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Wim Knoester, parel op de kroon
van de RV Breda!
Door Marius Aalders

Wim Knoester is geboren op 23 april 1931 in
Scheveningen. Wim is de baastimmermanmeubelmaker van onze roeivereniging.
Wel op vrijwillige basis, natuurlijk. Al bijna
18 jaar. Via zijn dochter Len werd hij lid, op
1 januari 1999. Hij had toen al een lange
carrière als judoka achter zich. En hij is nog
steeds actief in die sport.
Wim wil absoluut niet in de publiciteit. Een
interview vindt hij maar niks. Toen er in 2003
naast de Binnenmaas nog een zelfde C-2
werd geïntroduceerd, vroeg de toenmalige
voorzitter Henk Smolenaars, of Wim de boot
wilde dopen. Nou dat vond hij niet zo nodig.
Maar hij deed het na veel aandringen van
dochter Len toch. En hij bedacht ook een naam voor de boot,
Dubbelganger, omdat hij zelf een van een tweeling was.
Naast onze botendokter Henk van Heel mag Wim Knoester met
ere worden genoemd. Wim is bijna dagelijks in de werkplaats
te vinden. Onlangs heeft hij weer een staaltje van uitstekend

timmerwerk voor elkaar gebracht, “Wim
Knoester’s energiepakhuis”. Je kunt het zien,
voor je de hoek omgaat naar de ingang van de
Henk van Heelloods.
Maar Wim heeft nog zoveel meer wonderen
van houtwerk en -bewerking gecreëerd.
Kijk maar eens naar de prijzenkast, waar de
Willem Muller bokaal schittert tussen de
blikken en bokalen. En wat dacht je van het
handdoekenrek bij ingang 1 van de loods?
Wim zijn werk.
Samen met de in 2012 overleden Henk
Cousijn (naar wie een wherry is vernoemd)
maakte Wim uit oud materiaal de banken
in de kleedruimtes, waar we nog altijd van gebruik maken.
Wim maakte voor de hernieuwde sociëteit acht schitterende
tafeltjes en vier grote tafels met van die mooie zwaar
gelakte tafelbladen. En er is zoveel meer. Wim houdt niet
op. Op ’t ogenblik maakt hij twee staande spiegels voor de
ergometerzaal, prima voor de instructie van nieuwe roeiers.
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Jawel, Wim komt ook nog aan roeien toe. Al voor dag en dauw,
tenminste in de zomer, zie je hem in een twee, vaak samen met
Karin Dumoulin over de Mark roeien. En woensdag maakt hij
deel uit van de Ouwe 8, v/h de Zondag8.
Wim kan prachtig vertellen over zijn werk voor Rijkswaterstaat,
waarbij hij letterlijk met zijn voeten in de klei stond. Ook
verhalen over de oorlog kan je hem ontlokken, als hij in een
goede bui daarvoor is. Hoe hij in de hongerwinter, 13 jaar oud,
met zijn broertje van Delft naar de Achterhoek trok, met niets
meer dan een karretje. Onderweg probeerden ze aan eten
te komen, vonden onderdak bij boeren, maar ze sliepen ook
wel eens in de bittere kou in een bos, terwijl plotseling Duitse
soldaten op de terugtocht in gevecht met Canadese troepen
langs trokken.
Het is waar, Wim wil geen interview. Maar we komen zo ook wel
wat van hem te weten. Dan blijkt hoe ongelooflijk inventief,
creatief en sportief deze 85-jarige nog is. Een parel op de kroon
van onze RV Breda.
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Clubwerk werkt

Meld je weer aan voor leuke klussen in 2017 in Clubwerk 2.0!

Er valt vast wel wat af te dingen
op ons Clubwerk, maar als
een paal boven ons roeiwater
staat dat het aantal leden
dat een bijdrage levert aan
de bloeiende vereniging die
wij samen zijn, de afgelopen
jaren aanzienlijk is vergroot.
En daarmee is Clubwerk een
succes. Het bestuur is iedereen
dankbaar voor de inzet in
2016 en hoopt dat we ook in
2017 weer op jullie mogen
rekenen. Want RV Breda:
dat zijn wíj! Deze bloeiende
roeivereniging biedt ons mooie
boten, de sociëteit, spannende
wedstrijden, leerzame
instructies en veel gezelligheid.
Tegelijkertijd geven leden soms aan dat ze de aansluiting
met de vereniging niet eenvoudig kunnen vinden. Zeker als
relatief nieuw lid kan Clubwerk je helpen dit te overbruggen
en je gauw thuis te voelen. Vanaf nu kan je in de Clubwerkmodule weer aangeven wat je in 2017 zou willen doen. Het
minimum is 15 uur/jaar, maar je mag natuurlijk ook best
meer bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van jouw
vereniging!
Clubwerk is geen doel, maar een middel om de vereniging
in stand te houden. En de Clubwerk-module op de website
is een instrument om samen van de RV een gezellige
gemeenschap te maken, die succesvol en uitnodigend
is voor iedereen om mee te doen. En of je nu een
kiezelsteentje van 15 uur of keigrote Brabantse hardsteen
van 400 uur bijdraagt: dat maakt écht niet uit.
Sommige leden gaven aan dat ze in de Clubwerk-module
door alle tak(k)en het bos niet meer zagen. Daarom hebben
we de taken aanzienlijk uitgedund en bij de persoonlijke
uitnodiging die je medio december per mail ontvangen
hebt, zat een duidelijk overzicht van alle mogelijkheden.

Dus wat wordt jouw bijdrage volgend jaar:
• Meehelpen met de organisatie van de Pepernotenrace
volgend jaar (4 uur)?
• Meedraaien in de Markcompetitie-commissie?
• De botenwagen onderhouden?
• Op slag roeien met de kersverse Crew Class deelnemers
dit voorjaar?
• Af en toe een berichtje naar De Stem sturen?
• Boodschappen doen bij de Makro?
• Plaatsnemen in de Markregatta-commissie en hier een
mooi evenement van maken?
• De Ergometerruimte opruimen?
• Riemen verven?
• Bardienst draaien in het weekend?
En er is nog zoveel meer … we zien je graag!
Albert Geleijns
(coördinator Clubwerk)
en Maud van Etten
(secretaris)
Vragen?
clubwerk@rvbreda.nl
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Vier van onze
jeugdroeiers gaan
nationaal
Door Carola Fox
Het plan heeft een tijdje liggen gisten in het hoofd van
Hans Rompa, maar afgelopen zomer besloot hij dat er
maar eens spijkers met koppen geslagen moesten worden
en nu is de Bredase Toproei Academie (BTA) een feit.
“We zijn inmiddels zo’n 10 weken bezig”, aldus een
gepassioneerde Rompa. “Direct na de zomervakantie zijn
we de belangstelling bij jeugdroeiers voor dit project
gaan peilen. We hebben ons voornamelijk gericht op
jeugdroeiers van ruim 13 tot nét 14 jaar. Onder de 13 zijn ze
gewoonweg nog te jong en vanaf een jaar of 16 ben je nog
maar 2 jaar jeugdroeier en dat is te weinig om echt iets op te
bouwen. Wie instapt moet wel bereid zijn intensief te gaan
trainen en andere zaken opzij te zetten. En met intensief
bedoel ik 8 keer per week: 6 trainingen in de boot en 2
krachttrainingen”.
Met iedereen, die zich had aangemeld, toog Hans Rompa
een maand of 3 geleden op de fiets naar Drimmelen.
Daar kreeg de groep uitleg over de BTA en werd er
gemidgetgolft. ’s Avonds weer terug naar RV Breda om te
koken en te eten. Ook Mitchel Steenman was aanwezig
om de jeugd warm te maken voor het toproeien. Na dit
weekend besloot een groepje van 6 jeugdroeiers de stap te
wagen.
Hans Rompa: “Na 6 weken is er eentje gestopt. Dat was
wel zuur en zwaar, want toen moest ik zelf nog een roeier
uitselecteren. Zoiets is nooit leuk. Vanaf dat moment ben ik
aan de slag gegaan met Leon Boeren, Marnix Dijkman, Joelle

Jongerius en Frederique Tienhoven. Ik krijg veel energie
van het coachen, doe het ook al jaren en heb de hoogste
coachdiploma’s van de Roeibond. We worden gelukkig ook
goed gesteund door het bestuur. Zij gaven ons dispensatie
voor de roeitrainingen in het donker”.
Dat roeien in het donker is een verhaal apart. De boten
zijn dan voorzien van ledlampen en Hans vaart mee in
een motorboot met megafoon en luchthoorn aan boord.
“Toch is het op de Mark niet zo donker als je denkt. Door
de lichtvervuiling (o.a. van het NAC-stadion) is nog redelijk
veel te zien. Bij de trainingen kan ik geen technische
aanwijzingen geven, maar Frederique, Marnix, Leon en
Joelle weten precies wat ze moeten doen. We volgen het
jeugdtrainingsschema van de Roeibond. Iedere training
staat op een kaartje en ligt dus vooraf vast. Naast het
fysieke komt ook het mentale aspect aan bod. Er wordt veel
gepraat over het wedstrijdverloop: dat de beenspieren gaan
verzuren, maar dat je gewoon door moet roeien. De koppies
moeten niet gaan hangen! En we hebben het over zaken als
het juiste spanningsniveau bij de start. Niet te gespannen
zijn maar vooral ook niet te ontspannen”.
“Nooit had ik gedacht een Toproei Academie bij onze RV te
kunnen realiseren. Het kost heel veel tijd, maar ik krijg er
ook weer veel energie van en ben erg blij met de support
vanuit de vereniging”.
De eerste krachtmeting voor de jeugdige wedstrijdroeiers
is op 10 december tijdens de Nederlandse Kampioen
schappen Indoor roeien. Marnix, Leon, Joelle en Frederique
hebben hier niet voor getraind. Het is puur bedoeld om te
kijken waar ze staan binnen het nationale veld. De eerste
officiële wedstrijd is het Nederlands Kampioenschap eind
april. Doel is minimaal een plaats in de finale te behalen.

Wie wil helpen de BTA verder uit te bouwen,
kan zich aanmelden bij Hans Rompa en/of de
Jeugdcommissie.
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Een uitstapje in de nacht
Door Kees Tempelaar
Foto: Kees Guequierre

De Bredase Topacademie? Ik had mij er nooit in verdiept.
Tot het moment dat een verzoek van het Bestuur bij de
Veiligheidscommissie van de RV Breda binnenkwam
om advies voor eventuele ontheffing van het verbod
om te roeien na zonsondergang. Wat ik las over die
academie vond ik interessant. Gelegenheid geven aan
14- tot 16-jarigen om zich optimaal voor te bereiden
voor Nationaal Junioren roeien, meedoen aan nationale
jeugdwedstrijden in Nederland om uiteindelijk gekozen te
worden voor deelname aan de “Coupe de la Jeunesse”: een
internationaal roeitoernooi voor junioren georganiseerd
door twaalf landen onderling dat in 2017 in Hazewinkel,
België, wordt gehouden. Toen ik dit las, dacht ik al: dat
doe je niet zomaar, want het gaat gepaard met heel veel
tijd en moeite.
Hans Rompa, die deze Topacademie runt kwam met het
verzoek om ontheffing, omdat door het korter worden van
de dagen te weinig uren overbleven om zijn jeugdploegen
te trainen. Hij coacht op dit moment namelijk twee ploegen:
een dubbel vier met Leon Boeren, Marnix Dijkman, Robin
Daver en Aart Bezemer en een dubbel twee met Joëlle
Jongerius en Frederique Tienhoven. Hij doet dat vier keer
per week, twee keer door de week en twee keer in het
weekend. En dat doordeweeks werd een probleem. Dat
ging niet meer lukken met daglicht. Het bestuur adviseerde
positief. Hans kreeg zijn dispensatie en traint nu op dinsdag
en donderdag zijn jongens- en meisjesploeg in het donker.
Toen het verzoek van het bestuur langs kwam was mijn
eerste reactie: hoe kom je op het idee om in het donker te
gaan roeien. Ik heb bij daglicht al moeite om te weten wat
er achter mijn rug gebeurt, laat staan in het donker. Aan de

andere kant is Hans Rompa een ervaren coach, die weet
waar hij mee bezig is. Toch bleef het me bezig houden. In
gedachten zag ik een hoop gerommel en gescharrel in de
duisternis langs de oevers van de Mark. Scenario’s van op
de keien lopende boten en in het water liggende roeiers
bleven door mijn hoofd gaan. Ik betrapte me er op dat dit
wel eens typische muizenissen van een oude man achter
een bureau zouden kunnen zijn en besloot Hans te vragen
om eens een keer mee te mogen. Hij stemde in en wat een
leuk tripje werd dat.
Ik moet zeggen dat het een prachtige avond was. Geen
wind, spiegelglad water, geen gedoe van jachtjes, vissers
en beroepsvaart. Wat mij opviel was dat er zoveel licht
om ons heen was. Van de stad, kassen en dorpen in de
omgeving. Door deze “lichtvervuiling” waren in ieder geval
de contouren van de oevers duidelijk te onderscheiden.
De twee ploegen hadden geen enkele moeite hun koers te
houden bij het uitvoeren van hun trainingsrondjes tussen
paal 6 en 9. Ik zat met Hans in het coachbootje en zag hoe
moeiteloos hij alles in de gaten hield. De bootjes waren
uitgerust met rondom schijnende ledlichten en waren
duidelijk zichtbaar. De opgelegde oefenschema’s verliepen
in diepe stilte. Een stilte die slechts werd onderbroken
door het gebrom van de motor en af en toe door korte
aanwijzingen van Hans waarbij geen woord teveel werd
gebruikt. Het had iets magisch. Die zwarte rivier met donker
afstekende oevers en de lichtjes van de boten in dit duistere
niets. Ik was op veel voorbereid, maar de rust, de discipline
en de vanzelfsprekendheid waarop in deze entourage
tewerk werd gegaan was boven verwachting. Kortom, een
uitstapje waarvan ik veel heb geleerd en dat ik niet graag
had willen missen.
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Paul Veenemans Prijs 2016
Door Wim Buitendijk

Op 12 en 13 november 2016 vond de 40ste Paul Veenemans
Prijs (PVP) plaats. Jaarlijks wordt deze roeiklassieker door
een andere vereniging georganiseerd. Dit jaar werd deze
wedstrijd georganiseerd door Roei- en Zeilvereniging
Daventria.
Paul Veenemans was een veelzijdig atleet die uitblonk in vier
verschillende takken van sport: roeien, fietsen, schaatsen en
hardlopen. Hij werd onder meer Nederlands roeikampioen in:
1969 (vier met stuurman), 1971 (skiff en acht) en 1972 (skiff en
dubbeltwee). In 1972 nam hij, in de dubbeltwee, deel aan de
Olympische spelen in München. Op 6 februari 1973 overleed hij
op 26-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk.
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De toenmalige penningmeester van de KNRB, Jan Fortuin,
stelde in zijn naam een wisselprijs ter beschikking voor een
wedstrijd bestaande uit roeien, wielrennen, schaatsen en
hardlopen. Deelname aan het wedstrijdonderdeel roeien in
een skiff of tweezonder is verplicht voor iedereen. Deelnemers
mogen kiezen of zij naast het roeien aan álle andere
disciplines deelnemen, waarbij de minste prestatie niet in de
einduitslag wordt meegenomen, dan wel bij voorbaat één
wedstrijdonderdeel overslaan.
Het leuke van de PVP is dat de meeste deelnemers op
individuele basis komen. Waar je bij een gemiddelde roei
wedstrijd het plezier samen met je team maakt, vind ik het bij

deze wedstrijd erg gezellig om met andere deelnemers contact
te leggen en ervaringen te delen. Er waren 82 sporters van
diverse pluimage, van Nederlandse toppers tot een beginnend
roeiteam die de strijd met elkaar aangingen. Ieder met de
instelling om er een leuk weekend van te maken en natuurlijk
lekker te sporten.
Het eerste onderdeel was het schaatsen op de ijsbaan de Scheg
in Deventer. Daar werden de deelnemers om 9 uur verwacht
om 11 rondjes (ongeveer 4km) te schaatsen. Dit was mijn beste
onderdeel. ‘s Middags vond het fietsen plaats op de wielerbaan,
hier moesten de deelnemers 10 ronden van 1,1 km afleggen.

Dit jaar was ik de enige deelnemer van RV Breda. Hopelijk zijn
er de volgende keer meer deelnemers van onze vereniging.

Volgend jaar vindt de PVP plaats bij
RV de Hertog in Den Bosch op 11 en
12 november.

De volgende dag werd ’s morgens 5 km hardgelopen.
Hieraan heb ik niet deelgenomen omdat dit mijn slechtste
onderdeel is. Op zondagmiddag was het hoofdonderdeel
roeien. De roeiwedstrijd van 3km vond plaats op de nieuwe
zijarm van de IJssel voor het clubgebouw van Daventria. Het
was heen en weer, oftewel: op de helft rondmaken bij de
keerboei. Dit laatste werd van de tijd afgetrokken zodat het
geen behendigheidswedstrijd werd. Het was een bijzondere
gewaarwording, een rustig moment midden in de wedstrijd.
Helaas was er wel enige discussie over de tijd die werd
afgetrokken namelijk max. 40 seconden.
Bij elk onderdeel wordt de tijd omgerekend naar een punten
aantal en de einduitslag wordt bepaald op basis van het punten
totaal van iedere deelnemer. Overall werd gewonnen door Pieter
Rom Colthoff van roeivereniging de Maas met 328,188 punten.
In mijn leeftijdscategorie Veteranen F/G ben ik op de eerste
plaats geëindigd. Overall op plaats 47 met 293,728 punten.
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In je blootje voor een bootje
De naakte waarheid
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Kunst of
Kitsch?
Door Maud van Etten
We schrijven 2006. Elke zaterdag- en zondagochtend
was het raak en moest minstens zo hard gestreden
worden om het enige motorbootje dat de RV Breda rijk
was, als op het water om de overwinning. Het bestuur
kon de pecunia ook toen maar één keer uitgeven en
prefereerde roeibootjes boven motorbootjes. Een dozijn
dames bedacht een ludieke actie om sponsorgeld in
te zamelen om een 2e motorbooike aan de vloot toe te
voegen: een heuse RV Breda Naaktkalender!
Tegenwoordig een waar collectors-item, want hoewel
pas 10 jaar geleden viel het Miss Marple nog niet mee er
een boven water te krijgen.
De foto’s zijn op een stille & prille zomerzaterdagmiddag
gemaakt op het vlot, en de kalender was direct een
doorslaand succes. Zelfs BN De Stem werd gehaald,
wat ertoe leidde dat er ook bestellingen van buiten
de vereniging binnenkwamen. Alles voor het nieuwe
motorbooike, dus die verzoeken werden natuurlijk
ingewilligd. Ilja vertelt: “En zo kwam het dat ik heel Breda
aan het doorcrossen was om die kalenders af te geven.
Kwam op dubieuze plekken bij héle vage mensen … die
doodleuk vroegen of we ook een geplastificeerde versie
hadden!”

Voor in de
agenda van
2017:
Nieuwjaarsborrel
op zaterdag 14 januari 12:00 uur, direct
aansluitend aan de Markcompetitie III. Blijf gezellig
hangen, napraten, genieten van de allerlaatste
oliebollen en champagne. Samen heffen we het glas
op wederom een prachtig verenigingsjaar!

Algemene
Ledenvergadering
(ALV)
op zaterdag 8 april, direct aansluitend aan de
laatste Markcompetitie VI. 12:00 uur inloop/
uitloop MC onder het genot van soep en broodjes,
13:00 uur start ALV. Op de agenda in ieder
geval de financiële resultaten 2016 en begroting
2017, het vlootplan, bestuursverkiezing en
benoeming ereleden. En na afloop natuurlijk borrel!

Eind goed al goed: ‘De Naakte Waarheid’ is in 2007
toegevoegd aan de vloot, volledig betaald van de
opbrengst van de kalender, en we maken er nog steeds
met z’n allen dankbaar gebruik van.
En nu wachten de dames al 10 jaar op de rebound van de
Bredasche heren … met al die mooie lijven op de club
wordt dat minstens een nieuwe gele 8+!
Naschrift: dit is de vierde aflevering van een serie over kunst
op den RV. Kunst in de ruimste zin des woords: dus ook
blikken, bokalen, bekers of andere kunstwerkjes komen aan
bod. Verzoeknummertjes in te dienen bij uw secretaris en zij
zoekt het uit..
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8 november 2016

Jarigendag
midweekroeiers
Door Bert van Nispen
“Van roeien blijf je jong” vindt Maria van de Holst, die de
Jarigendag Midweekroeiers 2016 voortreffelijk organiseerde.
Aan de hand van foto’s in de Easy All wist zij de aanwezigen
van ‘roeien als verjongende sport’ te overtuigen.
Zo toonde zij roeifoto’s van deelnemers aan toertochten
waarvan de gemiddelde leeftijd zo’n 70 jaar is, maar waar
50 jaar ook goed bij zou passen. Na dit opgewekte begin
verzamelden de midweekroeiers zich rond de geschenkentafel.
Iedereen had hieraan zijn of haar bijdrage geleverd en één
cadeautje gedoneerd.
De cadeautjes die deze keer werden uitgewisseld werden
aan de hand van gezegdes verdeeld. Bij elk cadeautje hoorde
een begrip. Dat waren heel toepasselijk, begrippen uit de
schipperstaal zoals ‘averij’, ‘schipbreuk’ of ‘aan lager wal’.
Iedereen kreeg vervolgens op een papiertje een werkwoord
aangereikt. Bij elk begrip, respectievelijk cadeautje hoorde
een passend werkwoord. Bij averij hoorde dus ‘oplopen’, en bij
schipbreuk ‘lijden’. Toen alle raadseltjes waren opgelost had
iedereen zijn of haar cadeautje ontvangen. Als afsluiting van dit
gezellig samenzijn was er natuurlijk koffie, thee en gebak met
tot slot een al dan niet alcoholisch drankje. Zo’n festijn is voor
herhaling vatbaar en dus kijken de Midwekers nu al uit naar de
bonte dinsdag in januari.
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Pepernotenrace 2016

Roeien met één riem is veel
makkelijker dan met twee
Door Anna de Zeeuw
Onder het mom: “Voor iedereen is een roeibankje te vinden”
probeerde de wedstrijdcommissie ons als leden naar de
pepernotenrace te krijgen. De wedstrijd was over een
afstand van 2,5 kilometer, en een soort ‘blind date’ van alle
roeiers door elkaar: ervaren of beginnend, klein of groot, dik
of dun.
Nu had ik vorig jaar de edele taak de bel te luiden bij de finish.
Dat was op zich een hele opgave want de bel was erg zwaar. Nu
kon ik gelukkig weer zelf meedoen.
Bij de pepernotenrace gaat een roeier, na de indeling te
hebben geraadpleegd, op zoek naar zijn of haar roeipartners
aan de hand van het nummer. Het gaat er eigenlijk om eens wat
nieuwe mensen te leren kennen, vooral voor de nieuwelingen
binnen de roeivereniging is dat een gebeurtenis van belang.
Maar ook ervaren roeiers hebben hier veel lol in.
In mijn geval was dat nummer 1. Al snel bleek, dat ik met
mijn ploeggenoot Anne in een 8 was ingedeeld, die als
ploegcoördinator van onze 8, meteen ging nadenken over
de beste opstelling. Maar hij niet alleen. Gelukkig kwam er
toch al snel overeenstemming over een goede plek. Daarna
stapten we met elkaar in de boot, net als de andere ploegen
aan het vlot. Dit moment leidde bij alle boten tot hilarische
omstandigheden zoals de zeer ervaren Antoinette der
Kinderen, die beginnende roeiers stuurde in een 8. In mijn
geval ging het hilarische meer om mijn uitrusting, een muts,
handschoenen en een motorpak voor de kou, die ik van een
kleiner iemand leende maar halverwege er in bleef steken.

Tijdens het oproeien is het concentreren geblazen tijdens
zo’n race. Je kijkt naar de mensen uit jouw vaste en ervaren
ploeg die in een andere boot zitten, om de concurrentie in te
schatten. Tijdens deze pepernotenrace is het veld compleet
nieuw. Het gaat het er vooral om, om tijdens het oproeien,
zo’n 2,5 km, een modus te vinden om samen enigszins gelijk
en daarmee zo snel mogelijk, te roeien. Wij hadden geluk
met onze acht, het ging redelijk goed en al gauw kon ik de 8
roeiers dan ook aanmoedigen met welgemeende kreten zoals
“Jullie doen het uitstekend!”. Het was tevens zaak met elkaar
te werken aan de balans en te kijken wat de gemene deler is
over de lengte van de haal. Ter hoogte van paal 6.7 verzamelde
iedereen zich, om nog eens goed naar de ander boten te kijken.
We roeiden zo hard mogelijk terug naar paal 4.2 ter hoogte
van De roeivereniging. Daarbij kon ik ongegeneerd de
stimulerende term “1,2,3, pepernoot, TAART!” roepen, wat heel
bevrijdend kan werken omdat ik iets vergelijkbaars anders
vaak denk onder een wedstrijd. De gedachte aan taart werkt op
mij altijd als een wortel op een ezel. Ik ga er letterlijk hard van
roeien.
Duidelijk mag zijn dat het eigenlijk een complete verrassing is
hoe het loopt tijdens de pepernotenrace. Het voorkomen van
snoeken is al een nastrevenswaardige prestatie. In ons geval
liep het met de 8 verbazingwekkend goed en we startten en
eindigden dan ook helemaal vooraan in het veld. Althans, dat
dàchten we, direct na de finish..
In de sociëteit wachtten zoals beloofd de taarten en warme
dranken ons op. Ook de stand met Breda-roeikleding was
ingericht. Zoals vaker gebeurt, bleken we naderhand toch
niet helemaal vooraan in het veld geëindigd te zijn, maar
op nummer 6. Maar geen nood: Anne had al snel een
berekeningswijze gevonden, waarbij we omgerekend toch de
beste waren! Zo blijf je in jezelf geloven.
Vervolgens reikte de Wedstrijdcommissie drie Sinterklaas
taarten uit op basis van criteria waarvan ik begreep dat ze
– geheel in stijl – deels tijdens de wedstrijd naar voren waren
gekomen als onderscheidend. Een van de criteria bleek het
volume en zuiverheid van de stuurvrouw te zijn. Had ik nu maar
harder geschreeuwd! Volgend jaar weer een kans! Maar na
afloop galmde het nog lang na op onze ploegAPP, evenals op
de facebookpagina van de Roeivereniging.
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Commissies RV Breda 2017
Permanente commissies [zie Huishoudelijk Reglement Artikel 8]

GEBOUWCOMMISSIE

MATERIAALCOMMISSIE

gebouw@rvbreda.nl
Wilfried Vermeulen (voorzitter), Wijnand Freling, Reinoud van
der Kroon, Bas van der Togt.

instructie@rvbreda.nl
Wim Möhlmann (Instructiecommissaris).

materiaal@rvbreda.nl
Johan Bielderman (Materiaalcommissaris), Paul Beelen, Karin
Dumoulin, Vincent Huinck, Gom van Geel, Henk van Heel, Jan
Jansen, Wim Knoester, Michiel van Lierop, Ronald Marijnissen,
Martijn Peters, Boudewijn Polane, Jack Sneep, Albert Steenman,
Sipke Strikwerda, Dik Verheijden.
[dit zijn de overdag- en avond materiaalmensen]

JEUGDCOMMISSIE

SOCIËTEITSCOMMISSIE

jeugd@rvbreda.nl
Mélanie de Meurichy (Jeugdcommissaris), Bart Alkemade,
Gerlof Corver, Jeroen Freling, Ramon Froklage, Lieke Huijbregts,
Joost Jongerius, Erik Langmuur, Henri Peters, Petra Ramakers,
Marc Rietman, Hans Rompa, Ron Slagter, Toine Sunderman,
Ivo Tienhoven, Marie-Claire ten Veldhuis, Katja Wevers, Ingrid
Zuidhof.

societeit@rvbreda.nl
Chris Liesker (Sociëteitscommissaris), Betty Brevet
(onderhoud en hygiëne keuken), Birgitta Kanters (Coördinatie
evenementen), Angela Marijnissen (Inkoop), Henriëtte van
Walree-van Zuthem (Coördinatie bardienst).

INSTRUCTIECOMMISSIE

TOERCOMMISSIE
toer@rvbreda.nl
Bert van Nispen, Marieke Neervens, Koos Visser.

WEDSTRIJDCOMMISSIE
wedstrijden@rvbreda.nl
Willem Jan van Amersfoort (Wedstrijdcommissaris), Let van
Leeuwen, Leonie van de Pol, Gerbrand Swart, Bas van der Togt.

Bestuurscommissies [zie Huishoudelijk Reglement Artikel 8]

AANGEPAST ROEIEN

MARKREGATTA COMMISSIE

car@rvbreda.nl
Richard Louwaard (coördinator),
Adrienne Ogier, Bauke Smit.

markregatta@rvbreda.nl
Renske Eernisse (voorzitter), Marja van den Crommenacker,
Brigitte Koene, Johan van der Sman, Kees de Veth, [vacature]

EASY ALL REDACTIE

SPONSORCOMMISSIE

redactie@rvbreda.nl
Karin Plantinga (voorzitter), Marius Aalders, Carola Fox, Anna de
Zeeuw, Maarten de Tollenaer (vormgeving).

Peter Adema, Kees Bakkenist, Wim Rutten, Paul Steverink.

EXAMENCOMMISSIE
examencommissie@ rvbreda.nl
Joost Doense (voorzitter), Marion Dauwerse, Fred Dauwerse,
Wim Konter, Riet Kramer-van der Wiel, Maarten Langbroek,
Karin ter Meulen, Marc Rietman (tot 1 maart).
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VEILIGHEIDSCOMMISSIE
[zie ook Huishoudelijk Reglement Artikel 9]
vc@rvbreda.nl
Kees Tempelaar (voorzitter), Anne Tjepkema, Bert Verlaan.

VLOOTCOMMISSIE
Johan Bielderman (Materiaalcommissaris), Annemarie
Bosman, Henk van Heel, Joost Jongerius, Saskia Langbroek,
Bert van Nispen, Albert Steenman, Gerbrand Swart.

Woensdag 30 november:
estafette met als
afstand 1.000 meter

Dinsdag 10 januari:
estafette met de afstanden
250 en 2.500 meter

Dinsdag 1 november:
20 minuten test
in teams van vier

Donderdag 23 februari:
20 minuten test

Dinsdag 7 februari:
2.000 meter
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Ergometercompetitie 2016/17
Voor vragen: ergometervreters@gmail.com
Clubwerkergoavondteam: Parag Shanbhag, Martijn van de Corput, Coen Weber, Oskar Goldstein, Hans van Engen, Ilja Kok en Linda van Velthoven.

Tijdelijke commissies [zie Huishoudelijk Reglement Artikel 8]

COLLEGE VAN BEROEP

KLEDINGCOMMISSIE

Let van Leeuwen, Wim Rutten, Dik Verheijden.

roeikleding@rvbreda.nl
Karin Jäger.

ERGOMETERCOMPETITIE COMMISSIE
ergometervreters@gmail.com
Martijn van de Corput, Hans van Engen, Oskar Goldstein, Ilja
Kok, Parag Shanbhag, Linda van Velthoven, Coen Weber.

OBLIGATIECOMMISSIE

MARKCOMPETITIE COMMISSIE

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

mc@rvbreda.nl
Johan van der Sman (voorzitter), Yvonne van Diepen, Jeroen
Freling, Ellen Janssen, Hanny Janssens, Joke Overgaag, Martine
Reuvers, Brian Sanderse, Claartje van der Voet.

[zie ook Huishoudelijk Reglement Artikel 10]
vertrouwenscontactpersoon@rvbreda.nl
Liesbeth Verheugd-Rombouts.

KASCOMMISSIE

Disclaimer: Dit commissie-overzicht is het resultaat van een
uitvoerige inventarisatie door de secretaris in november. Het zou
kunnen dat er toch iets niet klopt, neem dan a.j.b. even contact op
via secretaris@rvbreda.nl, dan herstellen we het in het overzicht
dat op de website zal verschijnen.

Fred Dauwerse, Titia de Vries.

obligaties@rvbreda.nl
Hjalmar Peetoom, Henri Peters, Titia de Vries.
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RV Breda Cryptogram
Tijd over met de feestdagen?
Met een cryptogrammetje komt u er wel door!
Oplossingen met naamsvermelding
sturen naar: redactie@rvbreda.nl

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10

11

13

14

15

18

16

17

19

20
21

Horizontaal
1. Flink 2 verticaal (5)
2. Kijkt niet om (8)
3. Superieur 10 horizontaal (4)
5. Gala op de voorsteven (7)
7. Vrijwillige verplichting (8)
10. Rood (8)
11. Je hebt het te pakken (4)
12. Wedstrijd om oud geld (11)
14. Blijvend bezitten (6)
15. Derhalve peettante (9)
17. Een eitje voor iedereen (4+3)
18. Lichte vorm van 11 horizontaal (6)
20. Daarmee trek je een voor (5)
21. Haalt ze (binnen) (5)
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Verticaal
1. Dan gaat het achteruit (7)
2. Groen (10)
4. Duizelig zonder rond te draaien (3)
6. Als eerste over de finish (4)
8. Plassen op commando (4+5)
9. Daar kun je beter niet op lopen (7)
13. Om dubbel aan te halen (6)
16. Gewichtsheffer (6)
19. Apporteren (5)

Cryptogram: Anja van Zelst & Maarten de Tollenaer | Puzzelgenerator: www.onderwijsmaakjesamen.nl/kruiswoordpuzzel
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Over het water

Waar: langs de hele Mark, met name tussen paal 6 en 9.
Wanneer: vanaf eind september tot en met half april.

Koperwiek
(Turdus iliacus)

Door R. Wiekel
Op verschillende plekken is in Nederland weer de vogel
griep uitgebroken – het begint op een jaarlijks ritueel te
lijken. Ondanks alle ellende die dat met zich meebrengt,
kan ik het niet nalaten toch een lichte bewondering voor
die virussen te koesteren. Minuscule levensvormen zijn
het, niet veel meer dan wat genetisch materiaal in een
jasje van eiwit, maar tot ongelooflijk veel in staat. Ze zijn
volledig afhankelijk van andere organismen, aangezien ze
geen eigen stofwisseling of voortplantingsorgaan hebben.
Ze zijn goed in staat zich te specialiseren op één type
gastheer, maar kunnen zich razendsnel aanpassen aan
nieuwe omstandigheden en overstappen naar een ander
organisme. De kunst voor een succesvol virus is om niet
te snel àl te ziekmakend te zijn: als een gastheer te vroeg
zou sterven, krijgt het virus te weinig kans om zich over te
dragen op een nieuwe gastheer.
Vogelgriepvirussen zijn specifiek afhankelijk van vogels.
Daarmee hebben ze een ideale doelgroep als het om een
verspreidingstactiek gaat. Tijdens de vogeltrek verplaatsen
zich miljarden vogels over de wereld, ieder seizoen
opnieuw. Zo kunnen virussen en nieuwe varianten daarvan
zich razendsnel over de wereld verspreiden.

Hoog-pathogene vormen van het vogelgriepvirus zijn
bijvoorbeeld de H5N1 en H5N8-varianten, die bij grote
dichtheden in de huidige pluimveehouderijen enorme
slachtingen kunnen veroorzaken. Ze zijn echter nauwelijks
schadelijk voor andere vogels, die wel drager kunnen zijn.
Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct
contact met besmette vogels, door opname van het virus
via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Als je de
ongelooflijke omvang inziet van de vogeltrek, dan besef je
ook dat er tegen die verspreiding nauwelijks iets te doen is.
Ik moest denken aan de koperwieken die al vanaf oktober
aan het binnenkomen zijn. Het zijn lijsterachtigen uit
Scandinavië en Siberië, die hier in grote getale komen
overwinteren. In eerste instantie hoor je ze alleen maar. Ze
trekken ’s-nachts over – je hoort slechts een kenmerkend
hoog langgerekt ‘tjiehhh’ ergens boven je in het donker. Als
het kouder wordt heb je meer kans ze ook overdag te zien,
als ze zich tegoed doen aan meidoornbessen bijvoorbeeld.
Ze zien eruit als een soort kleine zanglijsters met een witte
oogstreep en steenrode ‘koperen’ flank en ondervleugel.
Dat koper heeft een interessante betekenis als het om
virussen en andere ziekteverwekkers gaat. In de klassieke
oudheid was al bekend dat koper een antimicrobiële werking
heeft. Een Egyptische papyrusrol, van ongeveer 2400 voor
Christus, beschrijft hoe koper kan worden gebruikt voor de
ontsmetting van wonden en het steriliseren van water. Nu
ziekenhuizen steeds vaker kampen met voor antibiotica
ongevoelige bacteriestammen, komt het metaal weer in
beeld vanwege zijn kiemdodende eigenschappen. Bacteriën,
virussen en schimmels worden nogal eens overgedragen
via veel aangeraakte oppervlakken, zoals deurkrukken,
duwplaten op deuren en kranen. Een recent onderzoek
aan de universiteit van Southampton leert dat resistente
MRSA-bacteriën op een koperen oppervlak binnen tien
minuten doodgaan, terwijl ze op roestvrij staal nog heel lang
welig kunnen tieren. Veel ziekenhuizen hebben daarom rvs
deurklinken en duwplaten vervangen door koperhoudende
exemplaren. Het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG) is een bekend voorbeeld uit Nederland: de deur
krukken en de kranen zijn van brons.
Ik vrees dat de koperwieken er niet veel aan hebben als
virusremmer, maar mensen: de aanblik van één zo’n stukje
wiek, goed belicht door de laagstaande winterzon, is een
prima remedie tegen allerlei onheil. De blijdschap die je kan
voelen bij het aanschouwen van zoiets moois is de beste
verdediging tegen geestelijke en daarmee ook lichamelijke
malheur. Daar heeft geen virus vat op.
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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
Twan de Loos
S2
Viva Goos
Madelon van Seeters
Gerard Kuijt
Pim Reichart

•
•
•
•
•
•
•

S4
Alexandra van Bel

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, Carola Fox
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.

16

