonnen in maart dit jaar
en gaan nu voor het S1 examen. Zijn ze nerveus? Niemand
van deze groep zegt echt nerveus te zijn. Ze hebben de
afgelopen maanden hier twee keer per week voor getraind.
Ze zijn de eersten van de maart-lichting. Enkele andere
roeiers zijn geblesseerd of er nog niet klaar voor.

Commentaar vanaf het vlot
De examinatoren Karin, Wim en Fred leveren op het vlot aan
elkaar commentaar. Maar ze houden het spannend.
De examinatoren zijn druk in gesprek. Dan moeten ze allemaal
in de brede skiff. Een aantal coaches, waaronder Kees en Nan,
zitten aan de kant om te kijken hoe het gaat. Bij de coaches
zitten twee roeiers die de kunst afkijken, want ze moeten nog
examen doen binnenkort.

Hoe komen ze op de roeivereniging?
Iedereen is op een andere manier bij de roeivereniging terecht
gekomen. Arjen liep altijd aan de andere kant langs het water.
Joep had een goede ervaring met sloeproeien. Ze hebben er
geen van allen spijt van, tot nu toe vinden ze het zelfs erg leuk.
Ze worden door verschillende mensen gecoacht, dat ervaren ze
als prettig.

Het gaat gebeuren …
Om 12 uur gaat het gebeuren. Er komen maar liefst drie
examinatoren. Karin, Fred, en Wim. Dat zal een, van drie kanten
afgewogen oordeel worden. Verhalen komen naar voren over
fouten die gemaakt kunnen worden van de zenuwen, zoals
het omdraaien van de riemen. Het kan zelfs een topmanager
of specialist overkomen: in de boot moet iedereen opnieuw
beginnen. Bij het S1-examen gaat het vooral om veiligheid en
met materiaal om kunnen gaan, zeggen de examinatoren.

De uitslag
Het is inmiddels 1 uur. Na afloop van het examen, als de boten
zijn gedroogd, komen de roeiers naar het balkon van de
roeivereniging. Hier zitten de examinatoren al te wachten. Karin
zegt: allemaal geslaagd! Wat volgt zijn vele tips van Fred. ‘Je ziet
dat de haal over het algemeen vrij kort is.’ De roeiers hebben
taart meegenomen en de coaches en examinatoren genieten
mee. Niet ongezellig, zo’n examen. Als je slaagt, tenminste.
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Kunst of kitsch …
– een reactie
In de vorige Easy-all stond een verhaal van Maud van
Etten. Daarin vroeg zij zich af waar het kunstwerk met
de vijf roeiers in de Sociëteit vandaan kwam en of het nu
kunst of kitch was.
Bauke Smit geeft haar in briefvorm het antwoord.

Beste Maud,
Graag reageer ik op je verhaal over ‘kunst
of kitsch’ in de vorige Easy All.
Je krijgt helemaal gelijk met je
opmerking dat er ‘niets van klopt’: twee
stuurmannen, vijf roeiers, chaos in de
boot. Hoe komt dit kitsch- of kunstwerk op
RV Breda terecht? Ik kan wel enige uitleg
geven.
Tijdens mijn roeiperiode bij de ARSV Skadi
in Rotterdam kon gebruik gemaakt worden
van de overdekte roeibak van de gemeente
Rotterdam. Skadi was en is gelegen aan
de Crooswijkse kade, bij de Gordelweg
en Rotte, gebouwd in 1967 en inmiddels
gemoderniseerd. Een van de vooraanstaande
leden van Skadi, later geëerd door de KNRB
met de erepenning, was Piet Stoon. Hij was
verbonden aan de Economische hoge school,
nu de Erasmus Universiteit, en heeft vele
vaak jonge mensen met een lichamelijke
beperking laten roeien. Gebruikmakend van
deze gemeentelijke accommodatie werd in
1979 de Stichting Roeivalidatie door hem
opgericht. Daarmee heeft hij een aanzet
gegeven voor de organisatie van het
aangepast roeien in Nederland.
Om de stichting te steunen is ook een
vriendenvereniging opgericht, daar ben
ik lid van. Wij steunen de stichting
financieel. Vlak bij deze locatie, aan de
Rotte, had een kunstenaar zijn atelier
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in een leegstaand schoolgebouw. Op enig
moment werd deze kunstenaar gevraagd te
vertrekken in verband met nieuwbouw in
de wijk. Uit het contact met een van de
vriendenleden is een ludieke sponsoractie
bedacht met als thema: ‘OPROTTE!’ De
baten van deze actie kwamen ten goede
aan ... de Stichting Roeirevalidatie.
De vertrekkende kunstenaar, C. de Jong,
zou meerdere kunstwerken beschikbaar
stellen die bij opbod per veiling werden
aangeboden. Zo gezegd zo gedaan, in
korte tijd heeft hij meerdere werken
geproduceerd. Verstand van roeien had hij
niet! Een van de geveilde aquarellen hangt
nu in onze kantine, ik heb er wellicht
200 gulden voor betaald. Na het opruimen
van mijn huis heb ik het opgehangen
in de sociëteit, Ik was benieuwd naar
een reactie. Leuk Maud, dat je hebt
gereageerd! Het is kunst noch kitsch. Je
moet er ook de humor van inzien.
Toch heeft het schilderij wel iets met
roeien te maken, of roeien met kunst. Kijk
maar eens op het water zaterdag en zondag.
Wat er verder mee moet gebeuren laat ik
aan het bestuur of sociëteitscommissie
over.
Ik ben benieuwd naar het volgende
kunstverhaal.
Mijn hartelijke groet, Bauke

Kunst of Kitsch?
Door Maud van Etten

Het tweede werk in deze serie staat permanent in de
spotlight. Er is namelijk in de sociëteit een 500W bouw
lamp op gericht. Wie zien we hier en hebben de mannen
die extra verlichting wel nodig? En waarom hangt het
schilderij in de ergometerruimte nog een keer?
Aan boord zitten van boeg naar slag: Jaap Klootwijk (nu
CR&ZV Dudok van Heel, alias kletsmajoor), Jan Bernard
(nu KR&ZV De Maas), Henk Smoolenaars, Rien de Jager en
Marga Hekstra (st.). De laatste drie hebben het licht gezien
en zijn nog altijd trouw aan RV Breda. Inspiratie voor de
schildering is de Kurk (later de Multec, daarna Pink en
tegenwoordig Winterwedstrijden genaamd), die zij begin
jaren ’80 in deze samenstelling roeiden. De boot lijkt de
Ambrosius, maar kan het niet zijn want die dateert pas van
1998.
Het kunstwerk is een relatiegeschenk van architecten
bureau Adcom uit Rotterdam, waar de slag destijds in

de directie zat. Het is er een uit een collectie van zes
onderwerpen: naast roeien komen ook skiën, golf, tennis,
wielrennen en honkbal aan bod. De maker is sportkunstenaar René Broné ( www.renebrone.com )
Het raadsel van de twee kunstwerken is ontstaan doordat
Adcom een kunstwerk aan de RV Breda heeft gegeven,
maar er ook een als relatieschenk aan de Roeivereniging
Ignatius College in Amsterdam heeft geschonken. Daar
wilde men echter helemaal geen Bredase roeiers aan de
muur, dus hebben zij het per kerende post naar Breda
gestuurd.

Naschrift: dit is de tweede aflevering van een serie over
kunst op den RV. Kunst in de ruimste zin des woords: dus
ook foto’s, bekers of andere kunstwerkjes komen aan bod.
Verzoeknummertjes in te dienen bij uw secretaris en zij
zoekt het uit.
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Over het water

Waar: rond de roeivereniging met name bij paal 4
Wanneer: hele jaar door; zang vooral in april en mei

Cetti’s zanger

(Cettia cetti)

Door R. Wiekel
Er zijn oneindig veel redenen aan te dragen waarom het
heel verstandig is om zo nu en dan in een skiff te stappen.
Eén daarvan is dat een skiffeur ongegeneerd kan laten
lopen, zonder daarbij tekst en uitleg te moeten geven aan
monomane ploegmaats. Deze vrijheid kwam mij onlangs
nog goed van pas, hoewel ik nog maar een paar halen
onderweg was. Vanuit een wilg aan de waterkant hoorde ik
plotseling een klaroengeschal van luide klanken, die even
plotseling ophielden als dat ze begonnen. Ik had nog nooit
zo iets gehoord, dat wist ik zeker. Later hoorde ik hem nog
een paar keer.
Vogels op naam brengen is een kwestie van deduceren.
Het is in de eerste plaats zaak om te bedenken wat het nìet
kan zijn, om dan tussen de overblijvers gericht verder te
kunnen zoeken. In dit geval vond ik mijn vogel onder de
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kleine rietzangertjes: iets dat tegenwoordig oneindig veel
makkelijker geworden is doordat vrijwel alle vogelgeluiden
op internet te vinden zijn. Dus in plaats van te moeten
raden naar de fonetische vertaling van ‘tsjie tsjewietsjoewietsjoe-wietsjoe-wie’, klik je gewoon op bijvoorbeeld
http://waarneming.nl/soort/info/237 . Het was zo vreemd
niet dat ik de Cetti’s zanger, want die was het, niet eerder
gehoord had. Van oorsprong is het een typisch mediterrane
soort die net als de cappuccino, cantuccini, semifreddo,
mascarpone en andere Italiaanse lekkernijen vanaf de
zestiger jaren langzaamaan tot ons vaste assortiment
is gaan behoren. Pas de laatste jaren is hij in Nederland
wat talrijker aan het worden – in de negentiger jaren was
hij een uitgesproken zeldzaamheid. Dat wij steeds meer
opschuiven naar een mediterraan klimaat moge inmiddels
duidelijk zijn.

Mijn associatie met
Italië komt vanwege
de naamgever van dit
zangertje: Francesco
Cetti. Cetti werd geboren
in Duitsland, maar werd
opgeleid aan een Italiaans
Jezuïetencollege in
Monza, In 1765 werd hij
naar Sardinië gestuurd
om daar les te geven;
het jaar daarop was hij
al hoogleraar wiskunde aan de universiteit van Sassari.
Na zijn werk op de universiteit maakte Cetti lange
omzwervingen in de omgeving van de stad, waarbij
hij stelselmatig allerlei planten, dieren en fossielen
onderzocht en verzamelde. Zijn ervaringen legde hij
vast in zijn ‘Storia Naturale di Sardegna’.
Dat de Cetti’s zanger
al tweehonderd jaar
geleden in Nederland
bekend was danken
wij aan de Nederlandse
natuurkundige en
taxonoom Coenraad
Jacob Temminck, die
de vogel in 1820 uit
bewondering en als
eerbetoon naar Cetti
vernoemde. Temminck beschreef in totaal 360 nieuwe
soorten en gaf ze een naam. Dankzij zijn publicaties
werd hij een beroemdheid, die zelfs een onderscheiding
van Napoleon ontving.
Het is een mooie tegenbeweging: Cetti die naar het
zuiden trok om daar beschrijvingen van de natuur
te maken, en de Cetti’s zanger die naar het noorden
trekt naar het land van zijn naamgever. Het is een klein
lichtpuntje tussen de sombere voorspellingen over de
gevolgen van klimaatverandering.

Markcompetitie
2016-2017
De data van de 14e Markcompetitie
seizoen 2016-2017 en de sluiting van de
inschrijftermijn zijn:

Editie 2016-2017

Datum

Sluiting
inschrijving

Markcompetitie I

za 19 nov ’16

ma 14 nov 20 uur

Markcompetitie II

za 10 dec ’16

ma 5 dec 20 uur

Markcompetitie III

za 14 jan ’17

ma 9 jan 20 uur

Markcompetitie IV za 11 feb ’17

ma 6 feb 20 uur

Markcompetitie V

za 4 mrt ’17

ma 27 feb 20 uur

Markcompetitie VI

za 8 ap ’17

ma 3 apr 20 uur

In principe is de Markcompetitie altijd de 2e
zaterdag van de maand, maar daarop zijn dit jaar 2
uitzonderingen:
•

•

MC-I: Zaterdag 12 november is de Lingebokaal,
daarom 1 week naar achter geschoven (week eerder
is de November4444)
MC-V: Zaterdag 11 maart is de H4K, daarom 1 week
naar voren geschoven (week later is de Head).

We hopen dat jullie allemaal weer in groten getale
meedoen. Tot november!
Markcompetitie-commissie
Johan van der Sman (voorzitter), Julius Freutel,
Yvonne van Diepen, Martine Reuvers, Joke Overgaag,
Brian Sanderse, Ellen Janssen, Claartje van der Voet en
trouw ondersteund op het water door Jeroen Freling in
de motorboot.
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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
Arjen Schuurman
Juliette van der Loo
Joep Peeters
S4/B3
O.b.v. zijn ruime roei-ervaring krijgt
Kees de Veth S4 en B3

•
•
•
•
•
•
•

B2
Ron Slagter
B3
Marlies van Rosmalen
S4
Babet van Laarhoven

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
Maud van Etten
06 21 57 77 59
Saskia Langbroek
Wim Möhlmann en Wilfried Vermeulen
Johan Bielderman
Chris Liesker
(076) 513 61 36
Willem Jan van Amersfoort
Melanie de Meurichy
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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