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Amsterdam Light Festival 2016/2017
Door Gerard Kuijt

Van 28 november 2016 tot en met 21 januari 2017 werd
in Amsterdam weer het gezellige Light Festival gehouden
met tal van (op)licht(ende) kunstprojecten. Om deze
kunstuitingen te bewonderen waren twee routes uitgezet,
één wandelroute en één vaarroute door de grachten.
Via Wouter ontvingen we informatie dat het Amsterdamse
Roeicentrum Berlagebrug in de avonduren toertochten
organiseerde langs alle kunstwerken met hun C4 boten
inclusief stuurman/vrouw, die ook uitgebreid toelichting
konden geven op de kunstprojecten. Een aantal leden van
RV Breda hebben deze mogelijkheid enthousiast opgepakt
waaronder Crew Class 2016 cursisten; op 7 januari j.l. werd uit
deze groep een “vrouwenboot” geformeerd met Viva Goos,
Petra Mouthaan, José Pieterse en Muriel van Agtmaal en op 21
januari j.l. een “mannenboot” met Ronald de Groote, Norbert
Raupp, Pim Reichardt en Gerard Kuijt. Helaas moest Pim op
het laatste moment vanwege trieste familieomstandigheden
afzeggen en heeft Ineke Bastiaansen zijn plaats ingenomen.

Het clubgebouw van Roeicentrum Berlagebrug is schitterend
gelegen aan de Amstel. Rond 18:00 uur vertrokken we nadat
de boten met verlichting waren uitgerust. We troffen het met
het weer: geen neerslag maar wel frisjes: rond het vriespunt.
De ca. 2 uur durende tocht bracht ons via de Amstel tot aan de
Stopera (langs het Amstel hotel, Carré en Hermitage: apart om
die vanaf het water te zien). Daarna werd het file varen tussen
de rondvaartboten door de Herengracht en Brouwersgracht;
dat gaf ons wel meer tijd om de vele lichtkunstwerken te
bewonderen. Vanaf het centraal station kregen we weer meer
ruimte; via Oosterdok, langs het Scheepvaartmuseum en
uiteindelijk langs de Mauritskade kwamen we weer terug op de
Amstel. Onze stuurvrouw en gids gaf duidelijke commando’s
(hoog nodig bij het file varen) en heel enthousiaste toelichting
op alle kunstwerken.
Terug bij de Berlagebrug, met koude vingers en tenen, konden
we genieten van een lekkere glühwein en terugzien op een
fantastische tocht, zie bijgaande foto’s. Zeker de moeite waard
om volgend jaar weer te doen.
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OPROEP
De redactie van de Easy-all zoekt met
onmiddellijke ingang een

Redactielid Wedstrijdroeien
Functieomschrijving:
Schrijven en verzamelen van artikelen voor de Easy-all
(5× per jaar) over roeiwedstrijden binnen en buiten de
vereniging in de ruimste zin van het woord.
Aspecten waaraan zoal aandacht kan worden besteed:
·	Verslag van wedstrijden binnen de vereniging
(Pepernotenrace, Markregatta, Aangepast roeien,
etc.)
·	Verslag van wedstrijden door deelnemers van RV
Breda aan landelijke wedstrijden (bv Head, Heineken,
Linge, Masters, WK, Abeelenrace, Spaarne etc.)
·	Aandacht voor voorbereiding, veiligheid,
gezondheid
·	De wedstrijdorganisatie van diverse wedstrijden (wie
wat waar en hoe)
· Criteria waaraan wedstrijdroeiers moeten voldoen
· Behaalde successen
Kandidaten kunnen in een gesprek met de redactie
nadere informatie inwinnen en omgekeerd kan de
redactie een indruk krijgen van schrijfervaring, motivatie
en affiniteit met het wedstrijdroeien. Werkzaamheden
kunnen worden uitgevoerd in het kader van Clubwerk.
Een gekozen kandidaat-redactielid schrijft twee of
drie nummers mee aan de EA, waarna er een evaluatie
plaatsvindt. Daarna, als het van beide kanten goed
bevalt, kan hij of zij toetreden tot de vaste redactie.
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Wim Knoester, parel op de kroon
van de RV Breda!
Door Marius Aalders

Vriendschap en plezier voorop bij
Regiowedstrijd jeugd

Nabeschouwing Head 2016
Door Thom Rolf
Ik weet niet meer of het nu oktober of november was, maar
ik stond ’s morgens op met een barstende hoofdpijn en
ben er toch maar even mee naar onze huisarts gegaan.
Zij onderzocht mij en kwam na enige tijd tot een heldere
diagnose. Meneer Rolf U heeft geen hoofdpijn maar een
Head-ache. En toen wist ik het weer!

Prompt ontstond het gekissebis rondom de samenstelling van
de ploeg. Eerst nam Anne het kloeke besluit van een heren acht
en een dames vier, wat vervolgens werd veranderd door Anna
in een dames acht en een heren vier maar omdat we maar vijf
dames hebben, werd gewijzigd in een mix acht en een heren
vier om tenslotte te eindigen in een heren acht en een dames
vier. Of deze beslissing definitief is weet ik tot op de dag van
vandaag nog steeds niet.

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.

Door Carola Fox

Zondag 18 september is het al vroeg druk en gezellig op
de roeivereniging. Het is de dag van de regiowedstrijden in
de zuidelijke jeugdcompetitie op het gladde water van de
Mark. Circa 115 ploegen met roeiers van 11 tot 18 jaar uit
Maastricht, Eindhoven, Cuijk, Dordrecht, Roosendaal, Tilburg
en Den Bosch verzamelen zich op de vlonder, wrijven restjes
slaap uit de ogen en koesteren zich in de zon tot het oproeien
kan beginnen.

Het is inmiddels januari en uit onverwachte hoek komt het
E-woord over de kim. Het E-woord ja inderdaad een soort
frustratie verwerkend martelwerktuig van de 21e eeuw waarop
je hersenloos heen en weer moet raggen starend naar een
veel te traag werkend metertje te midden van zwetende en
rochelende lotgenoten. Ja natuurlijk heb ik het hier over de
ergometer. Er wordt een krachtige norm gesteld minimaal 7
kilometer in 30 minuten en anders roei je niet mee op de Head.
Bert sleurt er prompt ruim 7200 meter uit, onder het luid roepen
van “lange haal” en vraagt vervolgens iedere training met een
licht sarcastische glimlach of jij de norm ook al gehaald hebt.

De dametjes van De Drie Provinciën (DDP) uit Cuijk hebben er
in ieder geval zin in. “We starten met twee vieren en hebben
goed getraind. We komen ieder jaar hier en het is altijd leuk.
Onze prestaties zijn niet altijd even fantastisch, maar we
winnen steeds vaker.” Marnix, Aart, Leon, Ties en Berend van
onze eigen jeugd maken zich meer zorgen dan de dames

Gelukkig roeien we ook af en toe, maar nooit in de vastgestelde
opstelling. Kees is of ziek of op vakantie en Liesbeth is of op
vakantie of ziek.
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uit Cuijk. Zij doen mee om te winnen, maar spotten een
paar geduchte tegenstanders. De mannen zijn ambitieus.
Ze hebben dit seizoen behoorlijk wat blikken getrokken
en worden opgenomen in de Toproeiacademie. Het doel is
nationale wedstrijden roeien!

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.

“Deze regiowedstrijden gaan vooral om de gezelligheid”,
vertelt Melanie de Meurichy. “Er is geen echte rivaliteit tussen
de verenigingen. Vriendschap en plezier staan voorop. De
wedstrijden kennen ook geen kamprechters. De arbitrage is
gewoon in handen van Ivo en Gerlof. Alles gaat heel relaxed. De
aanmoedigingen zijn van het positieve soort en van agressie
geen spoor. De jeugd mag maximaal drie keer starten en dat
kan ook iedere keer in andere samenstelling. Zelfs combinaties
van verschillende verenigingen zijn mogelijk. We willen dat er
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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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Hoe waardevol (of niet) is de Easy-all?
Door de redactie
Sinds Clubware is ingezet binnen de RV Breda, beschikt de
Easy-all over een meer complete redactie. Anna de Zeeuw,
Carola Fox, Marius Aalders en Karin Plantinga zorgen voor
de tekstuele inhoud, samen met natuurlijk bijdrage van
andere leden. Maarten de Tollenaer is onze vormgever. Het
nieuwe jaar gaf de redactie aanleiding weer eens de koppen
bij elkaar te steken om te kijken wat er goed gaat en wat
verbeterd kan worden. Het leek ons aardig de leden een
kijkje in de Easy-all-keuken te geven.
We stelden ons allereerst de vraag wat eigenlijk de betekenis
van de Easy-all is en beantwoordden die met drie functies:
A. het verbinden van de leden;
B.	de historie van de vereniging wordt vastgelegd, er vormt
zich een archief;
C. de Easy-All is een constante binnen de vereniging.
Hoewel de redactie het niet kan onderbouwen met cijfers,
heeft zij de indruk dat de EA door de leden redelijk goed
gelezen en ook gewaardeerd wordt. Met name oudere leden
zien de EA graag ook in papieren vorm verschijnen.

Inhoud
Wat komt er in de Easy-all aan bod en kunnen er een min of
meer vaste rubrieken worden onderscheiden? Na een korte
brainstorm komt het volgende rijtje tevoorschijn, waar de EA
regelmatig aandacht aan wil schenken:
- Bestuur en jeugd: Anna de Zeeuw en Carola Fox
- Het Interview: Marius Aalders
-	Toertochten: Karin Plantinga (en andere toerroeiers; Bert
van Nispen is een trouwe leverancier van verhalen)
- Wedstrijdroeien: –vacature–
- Onderhoud: commissie (Johan Bilderman cs)
- Veiligheid: commissie (Anne Tjepkema)
- Over het water (Wiekel)
- Kunst of Kitsch? (Maud van Etten)

Het streven van de redactie is om alle facetten van de roeisport
en de vereniging te belichten. Zo was een artikel over
technische aspecten bij de riggering van een acht, geschreven
door Hans Rompa, interessant. Hans’ bijdrage is een mooi
voorbeeld van een tekst die weer andere lezers aanspreken dan
liefhebbers van toerroeien of wedstrijden. Het zou aardig zijn
als, net zoals Hans, meer leden over “hun ding” gaan schrijven
voor de EA.
Voor de crewclass zou de redactie graag een soort
correspondentschap zien, een taak die steeds kan worden
doorgegeven aan een nieuw, aankomend lid. De ervaring leert
dat nieuwe roeiers het leuk vinden om aandacht te krijgen in
de EA. Leden die zelf niet een artikeltje willen schrijven of die
het lastig vinden iets op papier te zetten, kunnen mogelijk wel
feitelijke gegevens en indrukken aanreiken. Daaruit kunnen
redactieleden dan een goedlopend verhaal destilleren. Ook
kunnen leden natuurlijk altijd suggesties voor onderwerpen of
rubrieken aandragen.

Vormgeving
De tekstschrijvers van de Easy-all zijn vol lof over de huidige
vormgeving door Maarten en horen van clubgenoten ook
veel waardering voor de mooie opmaak. De EA wordt nu
zelfs digitaal uitgegeven als echt magazine, waarin je kunt
bladeren. Het streven is dat, zodra de kopij is aangereikt aan de
vormgever, de EA binnen een week kan worden uitgegeven,
zodat er niet teveel tijd zit tussen deadline en verschijning.

Verspreiding
Elk roeilid krijgt tegenwoordig de EA digitaal toegezonden en
kan de EA via een link in zijn mailbox openen. Alleen onze erevoorzitter krijgt de EA in papieren versie toegezonden. Voorts
worden er steeds dertig exemplaren in zwart-wit gedrukt
die uit de sociëteit kunnen worden meegenomen. Daarnaast
liggen er op de sociëteit tien exemplaren in kleur ter inzage (!).
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Penningmeester Saskia Langbroek-Coppes draagt haar
rol over

‘Ik moest mijn hand
op de knip houden’
Door Anna de Zeeuw
Het optreden van Saskia tijdens de Algemene Leden
Vergaderingen staat me nog goed bij. Met haar als penning
meester, zo voelden wij allemaal, komt het goed met de
financiën van onze club. Toen de redactie hoorde dat zij haar
functie zou neerleggen, lag een interview voor de hand, want
natuurlijk zijn we benieuwd naar haar ervaringen.
Kun je iets vertellen over jezelf?
Ik woon in Oosterhout, ik ben getrouwd met Maarten Langbroek,
die hier ook roeit, en we hebben twee pubers. Ik heb voor mijn
werk eerst 20 jaar in het bankwezen gezeten. Daar heb ik ‘het
vak’ geleerd, zoals balansen lezen en jaarrekeningen begrijpen.
Daarna ben ik in een maatschap met professionals verder
gegaan. We helpen ondernemingen die willen veranderen. Ik
heb dus een eigen zaak. Het is wel handig als je een beetje kunt
tellen als penningmeester. En het is ook bruikbaar als je een
jaarrekening kunt opmaken.
Roei je al lang?
Ik ben begonnen als student in 1987 en heb alszodanig
geroeid tot mijn afstuderen. Daarna heb ik nog wel bij de
burgervereniging Rijnland wedstrijden geroeid, maar toen
werd ik zwanger en heb ik 10 jaar niet geroeid. Een paar jaar
geleden ging onze dochter kijken bij de roeivereniging. Die
vond het helemaal niks. Maar mijn echtgenoot Maarten en ik
zijn daardoor alle twee weer gaan roeien.
De afgelopen periode leken de verenigingsfinanciën een behoorlijke
opgave met zich mee te brengen. Hoe heb jij dat beleefd?
In het begin heb ik echt stress gehad of we de energierekening
nog wel konden betalen als vereniging. Toen ik kwam was
het verhaal: Als er nieuwe leden komen, gaat het allemaal
makkelijker met de financiën. Het uitgangspunt was toen, door te
groeien naar 600 leden. Die ledengroei is er echter niet gekomen.
Een mooiere vereniging dan je het nu hebt, kun je het niet
krijgen. Zo mooi als hier in Breda is er bijna geen enkele
vereniging in Nederland, en toch komen we niet boven de 400
leden uit. Met een contributie van 400 leden moet je het dus
draaiende kunnen houden. Dat is een hele uitdaging, want we
hebben ongelofelijk veel onroerend goed, boten, onderhoudsen energielasten, alles wat er met dit hele terrein samenhangt
brengt kosten met zich mee. We zijn tegelijkertijd ook heel
kapitaalkrachtig omdat we veel onroerend goed en boten
hebben. Maar het beschikbare geld om de rekeningen van te
kunnen betalen is beperkt.
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Je stopt er straks mee. Hoe kijk je terug op jouw rol?
Ik moest mijn hand op de knip houden. Het bestuur en de
commissies hebben daarmee moeten leren omgaan. Nu
moet iemand anders die kar gaan trekken. Ik heb vorig jaar al
aangekondigd dat ik er na 3 jaar mee ging stoppen. Maar ik laat
het met een gerust hart achter.
Wat heeft gewerkt om buffers te krijgen?
Het werkt als je mensen budgetten geeft. Niemand heeft het
afgelopen jaar meer een blanco cheque gehad. Ik denk dat het
geld steeds, zonder nadenken, werd uitgegeven. We hoeven
gelukkig geen geld te verdíénen. Maar ik heb altijd gezegd:
je moet een buffer hebben van minstens 6 maanden om het
in krappe tijden uit te kunnen zingen. Als het te gortig wordt,
dan verkoop je iets. Maar je hebt wel tijd nodig om het kapitaal
dat nu vastzit in gebouwen en boten om te zetten in contant
geld. Die flexibiliteit heb je nodig. Met budgetten werken
is binnen deze vereniging lastig, want mensen houden niet
van budgetten. In onze club, zo heb ik gemerkt, moet je extra
streng zijn want de gewoonte is hier soms anders. Ik probeer
daarom heel erg te sturen op ‘afspraak is afspraak’.
Energiebesparing levert dat nou veel op?
Toen ik kwam, hadden we een energieleverancier waar niemand
ooit van had gehoord, dat was, zeg maar, een opmerkelijke

leverancier. We zijn met veel hulp van Gom van Geel overgegaan
naar een bekende leverancier, met meer transparante energie
rekeningen. We hebben een gevecht moeten leveren met de
oude leverancier, maar dat in combinatie met nieuwe slimme
meters heeft echt heel veel opgeleverd.
Hoe gaat nu zo’n begrotingsproces eigenlijk en wat is jouw rol
daarin?
Dat is een gezamenlijk proces. Je bepaalt samen het budget
in het begin van het jaar. Dat bereken je op basis van een
schatting van het aantal leden in dat jaar. Dan ga je dat geld
verdelen waarvoor de commissies met plannen komen.
Onderhoud van de vloot is een grote kostenpost, evenals
onderhoud van de gebouwen. Het dak van de Henk van
Heelloods is afgelopen jaar gemaakt en dit jaar staat er meer
achterstallig onderhoud op de planning. Uiteindelijk komen we
dan met een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering.
In hoeverre gaat dit nu anders dan bij een bedrijf?
Een bedrijf stuurt op eigen vermogen, maar wij sturen niet op
winst maar op ‘break-even’ zodat het geld goed gebruikt wordt.
We willen geen gammele boten met gammele schoentjes. De
grote puzzel is om geld dat binnenkomt zo te verdelen, dat alle
partijen tevreden zijn.
Wat zou je je opvolger aanbevelen?
Nu het financieel goed op orde is, kan mijn opvolger zich
op nieuwe dingen richten. Een voorbeeld is onderzoek te
doen naar verbetering van de manier van betalen aan de bar
mogelijk door over te gaan tot wireless betalen. Wanbetaling
is bij veel leden een doorn in het oog. Dat geldt ook voor de
wedstrijdgelden. Dat proces, daar moet je eens een keer goed
naar kijken. Nu is het zo, dat de vereniging de wedstrijdkosten
voorschiet.
Iedere factuur die niet betaald wordt, kost de penningmeester
extra veel tijd. Dat wordt heel erg onderschat. Ik heb tijden
dat ik 30 mailtjes per dag krijg van leden. Je hebt er zeker 30
per week. Voor de contributie hebben we een waakhond: Paul
Steverink. Maar dat is echt voor de hele lastige gevallen. De
betalingsmoraal is echt niet goed hier en dat is gek voor een
vereniging. Maar uiteindelijk komt het dan wel weer goed met
de contributie-inkomsten. Van een grote contributieverhoging
ben ik geen grote voorstander. Je zoekt naar een evenwicht.
Mijn opvolger kan dus verder, projecten oppakken, hand op
de knip en afspraken maken met mensen, hij of zij kan uit de
voeten. Het is een prachtige club.

Vraag het
Agmaja …
Velen van ons zullen zich Agmaja Kolman herinneren als
lid van onze roeivereniging. Agmaja was en is voor veel
deelnemers aan het aangepast roeien een rolmodel.
Gewoonlijk is een wedstrijdroeier al buitengewoon
gedreven, zelfs fanatiek om zo hoog mogelijk te
eindigen en blik te halen in een wedstrijd, maar bij het
aangepast roeien zie je zo mogelijk nog meer ambitie.
Naast het streven om liefst blik te behalen, laten zij
ook zien dat niets, geen beperking of wat dan ook, hen
weerhoudt om te presteren in hun sport. Agmaja is een
groot promotor van de roeisport en dat is te zien via
onderstaande link naar een prachtig promotiefilmpje.
Kijken dus, het is de moeite waard!

https://www.facebook.com/VersVoer/
videos/811264658976203/

Wat zijn je plannen met betrekking tot roeien?
Ik heb geen speciale plannen, ik ga vooral gewoon roeien. Als
je bestuurstaken hebt, dan gaat dat echt ten koste van het
roeien. Ik ben sinds de zomer geblesseerd geweest wegens een
handoperatie. Ik heb net weer voor het eerst geroeid. Ik zie er
echt naar uit om na de bestuurswisseling hier weer vooral voor
het roeien te komen.
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100 jaar jong
Door Carola Fox
Wij roeiers maken deel uit van een lange traditie. De eersten,
die een boot met riemen gebruikten waren de Egyptenaren.
Vervolgens trokken de Grieken en Romeinen ten strijde in
hun galeien. Groot voordeel ten opzichte van zeilschepen
was de onafhankelijkheid van de wind. De vijand kon door
de roeiers ook tegen de wind in worden aangevallen. Ook
de Vikingen maakten hun maritieme oorlogsuitstapjes in
schepen met riemen.
De moderne roeisport ontstond begin 18e eeuw in Engeland.
Destijds was de gemakkelijkste manier van transport in
Londen het vervoer over water door professionele roeiers, de
zogenaamde “watermen”. Deze “watermen” organiseerden
voor hun plezier onderlinge wedstrijden. Hun eerste officieel
bekende wedstrijd dateert van 1716. In 1896 werd roeien een
olympische sport en pas vanaf 1976 (!) mogen dames starten in
Olympische nummers.
Op 16 december 1847 werd in Amsterdam de Koninklijke
Nederlandse Zeil- en Roeivereniging opgericht. Dit is de oudste
watersportvereniging in Nederland. In 1874 zag de eerste
studentenroeivereniging het levenslicht: Njord in Leiden. Op 21
januari 1917 volgde de oprichting van de KNRB. En in 1974 was
RV Breda een feit!

WK Bosbaan, 1977

Bevrijdingstocht juni 1945

WK Bosbaan, 1977

Bevrijdingstocht juni 1945

Bosbaan, 1947

Bosbaan, 1947
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Het tot stand komen van de roeibond ging niet bepaald
gemakkelijk blijkt uit een document van de KNZ&RV (Stads
archief van Amsterdam). Het gaat hier om een handgeschreven
uitnodiging, gedateerd 22 februari 1885,gericht aan het
bestuur van de Koninklijke om de oprichtingsvergadering
van de Nationale Zeil- en Roeibond bij te wonen. Deze
vergadering zou op 28 februari 1885 plaatsvinden in Café
Krasnapolsky. Bundeling van “zeil- en roeikrachten” was
destijds hard nodig omdat eind 19e eeuw veel nieuwe sporten
opkwamen (schaatsen, wielrijden, cricket) die het roeien in
populariteit bedreigden. Ook stadsuitbreidingen bedreigden
de roei- en zeilsport. Woningbouw had prioriteit boven de
aanleg van jachthavens en roeiverenigingen. Er werden
steeds minder wedstrijden georganiseerd en steeds meer
watersportverenigingen gingen failliet. Hoogste tijd dus om de
koppen bijeen te steken en plannen te smeden om regionaal
en nationaal een vuist te kunnen maken.
Maar dit was tegen het zere been van de Koninklijke. Als
machtigste vereniging was het geen optie om ook maar iets
van invloed in te leveren aan een nieuwe organisatie. Dus
verzon men een list. Eind maart 1885 organiseerde de KNZ&RV
een vergadering over het minimum gewicht en de minimum
leeftijd van stuurlieden bij roeiwedstrijden. Tijdens deze
vergadering werd tevens besloten de nieuwe Nationale Zeil- en
Roeibond niet te erkennen. De nieuwe Bond stond hiermee
schaakmat en de KNZ&RV behield zijn machtspositie. Het
duurde nog tot 1917 voor de KNRB eindelijk een feit was.
Op 21 januari is het eeuwfeest van de Roeibond gevierd tijdens
het Aegon Nationaal Roeicongres. Voor een sfeerimpressie
www.knrb.nl
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van:
www.knrb.nl
www.sportgeschiedenis.nl
www.wikipedia.org
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Wherry-roeien, ca 1920

Lustrumwedstrijden, 1966
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Wherry-roeien, ca. 1920

LAGA, 1965
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Amstel, 1957

NRB Bestuur 1928

NRB Bestuur, 1928

Amstel, 1957

Oost – West ontspanning, 1964

NK in het donker, 1968

Bosbaan, 1965

Njordlustrum 1974

Varsity, 1946

Bosbaan, 1951
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Lange afstand op de Amstel, ca 1930

Lange afstand op de Amstel, ca. 1930

Bosbaan, 1952

Amstel, 1957
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Holland Beker, 1983
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Skiffhead, 1980

Bosbaan, 1950

Bosbaan, 1951

Telegraafbeker, jaren ‘20
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Njordlustrum, 1974

Varsity, 1946

Telegraafbeker, jaren ’20

Training Head, 1967

Training Head, 1967

Skiffhead 1971

Head of the River, 1960

Bosbaan, 1947
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Roudnice, 1993

Hollandia, 1914

Skiffhead, 1971

Head of the River, 1960

NK in het donker, 1968

Finales EK Bosbaan, 1964

Hollandia, 1914

Bosbaan, 1965

Oost-West ontspanning, 1964

Finales EK Bosbaan, 1964

Varsity, 1956

Varsity, 1956

Head of the River, 1955

Head of the River, 1955

Dead heat, Varsity 1960

Dead heat, Varsity 1960

De Delftsche Sport, 1922

De Delftsche Sport, 1922
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Programma Midweek- en toerroeien 2017
Midweek roeien is er voor iedereen die graag een tochtje
roeit in ons mooie land en daar tijd voor heeft op een dag
tussen zondag en zaterdag.
De midweekroeiers hebben een vaste roeidag op dinsdag.
Gedurende de wintertijd beginnen we om 9.30u en tijdens de
zomertijd om 9.00u. Het is een vrije inloopmorgen en iedereen
is welkom.
Elke 2e dinsdag van de maand, op enkele uitzonderingen na,
wordt er iets georganiseerd: een tocht, ontvangst van een
andere vereniging of een andere activiteit.
We roeien in C-boten of in wherry’s. Als we bij andere
verenigingen roeien zijn de kosten voor het gebruik van de
boten meestal 5 euro per persoon, daarbij komen dan ook nog
eventuele reiskosten.
Het programma wordt bekendgemaakt op de site, in de Easy All
en een maand tevoren hangt er een inschrijflijst met informatie
op het prikbord in het clubhuis. De tochten zijn geschikt voor
iedereen die in het bezit is van S1 dus ook voor beginnende
roeiers!
Inschrijven voor een tocht of activiteit kan via de mail
(mvanderholstblijlevens@gmail.com), tel. (0168) 33 05 59 of op
de lijst op het prikbord.
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Het programma in het komende jaar ziet er als volgt uit:
11 april
25 april
4 mei
9 en 10 mei
13 juni
8 augustus
12 september
10 oktober
8 november

Dagtocht: Roosendaal naar Terheijden (32 km)
Dagtocht: Reeuwijkse plassen ( 20 km)
Rondje Breda met RV Rijnmond
Tweedaagse op de Linge
Dagtocht Den Haag 12 km ( nog niet definitief )
Dagtocht Dordtsche Biesbosch ( 20 km)
Dagtocht Utrecht ( nog niet definitief )
Dagtocht Rondje Breda (Sluitingstocht)
Alle verjaardagen!

Het Archief van de RV Breda is terug
op de roei!
Wie heeft nog oud materiaal?
Door Nico van Walree
De HenkvanHeel-loods biedt niet alleen veel ruimte aan
onze boten en een fijne werkplaats maar heeft ook kast
ruimte genoeg om het archief van onze vereniging te
herbergen.
Nou zijn we de afgelopen jaren niet al te best met onze
geschiedenis omgegaan. Jarenlang lagen mappen met
verslagen van bestuursvergaderingen en ALV’s en mooie
oude foto’s te schimmelen op de zolder van de Rapp loods.
Daarna stonden ze jarenlang bij de secretaris vergeten
in de kast. Jammer, want onze geschiedenis en annalen
verdienen veel beter! Al bladerend in die mappen vind je
prachtige verhalen, verslagen van een lustrum, brieven vol
ruzie en zelfs een RV Breda-clublied. Al mijmerend denk ik
dat ons bestuur een paar uur Clubwerk zou moeten vrij
maken om een RV Breda archivaris aan te stellen. Die kan als
geen ander het verleden laten leven in het hier en nu:

ik denk aan ingescande oude foto’s bij een ALV of lustrum,
een rubriek in de Easy All uit de Oude Doos etc etc.
Een eerste begin is door Maud van Etten en ondergetekende
gemaakt: het archief staat nu in de kast onder de trap
in de HvH loods. Jammer genoeg ontbreken er nog
een heel aantal jaargangen bestuursvergaderingen en
correspondentie. Ook weet ik dat er fotoboeken zijn met
foto’s van de oprichting, de Paul Veenemans prijs ergens in
de jaren ’80 en nog veel meer.
Daarom bij deze een oproep: heb je materiaal wat een
plaats verdient in het RV Breda archief geef dat dan even
(door) aan Maud van Etten of aan mij.
Als voorbeeld hoe leuk het verleden kan zijn: welke Junior
roeier – nu als heuse veteraan actief in een 4zonder – zien
we hier ergens in de jaren ’90 zijn eerste halen (?) in de skiff
maken?
9

Jeugd Kerst Diner

Gerlof zet zijn beste glaasjes voor …

Deze maakt niet meer zoveel geluid als DJ MAX …

… en het recept voor dit prachtige vegetarische gerecht blijft het
geheim van de kok

Aanpassen …
Eind januari, ijs op de Mark, voor veel
roeiers een veroordeling tot de ergometer.
Aangepast Roeien heeft een andere
aanpassing: neem een balk, maak de bak
ijsvrij en doe een roeitechnische training.
Op de foto: roeister Corrie Marijnissen en
coach Liesbeth Kruijthoff.
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Cryptogram
decembernummer 2016

‘Engelse’ reünie
Door Bert van Nispen

Op zondag 20 november jl was er een stormachtig
weerzien tijdens de reünie van de roeitocht op de
Severn Avon in de zomer van het afgelopen jaar. Het
was allemaal erg geanimeerd met een hartelijk weerzien
en welgemeende belangstelling. Vanwege de harde
wind die zondag (windkracht 7-8) kon het geplande
rondje Breda niet doorgaan en bleven de gereserveerde
wherries en C 4- en in de loods.

Als alternatief was een geïmproviseerde stadswandeling
bedacht en een bezoek aan de grote OLV kerk met
veel interesse voor Breda als rijke Nassaustad. Tijdens
het vooraf, thuisbereide captainsdiner werd het KNRB
toerprogramma voor 2017 bekend gemaakt.

Tot ieders verrassing stond in het vorige nummer
zowaar een heus cryptogram! Hierop kwamen twee
inzendingen binnen. Die verschilden nog aardig
van elkaar maar hadden in elk geval gemeen dat
alle woorden op de roeisport en onze vereniging.
sloegen. Maarten onze vormgever als maker van het
cryptogram maakt de juiste uitslag bekend.
Horizontaal
1. Flink 2 verticaal (5) STERK
2. Kijkt niet om (8) STUURMAN
3. Superieur 10 horizontaal (4) BEST
5. Gala op de voorsteven (7) BOEGBAL
7. Vrijwillige verplichting (8) CLUBWERK
10. Rood (8) BAKBOORD
11. Je hebt het te pakken (4) SLAG
12. Wedstrijd om oud geld (11) MARKREGATTA
14. Blijvend bezitten (6) HOUDEN
15. Derhalve peettante (9) ERGOMETER
17. Een eitje voor iedereen (4+3) EASY ALL
18. Lichte vorm van 11 horizontaal (6) KLAPJE
20. Daarmee trek je een voor (5) PLOEG
21. Haalt ze (binnen) (5) LOODS
Verticaal
1. Dan gaat het achteruit (7) STRIJKEN
2. Groen (10) STUURBOORD
4. Duizelig zonder rond te draaien (3) DOL
6. Als eerste over de finish (4) BOEG
8. Plassen op commando (4+5) LAAT LOPEN
9. Daar kun je beter niet op lopen (7) KLIPPEN
13. Om dubbel aan te halen (6) RIEMEN
16. Gewichtsheffer (6) RIGGER
19. Apporteren (5) HALEN
Yvonne van Diepen en Wouke Eindhoven hadden
respectievelijk 5 en 4 foutjes, maar verdienen allebei
een kleureneditie van deze Easy All voor hun sportieve
inzending.
De moeilijkste omschrijving bleek 16 verticaal te zijn.
Een RIGGER is een van oorsprong Engels woord en
heeft meerdere betekenissen: (scheeps)tuiger (takelaar),
vliegtuigmonteur (parachuteplooier), takelman (hijskraanbedienaar), steiger, riemschijf, uitlegger (van
raceroeiboot).
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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

Op basis van zijn roei-ervaring krijgt
Julian Somberg B3 en S2.

•
•
•
•
•
•
•

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.
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