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Beelke van Meurs lid van verdienste en Wim Knoester erelid werden op de ledenvergadering volop in de bloemetjes gezet. – Foto: Marius Aalders

Een persoonlijke nabeschouwing
van de Algemene ledenvergadering
Door Anne Tjepkema

Op zaterdag 8 april trotseerde na de laatste Markcompetitie
een honderdtal leden het mooie weer voor de laatste
editie van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Nu
zijn degenen die dit er voor over hebben, sowieso bereid
om een aandeel te leveren in het debat dat ontstond na de
bekendmaking van voorzitter Geraline Leusink omtrent
de te volgen procedure bij de voorziene en onvoorziene
bestuurswisseling. Voorzien was de wisseling van voorzitter
en penningmeester, onvoorzien was het onverwachte
aftreden van de secretaris.
Als een zeer gemotiveerde en goed functionerende secretaris
aftreedt, dan is dat een verlies voor de vereniging en gaat dat
in mijn optiek niet alleen het bestuur aan. Helaas bleef de ALV

onkundig van de ‘moverende redenen’ achter dit besluit. Maud
van Etten wilde vooraf desgevraagd niet meer kwijt dan dat
het op de weg van het bestuur lag deze redenen openbaar
te maken. De voorzitter verwees naar Maud en zo was de
cirkel van geheimhouding rond. Volgens mij was in elk geval
het onderwerp van het verschil van inzicht een zaak die ons
allen aangaat. Naar verluidt zou zij binnen het bestuur in haar
opvatting bovendien niet alleen staan.
Nu de procedure rond de wisseling van voorzitter. Statuten
maken altijd een onderscheid tussen personen en zaken.
Over personen kan schriftelijk worden gestemd, over zaken
bij hand opsteken. Gebruikelijk bij andere verenigingen is dat
er schriftelijk wordt gestemd indien één lid daarom verzoekt.
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In dit geval waren dat er meer dan één. Het bestuur wees
deze opvatting van de hand met als motivering dat er slechts
één kandidaat was en dat er ‘dus’ bij acclamatie zou worden
gestemd. Nu weet ik wel dat een schriftelijke stemming niet
was voorbereid en dat dit tot oponthoud en ‘gedoe’ zou leiden.
Van meer gewicht was waarschijnlijk dat het bestuur bang was
dat een schriftelijke stemming afbreuk zou doen aan de positie
van de beoogde voorzitter, Petra Ramakers.
Het was immers bekend dat er een tegenkandidaat was
ingebracht. Weliswaar niet tenminste vier weken voor
de ALV, zoals de statuten vragen, maar door met deze
kandidaat een gesprek aan te gaan zette het bestuur haar
argument dat die tijdklem dominant was, opzij. De voorzitter
motiveerde dit gesprek als passend binnen de zoektocht naar
bestuurskandidaten, maar dat botst weer met het feit dat de
tegenkandidaat in kwestie niet voor de opengevallen positie
van secretaris was voorgedragen. Het vermelden waard is
hier ook dat er volgens een lid geen gevolg was gegeven
aan de mogelijke kandidatuur van andere leden voor het
voorzitterschap.
Wat is wijsheid? Enerzijds ben ik gevoelig voor het argument
van Chris Liesker, onze onvolprezen sociëteitscommissaris, dat
je blij moet zijn als zich gemotiveerde kandidaten voor een
bestuursfunctie melden, anderzijds ben ik van mening dat
bestuurskandidaten per definitie stevige persoonlijkheden

zijn die best een teleurstelling kunnen verwerken. In andere
verenigingen heb zo vaak meegemaakt dat er twee kandidaten
voor een functie waren en dat er dus één won. Dat doet niets
af aan de persoon van de verliezer. Ik vind dan ook dat het
bestuur de tegenkandidaat met vermelding van het niet in acht
nemen van de termijn had moeten opvoeren. Democratische
regels zijn er niet voor bangerikken. Op zijn minst had een
schriftelijke stemming omtrent de ene kandidaat de schijn
weggenomen dat hier sprake was van een opzetje. Wedden
dat Petra met een daverende meerderheid was gekozen en dus
was gestart met een solide draagvlak? Nu moest zij genoegen
nemen met een rol als speelbal van de sentimenten.
Kortom, ik hoop dat het ‘nieuwe’ bestuur meer openheid
betracht en niet bang is voor risico’s. ik onderstreep dat te meer
bij het horen van het getal van 66 leden die weigerachtig zijn
mee te doen aan Clubwerk en aan wie niet meteen de boete
van €100 wordt opgelegd. Nu kan het bestuur wel vrezen dat
van deze 66 weigeraars een deel bij het toepassen van een
sanctie zal weglopen, maar daar staat tegenover dat de leden
die zich wel inzetten voor het Clubwerk, nou niet bepaald
worden gestimuleerd op deze voet door te gaan.
Laat ik besluiten met een compliment aan Geraline Leusink die
te midden van de woelige baren koers hield en de vergadering
tot een goed einde bracht. Ik weet zeker dat zij in Petra
Ramakers een waardige opvolger heeft. Veel succes, Petra!

De aftredende voorzitter Geraline Leusink overhandigt de hamer aan haar opvolger Petra Ramakers. – Foto: Marius Aalders
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Aan tafel
Aftredende bestuursleden: bedankt!
Door Wim Mohlmann, namens het bestuur
Zaterdag 8 april hebben we de Algemene Leden
vergadering 2017 gehad. Na een wat roerige
start hebben we een goede vergadering gehad,
afsluitend met de feestelijke benoeming van Wim
Knoester tot erelid en Beelke van Meurs tot lid van
verdienste waarna een gezellige borrel volgde.
Door het wat tumultueus verlopen begin van de
vergadering hebben we echter bij het agendapunt
over aftredende en aantredende bestuursleden een
heel belangrijk onderdeel vergeten: het bedanken
van de aftredende bestuursleden. Daarmee doen we
geen recht aan het vele goede werk dat zij voor onze
roeivereniging hebben verricht en de vele tijd die zij
er in gestoken hebben.
Het uitgelezen moment daarvoor, de ALV, is helaas
voorbij maar we vinden dat Geraline Leusink, Saskia
Langbroek en Maud van Etten een publiekelijk
dankwoord en erkenning voor hun inzet verdienen.
We weten zeker dat we ook spreken namens
veel andere leden van RV Breda. We zouden
het waarderen als degenen die onze woorden
onderschrijven dit ook aan Geraline, Saskia en Maud
laten weten. Ze verdienen het en een applaus tijdens
de ALV is helaas niet meer mogelijk.

Beste Geraline,
Soms waren we het snel eens, soms verschilden
we van mening. En gelukkig hebben we ook veel
gelachen. Iedereen in het bestuur wil het beste
voor de vereniging en is heel gedreven. Als er
verschillende standpunten zijn, worden deze met
verve verdedigd. Aan de voorzitter dan de lastige
(en voor veel leden onzichtbare) taak om te zorgen
dat er toch een goed besluit kan worden genomen
in het belang van de vereniging en dat recht gedaan
wordt aan uiteenlopende belangen en meningen.

Het besef dat iedereen belangeloos, onbezoldigd
en met de beste bedoelingen zijn functie vervult
en dat je het moet doen met de sterke én minder
sterke punten van al deze vrijwilligers, maakt het
lastiger een vereniging te leiden dan een bedrijf of
professionele organisatie. Jij was je daarvan bewust
en hebt naar beste inzicht deze lastige taak op je
genomen waarvoor veel dank.
Toen je gevraagd werd om voorzitter te worden,
had je één (drukke) baan bij zorginstelling Siza in
de regio Arnhem. Dat viel te combineren, vond je.
Maar al snel kreeg je er een tweede job naast, bij het
Radboudumc in Nijmegen. Toen je privé ook nog
langdurig zorg moest gaan bieden begon het gebrek
aan tijd bij jou te knellen. Eind vorig jaar meldde je
in het bestuur dat je als voorzitter zou gaan stoppen
omdat je onvoldoende tijd aan de vereniging kon
besteden. Je vond dat je de functie niet naar jouw
maatstaven kon vervullen en dat de vereniging, in
jouw woorden, “beter” verdiende. We vonden het een
moedig besluit. Het was duidelijk dat het voor jou
een moeilijke afweging was geweest maar je hebt je
prioriteiten gelegd zoals het naar onze mening ook
hoort. We hebben er veel respect en alle begrip voor.
Gelukkig hebben we in Petra Ramakers een goede
opvolger gevonden.
Bedankt voor alles wat je, zichtbaar en minder
zichtbaar, voor onze roeivereniging hebt gedaan!

Beste Saskia,
Bij de ALV van 2016 had je al aangekondigd dat
je het penningmeesterschap nog één jaar zou
vervullen en dat je bij de ALV van 2017 zou aftreden.
Gedurende het jaar hebben we nog herhaaldelijk en
op verschillende manieren geprobeerd om je over te
halen nog een jaartje (of langer) aan te blijven want
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je deed het gewoon fantastisch als penningmeester!
De hand op de knip, iedereen ertoe aanzetten
zuinig te zijn maar toch, als het nodig was, wist je
steeds geld beschikbaar te hebben. We zijn een
roeivereniging, dus wat is er nu mooier dan mooie
boten kopen en oude boten zo op te knappen dat ze
weer als nieuw zijn? Dat wil iedereen maar het moet
wel betaald worden en de middelen zijn natuurlijk
beperkt. Dan is ontzettend belangrijk dat er een
penningmeester is die voortdurend zegt wat er wel
en niet kan, die mensen ertoe aanzet afwegingen en
keuzes te maken en die het totaalplaatje (ook voor
de langere termijn) in de gaten houdt. Dat is keihard
nodig en die rol vervulde je met verve. Je deed dat
ook nog eens op een zodanige manier dat iedereen
daar groot respect voor had. Soms met een big smile,
soms uitermate serieus en streng. Geweldig!
Het is jammer maar onze pogingen om je wat
langer in functie te houden bleken vruchteloos.
Je bleef heel standvastig bij je besluit. Begrijpelijk
overigens. Je hebt 3 jaar lang veel tijd en energie
in de vereniging gestoken. Dat wringt nogal eens
met je andere drukke werkzaamheden en dat kan
niet blijven doorgaan. Je vond het tijd dat een
ander het stokje zou overnemen. Dat is gelukt. In
Arjen Schuurman hebben we een goede opvolger
gevonden. Sinds het begin van het jaar loopt hij al
mee om door jou te worden ingewerkt en soepel
het stokje van je te kunnen overnemen. Daar zijn we
bijzonder blij mee.
Met groot respect en veel dank voor alles wat je voor
onze vereniging gedaan hebt!

ons gevoel, “altijd” op de roeivereniging aanwezig.
E-mails en appjes stuurde je op alle mogelijke en
onmogelijke tijden, ’s ochtends vroeg, ’s avonds laat
en alles daartussenin. Haast onbegrijpelijk dat je
daarnaast ook nog een fulltime baan hebt en veel
roeit. En nog succesvol ook (regelmatig blik)! Met
jouw tomeloze energie en enthousiasme krijg jij dat
voor elkaar. Om jaloers op te worden.
Eén van je initiatieven was om weer werk te gaan
maken van ereleden en leden van verdienste. En op
de ALV zag je het resultaat: de benoeming van Wim
Knoester tot erelid en Beelke van Meurs tot lid van
verdienste. Een feestelijk en ontroerend gebeuren.
In belangrijke mate is dit jouw verdienste. Je mag er
trots op zijn!
We hebben veel gesproken over je besluit om
te stoppen als secretaris, op allerlei manieren
geprobeerd om je van gedachten te doen
veranderen maar je bleef bij je besluit. Het is je
persoonlijke afweging geweest en we hebben het te
respecteren. Dat doen we dus ook maar tegelijkertijd
vinden we het zo ontzettend jammer. Die plek in het
bestuur is je op het lijf geschreven. Goed voor de
vereniging en je deed het zelf ook met enorm veel
plezier.
Enorm bedankt voor je ongekende enthousiasme en
voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan.
Dat is echt veel! We hebben nog geen opvolger
kunnen zoeken. Daarvoor was de tijd te kort.
Komende tijd moeten we daar werk van maken. Je
kent ons persoonlijk streven, we blijven in gesprek.
Dus blijf in de buurt …

Beste Maud,
We vinden het bijzonder spijtig dat je hebt besloten
je secretarisfunctie neer te leggen want je was een
fantastische secretaris voor onze vereniging. Strak
georganiseerd, zeer betrokken, toegankelijk voor
iedereen, enthousiast, voortdurend ideeën (en dan
ook nog uitvoeren!), leuke stukjes schrijven en, voor
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Jullie bestuursgenoten,
Melanie, Chris, Willem Jan, Johan, Wilfried, Arjen,
Petra en Wim.
Dit artikel is op 9 april verschenen op de website van RV Breda.
De redactie vond het gepast om het ook in de Easy All te plaatsen.

De nieuwe gebouwcommissaris aan het woord

Blik vooruit
Door Wilfried Vermeulen
De primaire taak van de nieuwe gebouwencommissie is
ervoor zorg te dragen dat het benodigde onderhoud aan
onze clubgebouwen en terreinen op orde is. Lange tijd heeft
er minder focus op onze gebouwen en terreinen gelegen
en meer op de vloot. Johan Bielderman en de enthousiaste
commissieleden hebben hier veel energie en tijd in gestoken
en daar vaart onze vloot wel bij. Johan heeft daarnaast een
prima inzet geleverd voor het aanpakken van de meest
urgente, gebouw-gerelateerde zaken, zoals daklekkages en
de noodzakelijke legionellabeheersing in de doucheruimtes.
Een goed en fijn onderkomen voor onze vereniging blijft
belangrijk. Onze vereniging moet blijven voelen als een warm
thuis, waar zaken goed geregeld en op orde zijn. Daarvoor
moet je vooruit kijken met een lange horizon. Genoeg redenen
om als bestuur de functie van materiaalcommissaris en
daarmee de materiaal¬commissie te splitsen in ‘onderhoud
en beheer van de vloot’ en ‘onderhoud en beheer van onze
clubgebouwen en terreinen’. Gezien de toekomstige uitgaven
en noodzakelijke aandacht voor de gebouwen ziet ons bestuur
het als een logische keuze om deze tijdrovende en kostbare
taken onder te brengen bij twee afzonderlijke commissies.

Een goede basis
En toen kwam ik als nieuwe gebouwcommissaris in beeld.
Eerste vraag: ‘hoe pak ik het aan?’ Beginnen bij de basis leek mij
– zoals bij vrijwel alles - van belang, dus allereerst ervoor zorgen
deskundige verenigingsleden in te schakelen en te mobiliseren.
En dat is gelukt. Het is goed om te kunnen bouwen op
de daadkrachtige ondersteuning van Wijnand Freling,
Reinoud van der Kroon, Bas van der Togt en Gom van Geel. In
combinatie met mijn jarenlange ervaring op het gebied van
beheer en onderhoud van technische installaties hebben we
dan ook een goede basis om de nieuwe gebouwencommissie
vorm te geven.

Met alle commissieleden
samen, zijn we daarna
gestart met uitgebreide
inspecties en een grondige
inventarisatie van al onze
opstallen, installaties daarin
en terreinen. Het uitvoeren
van een ingrijpende
spoedreparatie aan het
hellingvlak naar het Bredavlot
was daarvan een direct gevolg. Gelukkig konden we de
reparatie snel uitvoeren op een rustig roeimoment, zodat het
vlot niet afgesloten hoefde te worden.

Meerjarenplan
Vanuit deze inspecties moest de volgende stap genomen
worden: het opstellen van een MJOB (MeerJaren
OnderhoudsBegroting) waarin wordt vastgelegd welke
reparaties en vervangingen noodzakelijk zijn om alles in een
goede conditie te houden. Het concept hiervoor is inmiddels
klaar en wordt aan het bestuur voorgelegd. Beslissingen
hierover binnen het bestuur zorgen voor een financieel
draagvlak om de reparatie- en vervangingsplannen te kunnen
uitvoeren. Te denken valt hierbij onder andere aan het
vervangen van de cv-warmwaterinstallatie, de kapotte ruiten in
de sociëteit in combinatie met slechte kozijnen, dakreparaties
en onderhoud aan ons fraaie houten terras. Daarnaast speelt
het energieaspect (lees energierekening) een belangrijke factor.
Als vereniging kunnen we wellicht nog zaken verbeteren om
onze hoge jaarlijkse energiekosten te verlagen.
Al met al zijn er veel aspecten die “onderhoudstechnische”
aandacht nodig hebben de komende jaren en we kunnen we
dit alleen doen met een gerichte focus en hulp van letterlijk
veel handen. Leden die hieraan vanuit het Clubwerk willen
bijdragen zijn uiteraard welkom.

Handdoeken nodig voor het schoonmaken van de boten!
In het komend jaar gaan Betty de Loos en
Ditty van der Kroon ervoor zorgen dat er
‘schone’ handdoeken hangen op de rekken
in de verschillende loodsen. De handdoeken
worden met regelmaat gewassen. Om te
kunnen omwisselen, hebben we een nieuwe

voorraad handdoeken nodig. We vragen de leden

daarom elk tenminste één oude handdoek mee
te nemen naar het clubhuis. In het clubhuis zal bij

de ingang van de bar links een ton worden gezet, waarin de
handdoeken kunnen worden gelegd. Doe mee en zorg voor
een goede handdoekenstapel!
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2017 ingeluid door de
Midweekroeiers
Door Bert van Nispen

Midweekroeiers luidden op dinsdag 10 januari het nieuwe
jaar in. Met ruim dertig leden en oudleden genoten zij van
een gezellig samenzijn, georganiseerd door Maria van de
Holst. Zij maakte die morgen niet alleen van de gelegenheid
gebruik om iedereen een gelukkig Nieuwjaar te wensen
maar kondigde ook enkele toeractiviteiten aan voor het
komende jaar. Tevens bedankte zij Nel Nollen voor haar
onstuitbare inzet voor de vereniging in al die afgelopen
jaren. Zo ook werd Petra Antonissen bedankt voor haar
trouwe diensten en werd zij achtereenvolgens samen met
Nel in de bloemetjes gezet.

En dan was er natuurlijk nog koffie met taart en bonbons.
Een diapresentatie met foto’s van binnen- en buitenlandse
toertochten van de afgelopen jaren die zeer goed in de
smaak viel, accordeon muziek van ondergetekende met
spontane bijval van enkele meezingers en een onverwacht
optreden van Maria en Marius die onder andere La Vie en
Rose zongen.
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De Midweekroeiers bevelen de
eerstvolgende tochtjes warm aan!
Door Maria van der Holst

Er staan dit jaar al heel wat roeiplannen voor
toertochten op het programma.
• Op dinsdag 25 april is het genieten geblazen op
de Reeuwijkse plassen, een tocht van ongeveer
20 km.
• Dinsdag en woensdag 9 en 10 mei gaan we naar
de Linge voor de jaarlijkse 2-daagse; altijd een
succes!
• De tocht van 13 juni naar Den Haag gaat niet
door; dat wordt volgend jaar. We zoeken een
alternatief.

• Op 13 juli varen we vanuit Leiden een rondje in
het Groene Hart.
• En 8 augustus zijn jullie van harte welkom in de
Dordtsche Biesbosch.
Noteer het alvast in de agenda! En schrijf in op de lijst
op het prikbord.
Wil je ook door de week op een ochtend roeien? Dan
ben je uiteraard welkom op de dinsdagochtend.
Tijdens de zomertijd roeien we om 9.00 uur en delen
dan de boten in. Naderhand drinken we samen koffie.

Snert met snert vegetarisch
Door Bert van Nispen

Het was steeds koud geweest in de eerste
weken van februari. Maar hoe anders was dat op
dinsdagochtend 15 februari. Een gouden zon
scheen die morgen als nooit tevoren over het
water van de Mark en liet ons de koude van de
afgelopen weken snel vergeten.
Omwille van de tijd roeiden we deze keer niet met
wherry’s door de singels van Breda maar kozen
we voor paal negen heen en terug. Zo kon kort na
elven iedereen al genieten van koffie en daarna
snert. Maria en Dieuwke gaven ter verhoging
van de feestvreugde een gedegen uitleg over
knooptechnieken, waarna iedereen de opgedane
kennis in praktijk mocht brengen. Dat ging soms
verbluffend goed, met een fraaie sleutelhanger
als resultaat. Terecht kregen de dames die dit alles
hadden bedacht en verzorgd een luid applaus.
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Jeugdroeiers Breda doen mee aan Nederlands Kampioenschap Indoorroeien

Adrenaline!
Door Hans Rompa

S

AMSTERDAM – Op 10 december togen 5 jeugdleden
naar de Sporthallen Zuid in Amsterdam, waar ze als
popsterren werden onthaald in een hal vol ergometers.
De ergometerkampioenschappen zijn belangrijk voor
jeugdleden die zich bij de Bond in de kijker willen roeien.
In het Meisjes 16 veld waren er 65 deelnemers, en in het
Jongens 16 veld 95. In totaal waren er maar liefst 1.706
deelnemers. De te roeien afstand is twee kilometer.

het schema van de laatste training, om daarna te kijken of
er nog iets extra’s in het vat zat. Daarna waren ze volledig op
zichzelf aangewezen. Alsof de spanning nog niet genoeg was,
werden ze in de sporthal onthaald als moderne gladiatoren
met opzwepende muziek en een uitzinnig publiek. Uiterlijk
koelbloedig, maar kokend van binnen neemt iedereen plaats
op de toegewezen ergometer. Dan volgt de doodse stilte voor
de startprocedure.

Breda werd vertegenwoordigd door Frederique Tienhoven (13),
Joëlle Jongerius (14), Robin Daver (14), Marnix Dijkman (15) en
Leon Boeren (16). Zij hadden zich niet speciaal voorbereid voor
deze wedstrijd. Alleen wanneer er door een vaarverbod niet
in de boot getraind kon worden, trainden ze op de ergometer.
Door het zachte najaar was dat slechts twee keer. Robin heeft
te kampen met een chronische knieblessure, maar mocht van
zijn arts toch meedoen. Weliswaar met de waarschuwing dat
tijdens de wedstrijd zijn knie op slot zou kunnen gaan …

Direct na het startschot komt alle energie er in één keer uit.
De muziek staat weer hard, maar komt nauwelijks boven
het publiek uit, dat juichend en schreeuwend op de banken
staat. Op een groot scherm is de wedstrijd live te volgen met
de snelste roeier bovenaan. Bij de jongens ziet hun coach
dat Robin en Marnix het goed doen, maar Leon kan hij niet
vinden in de lijst. Oh, maar wacht even, hij staat bovenaan! De
verslaggever scandeert met overslaande stem zijn naam door
de sporthal, geïmponeerd als hij is door dit jonge talent.

In de aanloop naar deze wedstrijd nam de spanning bij onze
jeugd flink toe. De dagen ervoor waren er wat trainingen
uitgevallen, waardoor iedereen boordevol energie zat. Bij het
warmroeien in de speciale opwarm-hal stonden onze helden
stijf van de adrenaline en moesten ze om de vijf minuten naar
het toilet.

De afloop van dit verhaal mag duidelijk zijn. Dit schema is
geen twee kilometer vol te houden. Uiteindelijk wordt Leon
27e en roeit hij niet zijn beste tijd. Wel de snelste eerste 700
meter van het hele J16 veld. Wanneer zijn coach vraagt waarom
hij de eerste 750 meter niet volgens zijn eigen schema heeft
gevaren is zijn antwoord: “Ik kon niet langzamer.” Mooi. Er is
dus nog werk aan de winkel om al die vrijkomende energie te
beteugelen. Leon moet volgend jaar J18 starten. De winnende
tijd in dat veld is 06:09,9. De allersnelste op deze dag was
Jochem Kostelijk in 05:51,5.

Dan breekt eindelijk het moment der waarheid aan. Door hun
coach werden de roeiers naar de ‘artiesteningang’ begeleid. Ze
kregen de opdracht om de eerste 750 meter te roeien volgens
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Uitslagen M16 (65 deelnemers)
pos.

roeier

500m
split

1000m
split

1500m
split

finish
split

1.

RIC
Jessy Vermeer

01:46,3 (3)

03:36,6 (1)
01:50,3

05:27,5 (1)
01:50,9

07:18,8 (1)
01:51,4

35.

BRE
Joëlle Jongerius

02:03,1 (48)

04:07,5 (41)
02:04,4

06:11,4 (38)
02:03,9

08:11,0 (35)
01:59,6

44.

BRE
Frederique Tienhoven

02:04,4 (52)

04:11,1 (50)
02:06,7

06:21,5 (50)
02:09,5

08:25,2 (44)
02:03,8

Uitslagen J16 (95 deelnemers)
pos.

roeier

500m
split

1000m
split

1500m
split

finish
split

1.

NAA
Bas Bosman

01:35,8 (3)

03:11,8 (1)
01:36,0

04:48,5 (1)
01:36,7

06:25,8 (1)
01:37,3

27.

BRE
Leon Boeren

01:34,9 (1)

03:21,5 (10)
01:46,6

05:12,6 (25)
01:51,1

07:00,8 (27)
01:48,3

57.

BRE
Marnix Dijkman

01:42,4 (32)

03:32,8 (43)
01:50,4

05:29,8 (58)
01:57,0

07:22,5 (57)
01:52,7

78.

BRE
Robin Daver

01:45,7 (57)

03:41,4 (70)
01:55,7

05:40,2 (75)
01:58,8

07:37,9 (78)
01:57,7
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Jeugdroeiers Breda op bezoek bij Proteus Eretes

Generale voor de Winterwedstrijden
Door Hans Rompa

Delft – Op 19 februari zijn de Winterwedstrijden gehouden
op de Schie bij Delft (start in Rotterdam). Roeiers van de
Bredase Toproei Academie deden daaraan mee. Op 29
januari gingen ze, op uitnodiging van Proteus Eretes, er
alvast het water verkennen.

en een KNORren-vereniging (Kent Niet Onze Regels) zoals
Proteus, werd uitgelegd. Er werd meteen bij verteld dat je als
wedstrijdroeier een contract tekent waarbij je verklaart geen
alcohol te nuttigen en op tijd naar bed te gaan. Probeer dat als
ouder maar eens voor elkaar te krijgen!

Bij aankomst werd het de roeiers meteen duidelijk dat ze
bij een Studentenvereniging zaten: jongens met jasje/dasje
en een bizarre auto voor de deur. De Breda-roeiers werden
zeer vriendelijk onthaald, en kregen een lekkere lunch
voorgeschoteld.

De studenten hadden ook veel vragen voor onze jeugdleden.
Op wat voor school zitten jullie? Hoe vaak trainen jullie? Wat
willen jullie na de middelbare school gaan doen? Willen jullie
blijven roeien als student? Over de laatste vraag was natuurlijk
geen twijfel.

Onze Commissie Gebouw zou nog aardige ideeën kunnen
opdoen bij deze vereniging. De toiletten zijn bijvoorbeeld
sfeervol verlicht met discolichten, en naast het urinoir zit aan
de muur een plankje met een gat om je glas bier in te kunnen
zetten. Zeer praktisch! De dameskleedkamer is voorzien van
groot rond gematteerd glas. Bij de herenkleedkamer is het glas
niet gematteerd, maar op het naar binnen gluren door dames
schijnen serieuze straffen te staan.

Na de lunch en de uitgebreide babbelsessie was de tijd
aangebroken om de Schie op te gaan. Onze vier jeugdroeiers
werden gekoppeld aan vier studentenroeiers en verdeeld
over twee viertjes. Sommige studentenroeiers hadden minder
ervaring met scullen. In één van de twee vieren leidde dat
zelfs tot een snoek waarbij een riem op onfortuinlijke wijze
brak. Maar los van dat incident wisten onze jeugdroeiers en
de studenten elkaar prima te vinden en werd er hard geroeid.
Dat onze roeiers nu de Schie kennen gaat ze ongetwijfeld enig
voordeel opleveren tijdens de Winterwedstrijden.

Onze jeugdroeiers deden zeer veel nieuwe indrukken op
en vroegen de studenten het hemd van het lijf. Er werd
gesproken over wat er bij komt kijken om te studeren. Veel
zelfstandigheid, veel stof verwerken, dikke boeken, en alles in
het Engels. En hoe gaat het dan met de combinatie van roeien
en studeren? Wanneer je dat allebei goed wilt doen, moet je
goed kunnen plannen. Roeiers moeten noodgedwongen heel
gestructureerd werken. Maar wat blijkt? Juist daardoor blijken
ze vaak net zo goed als, of zelfs beter te presteren in hun studie
dan niet-roeiende studenten. Daar is onderzoek naar gedaan!
Ook het verschil tussen een corporale vereniging zoals Laga
10
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Na afloop van de training was er chocomel en werd er gezellig
gebabbeld. En ineens was daar Olympisch Kampioen Niels van
der Zwan, die geïnteresseerd een gesprek met onze roeiers
aanknoopte. Op de terugweg in de auto heb ik uitgelegd wie
die man was, want zelf hadden ze natuurlijk geen benul.
Aan het einde van deze fantastische dag kregen onze roeiers
nog een tasje met het clubblad van Proteus, een paar slippers
en een mooie blauwe zonnebril.

De kunst van het ongelijk roeien

De roeiende
robots
Door Hans Rompa
Terheijden/Portland – De titel van dit artikel klinkt
als een aflevering van Suske & Wiske, maar het gaat hier
over een studie van de universiteit van Portland naar het
effect van ongelijk roeien.
Alle coaches hameren er op dat roeiers gelijk moeten
roeien, en de meesten van hen zullen zich niet afvragen of
dat ook de beste manier van roeien is.
Maar in de kano- en zwemsport denkt men daar kennelijk
anders over. In een kano met dubbelzijdige peddel wordt
om en om aan stuurboord en bakboord geroeid. Een kano
beweegt zich daardoor minder schokkerig voort dan
een roeiboot dat doet. Bij het zwemmen kennen we de
ongelijke borstcrawl en rugslag versus de gelijke schoolslag
en vlinderslag.

De onderzoekers zagen dat de boot zich veel gelijkmatiger
door het water bewoog dan bij gelijk roeien, en dat de
rompweerstand ook afnam. Toch bleek de gemiddelde
bootsnelheid bij ongelijk roeien met ongeveer 8% af te
nemen. Waarom dat zo is wordt nog verder onderzocht in
Portland.
Roeien in een acht met alle roeiers één achtste deel
van een roeihaal uit fase ten opzicht van je buurman is
veel moeilijker dan gewoon gelijk roeien. En de studie
uit Portland toont aan dat de boot er uiteindelijk toch
langzamer door gaat.

Ook in de motor van een auto zien we iets vergelijkbaars.
Van een viercilinder motor is de arbeidsslag van de
vier cilinders ongelijk, waardoor de motor als geheel
regelmatiger loopt.
Dus de vraag of we met roeien niet beter met z’n allen
ongelijk kunnen gaan roeien is helemaal niet zo gek, en het
valt mij op dat veel ploegen al met deze techniek aan het
oefenen zijn.

Toch schijnt er in 1929 een Britse roeiploeg te zijn geweest
die deze techniek heeft uitgeprobeerd. En in 1979 voeren
de Russische vrouwen in een 4+ die was ontworpen
voor ongelijk roeien, met de stuurvrouw in het midden!
Uiteindelijk roeiden ze toch gelijk, omdat dat sneller was.
Ga voor een filmopname van de Britse roeiploeg naar het
onderstaande webadres, of klik op de afbeelding eronder:
http://www.britishpathe.com/video/syncopated-rowing/
query/rowing

Op de universiteit van Portland zijn ze het gaan uitzoeken.
Daartoe hebben ze een roeiboot gebouwd van twee meter
lang met daarin acht scullende robots. De robots werden
zodanig geprogrammeerd dat ze steeds één achtste deel
van een haal uit fase roeiden met hun buurman.
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De kunst van het zwijgen

Effectiviteit van coaching
Door Hans Rompa
Terheijden – Tijdens haar nieuwjaarstoespraak
merkte Geraline op dat de wedstrijdroeiers van
Breda minder blikken trekken dan voorheen.
Waar komt dat door? Hebben wij slecht materieel?
Allesbehalve. Is onze coaching dan zo belabberd?
Zeker niet.
In de Easy All van oktober 2016 zegt Mike Milan
al dat veel trainen werkt, zowel voor conditie als
voor het opdoen van technische vaardigheden.
De moeilijkheid is om al die trainingsarbeid te
combineren met een druk leven. Henk-Jan Zwolle
hield daar een presentatie over op het Nationale
Roeicongres van 2016.
Maar wat als je je trainingen goed kunt combineren
met je overige activiteiten? Je traint een paar keer
per week, en je hebt de luxe dat er meestal een
goede coach meevaart. En toch wil het niet lukken
om technisch beter te gaan roeien.
Ik zie een terugkerend probleem bij veel van onze
wedstrijdroeiers. Ik wil dat probleem inzichtelijk
maken met de vier stadia van leren, die bij veel lezers
van dit onvolprezen blad wel bekend zullen zijn.

Zalig zijn de onbewust onbekwamen …
Iedereen heeft een voorkeurshaal. Die haal is
neurologisch geprogrammeerd in je bovenkamer
in de loop van je roeicarrière. Een haal die je
uitvoert zonder dat je er over na hoeft te denken.
Het is waarschijnlijk niet de meest efficiënte haal,
maar daar heb je geen idee van. Je bent namelijk
onbewust onbekwaam en waarschijnlijk heel
gelukkig …

In het land der onbekwamen is de bewust
onbekwame koning …
Totdat er een coach meevaart die je vertelt dat jouw
haal belabberd is. De meeste coaches zullen zich wat
tactvoller uitdrukken, en weten nauwkeurig aan te
geven wat er niet goed gaat. Je beseft dat je iets niet
goed doet, en je bent bewust onbekwaam. De coach
heeft wat bereikt. Goed zo coach!

12
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De bovenkamer van de bewust bekwame
Vervolgens legt de coach uit wat er moet veranderen
om beter te roeien. In je hoofd is er nu beduidend
meer activiteit dan normaal, want er moet worden
afgeweken van je persoonlijke voorkeurshaal!
Wanneer dat goed gaat, en dat is een hele prestatie,
pas je je haal aan, aan het haalbeeld dat de coach
heeft geschetst. Je bent bewust bekwaam. Aan de
ene kant merk je dat het beter gaat, aan de andere
kant is daar veel rekenkracht in je bovenkamer voor
nodig. De coach heeft nu veel bereikt. Bedankt
coach!

Het nirwana: onbewust bekwaam
Na dit stadium gaat het helaas in de meeste gevallen
vreselijk mis. In plaats dat de nieuwe, betere haal
neurologisch permanent in je hoofd wordt gebrand,
verval je weer in je eigen voorkeurshaal. Het stadium
van onbewust bekwaam wordt nooit bereikt. Erger
nog, de hersenactiviteit wordt genormaliseerd,
waardoor ook het stadium bewust bekwaam weer
wordt verlaten. Je valt weer in de bodemloze put
der onbekwaamheid. Dit begint een triest verhaal te
worden …
Dus hoe krijgen we die overvolle put van
onbekwame roeiers leeg, en krijgen we ze in het
walhalla der onbewuste bekwaamheid? Hier volgen
wat aanbevelingen:

Trainingsweekenden zijn goed
Maar train zoveel mogelijk in kleine nummers en
pak één thema per trainingsweekend. Voorbeelden
van thema’s zijn ‘watervrij roeien’, ‘ritme’, ‘inpik’. De
coach zet alle mogelijke middelen in om er voor te
zorgen dit thema er aan het einde van het weekend
is ingeramd. Eerder mag je niet naar huis!

Trainingsweken zijn nog beter
Inplannen tijdens een vakantieperiode? Op
trainingskamp bij een andere vereniging? Voor een
trainingsweek moet heel duidelijk vaststaan wat de
coach met het team wil bereiken en hoe. Het vergt
flink wat organisatie. Alle technische aanpassingen
zullen zo vaak herhaald moeten worden dat het
stadium van onbewust bekwaam bereikt wordt.

MADE IN THE NETHERLANDS

Verhef zwijgen tot een kunst

Tenslotte

We kunnen een roeier alles vertellen wat er niet goed
gaat. Het stadium van bewust onbekwaam is dan
snel bereikt, maar het stadium van bewust bekwaam
zal nooit gehaald worden, laat staan het stadium van
onbewust bekwaam.

Wedstrijdroeien op niveau kost veel tijd. Wedstrijd
roeien met een groot team vergt goede planning en
organisatie en veel flexibiliteit.

Na wat trainen en oefenen kan een goede coach met
een vocabulaire van slechts een paar steekwoorden
een ploeg in een staat van bewust bekwaam
brengen. Stel de inpik loopt niet lekker, omdat een
roeier de bladen niet op tijd verticaal draait. De
coach legt uit op welk moment de roeier het blad
verticaal moet draaien en oefent dat met de roeier
totdat die begrijpt wat de bedoeling is. Tijdens
een volgende training constateert de coach dat de
boot niet lekker loopt, en dat te laat opdraaien van
de bladen de oorzaak is. De coach zegt dan alleen:
“klippen”.
Wanneer coach en roeiers goed op elkaar zijn
ingespeeld, en wanneer er op één thema tegelijk
wordt gecoacht, verandert de haal in positieve zin
nog voordat het woord helemaal is uitgesproken.

A 4 210 × 297 mm

Een goede coach begrijpt aan welke knoppen je
moet draaien om een team beter te laten presteren
en is in staat om die boodschap over te brengen.
Er zijn roeiers die goede aanwijzingen van een
coach niet willen accepteren. Die roeiers zijn
helaas gedoemd om voor eeuwig in de put der
onbekwaamheid te verblijven.
Onbewust onbekwamen zijn meestal heel gelukkig.
Wedstrijdroeien is leuk, en wedstrijden winnen nog
leuker. In roeiersjargon heet een wedstrijd winnen
‘een blik trekken’. Dat betekent niet dat je een raar
gezicht moet trekken, maar verwijst naar het stukje
metaal dat je bij een overwinning krijgt uitgereikt.
Op onze vereniging zijn verschillende goede coaches
actief. Mike Milan kan bemiddelen wanneer je op
zoek bent naar een goede coach.
Ik moedig nieuwe leden aan om eens contact te
zoeken met een wedstrijdploeg om een keer mee te
trainen. Om als vereniging succesvol op wedstrijden
te worden is aanwas van nieuwe wedstrijdroeiers
nodig. Om met een geschikte ploeg in contact te
komen kun je contact opnemen met hoofdcoach
Mike Milan.

Roeivereniging Breda | Easy All 205 | april 2017

13

materiaalcommissie

Stijgende populariteit voor
tweetjes en vieren
Door Johan Bielderman
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, wordt er de laatste 10 jaar veel meer geroeid. Dat is verheugend,
maar betekent uiteraard ook meer onderhoudskosten. De nieuwwaarde van de vloot is 1 miljoen euro!

Naast deze boten zijn er ook nog ongeveer 35 privéboten.
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Schades en schade-overzicht
Door Johan Bielderman
Bootgebruik brengt helaas soms ook schades met
zich mee. In onderstaand overzicht is niet het normale
onderhoud opgenomen, maar wel alles wat voorkomen
had kunnen worden. Al met al is dat nog een heel bedrag
per jaar. Sommige leden denken dat de verzekering het
wel betaald, maar bedenk dan wel dat wij premie betalen
naar de schadelast. Ook die hoge(re) premie kun je dus als
schade zien.
Hieronder zie de grafiek en de tabel met onnodige schades.
Het ging twee jaar duidelijk beter en nu is er toch weer een
forse schade. Als we kijken naar de totalen dan zien we
duizenden euro’s aan onnodige schades per jaar. Dit zijn alle
schades die door onoplettendheid worden veroorzaakt..
Hele grote schades worden door de verzekering betaald,
maar met meer schade betalen we ook meer premie. Dat is

extra teleurstellend want we hadden nu juist voor elkaar dat
de premie flink gedaald was en bovendien hebben we een
eigen risico van 200 euro per schadegeval!
Willen we een zo laag mogelijke premie houden, dan
moeten we dus erg ons best doen. Ook alle kleine en
onnodige schades bij elkaar vormen een heel bedrag. Ik wil
nogmaals benadrukken en wel dikgedrukt:
•
•
•
•
•

Let op bij boten in de stelling leggen;
Leg je een boot in de bokjes bij wind, laat iemand
hem dan vasthouden;
Bij het aanleggen is de boeg geen stootkussen.
Let op dat de boeg het vlot niet raakt;
Houd de boot schoon, nooit met schoenen aan op de
slidings staan;
Na gebruik de boot van binnen en van buiten weer
goed schoonmaken.

Onnodige schades. Dit zijn schades die door onoplettendheid zijn ontstaan, dus niet door slijtage.

Onnodige schades

Betaald door

Jaar

Aantal

Totaal in euro’s

Leden

Verzekering

2016

39

8194

1260

2800

2015

21

2402

2014

17

9210

2013

20

3096

2012

28

6637

6202

1300
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Het winnen van de Head of the River:
hoe doe je zoiets?
Door Anna de Zeeuw

Een blik winnen op de Head of the River: dat is een droom
van vele roeiers. Vrij onverwachts speelden Jack Sneep,
Jos Adema, Peter Adema, Thijs van der Heijden en Petra de
Nooijer (stuurvrouw) dit klaar. Hoe presteerden ze dat? Wat
is hun geheim? Wat opvalt is dat ze (althans de roeiers) er
groot en sterk uitzien. Of is er nog meer? In dit interview met
Jack, Jos en Thijs kijkt de redactie naar het verhaal hierachter.
Van harte gefeliciteerd! In welke categorie en veld van de Head of
the River zijn jullie eerste geworden?
Er zijn inderdaad heel veel categorieën in deze wedstrijd. We
wonnen in de dubbelvier met stuur, het zogenaamde E-veld.
We zijn rond de 55 jaar, vandaar dat we daarbinnen vielen. De
tijd over de acht kilometer van het traject over de Amstel, met
haar vele bochten, was 33.18.

Wanneer zijn jullie begonnen met samen trainen?
We begonnen in december 2016. Toen gingen drie van ons in
de Hollands Diep trainen, waarna de vierde (Jack) erbij kwam.
Dat was een nieuwe combinatie want vorig jaar hebben de
Head niet samen geroeid. Het laatste blik waar sommigen
van ons bij betrokken waren, was in Middelburg in de acht.
Dit hadden we te danken aan het feit dat we eigenlijk de
enige acht waren. Maar toch, toen waren we éven beroemd in
Zeeland. Maar ja, dat was lang geleden.
Hoe hebben jullie gepresteerd bij de Markcompetitie en op de
ergometer?
Bij de Markcompetitie deze winter, zijn we ergens in het
midden van het veld geëindigd. We zaten in de C3, de Hollands
Diep. Daar hebben we ook veel in getraind. Op de ergometer
doen sommigen van ons regelmatig hun best, maar niet
iedereen. Jack: ik zit al jaren niet meer op de ergometer. Dan
krijg ik last van mijn knie. Thijs: Een keer in de twee weken zit ik
een uur op de ergometer. Vroeger ergometerde ik veel meer.
Dit klinkt nog niet als een maximale voorbereiding. Toch hebben
jullie gewonnen. Wat is jullie geheim?
Je moet vooral een beetje geluk hebben met je tegenstander.
We hadden acht tegenstanders. We waren tien seconden
sneller dan de tweede ploeg, die van Daventria. Het was op de
zondag van het Headweekend. Er was een enorme tegenwind.

16

Roeivereniging Breda | Easy All 205 | april 2017

We hadden een erg goede stuur, Petra de Nooijer. Zij is erg
inspirerend en gedreven, en heeft ons er als het ware doorheen
gepraat. Ze is erg goed in het aanmoedigen. We deden dit niet
in een TWC boot, maar in de Waterwonder.
Wat kunnen wij als mede roeiers en vereniging hiervan leren?
De moraal van het verhaal is misschien wel, dat het iets zegt
over hoe goed het materiaal is dat we hebben als vereniging.
Het belang van TWC boten wordt hiermee gerelativeerd. We
zijn een van de weinigen die niet in een TWC boot hebben
geroeid en we hebben toch blik gehaald. Er zijn ploegen die
veel serieuzer trainen. Dat wij zouden winnen werd vooraf als
onwaarschijnlijk ingeschat.
“De moraal van het verhaal is
misschien wel, dat het iets zegt over
hoe goed materiaal we hebben als
vereniging.”
Waren er nog spannende voorvallen in het kader van de wedstrijd?
Ja, na afloop was er een voorval met de botenwagen. We
hadden schade gemaakt. De boot was van de singel gewaaid.
Verder konden we de botenwagen niet terugbrengen wegens
te harde wind. Albert Steenman is uiteindelijk de botenwagen
gaan halen. De tocht met de botenwagen van Maasdam naar
Terheijden , en vooral het rijden op de Moerdijkbrug, was het
meest spannende moment van de hele wedstrijd, ook al deden
we dit uiterst voorzichtig.

Individuele eindclassering Markcompetitie

Het gaat hard
met de vrouwen!
Heeft u het ook gezien? De eerste zes noteringen van
de markcompetitie 2016-2017 staan op naam van
vrouwelijke clubleden! Heren, misschien het artikel over
effectieve coaching eens goed lezen …

Hebben jullie het blik nu uiteindelijk opgehaald en is het mooi?
We kwamen bij roeivereniging de Hoop aan, maar daar was
het heel stil. De prijsuitreiking bleek al jaren bij Willem III te zijn.
Uiteindelijk hebben we wel het blik weten te bemachtigen.
Iemand van ons dacht nog dat het blik geplastificeerd was.
Maar dat bleek het hoesje te zijn: hij is echt!
Hoe voelen jullie je nu?
Bij ons kabbelt het meestal een beetje door. We vinden het veel
belangrijker om op zondagen lekker te trainen. We zijn dus
vooral gefocust op de trainingen.
Ik ga als interviewer weg met een bemoedigende gedachte
voor volgend jaar. Vooral het plezier in het roeien telt. Daarmee
kun je – als de sterren tenminste gunstig staan – als ploeg anno
2017 nog steeds blik op de Head of the River winnen!
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Kunst of kitsch?

Stil leven
Door Maud van Etten
Voor de roeivereniging ligt een waar stilleven in de wei.
Via vele bronnen* achterhaalde Speursmurf het verhaal
achter de vierdelige creatie en uiteindelijk ook de
kunstenaar zelf.
Van boven naar beneden symboliseren een pot, een
vaas, een kleurrijke kan en een poort de oude, huidige
en toekomstige tijd – in de stijl van ons tuindersdorp. De
‘doorkijk-poort’ naar Terheijden had begroeid moeten
worden met een speciale wingerd, tot bleek dat de grond
bij de dorpsentree zelf ook een stilleven (Fr: nature morte)
was en de wingerd niet van de grond kwam. Zoals de poort
er nu uitziet, was nooit de bedoeling en nog altijd een
doorn in het oog van de kunstenaar.
Die heet Rob Brandt (1946) en woont zelf in Traaye, als hij
tenminste niet in de Franse Lot verblijft. Rob Brandt, waar
zou je die van kunnen kennen? Welnu, hij is de bedenker
van de originele keramieke deukbeker, waarmee hij met
minstens een paar miljoen stuks vanuit Traaye de wereld
veroverd heeft.
Het kunstwerk bij de dorpsentree kwam er niet zonder
slag of stoot. Kan en poort dateren al van 1991, maar pot
en vaas zagen pas in 1994 het licht. Op de valreep voor de
Gemeente Terheijden de opdracht introk omdat het geduld
van B&W op was. Rob over die tijd: “Het rijpingsproces van
een kunstwerk heeft zijn tijd nodig. Het is een soort bevalling
hè. Een olifant draagt ook 2 jaar, dus zolang is dat niet …”
Dus als u de volgende keer de auto parkeert, kijkt u vooral
nog eens even rustig naar dit stille leven en na dit gelezen
te hebben weet u voortaan ook wat u ziet.
*Heemkundekring ‘De Vlasselt’, Stichting Rondom de Toren,
Gemeente Drimmelen, Stadsarchief Breda, Korrie & Rob
Brandt.

Naschrift: dit is de vijfde 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 Maud en zij zoekt het uit.
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Aangepast roeien, dat is maatwerk
Door Carola Fox
Roeien is voor iedereen! En dat geldt vanaf 2005 zeker voor
onze roeivereniging. In dat jaar ging Richard Louwaard
met pensioen en op zijn eerste dag achter de geraniums
viel zijn oog op een advertentie in de Easy All, waarin
enthousiastelingen werden gevraagd om het Aangepast
Roeien binnen de vereniging op poten te zetten. Richard
kwam meteen in actie en meldde zich samen met Bauke Smit
(huisarts te Teteringen) aan, om het Aangepast Roeien te
ontwikkelen.
“We begonnen met niets”, aldus Louwaard. “Er waren zelfs
geen roeiers met een beperking! In Rotterdam had je destijds
Roeivalidatie, maar wij wilden het in Breda heel anders doen.
Ook bij de Roeibond stond het Aangepast Roeien al een tijdje
op de agenda, maar echt van de grond kwam het niet. Samen
met Bauke ben ik gewoon maar van start gegaan. Onze
eerste roeier was Jacco Holthuis. Hij was super gemotiveerd
en ging er vol in. In die jaren had je een tv-programma met
de naam “Onbeperkt Nederland”. Dit was een competitie voor
mensen met een beperking en de winnaar werd ambassadeur
voor Onbeperkt Nederland. Jacco was zo fanatiek dat hij de
onbetwiste kampioen van het programma werd en daarmee
het boegbeeld van Onbeperkt Nederland. Dit was natuurlijk
voortreffelijke reclame voor het Aangepast Roeien binnen
onze vereniging. Steeds meer roeiers monsterden aan. Bauke
en ik kregen versterking van Adriënne Ogier. Adriënne werkte
bij de BSW en zij introduceerde Agmaya Kolman. Al snel bleek
dat Agmaya een echt roeitalent was. Hoewel zij dacht niets te
zoeken te hebben op de NOC/NSF open dag, waar talent werd
geselecteerd voor de Olympische Spelen in Londen, viel ze daar
onmiddellijk op met als resultaat een plek in het paralympisch
roeiteam. Agmaya woonde in Bergen op Zoom en reisde iedere
keer naar Amsterdam om te trainen. Helaas werd ze ziek en dat
betekende het einde van haar paralympische droom”.
Richard vervolgt: “Ook werd er altijd meegedaan aan de Para
games Breda en ieder jaar organiseerden wij de Pararegatta

op onze vereniging. Jarenlang was dit een groot evenement.
Tot een jaar of drie geleden de belangstelling ineens terugliep.
Er kwam geen nieuwe aanwas meer. Maar bij voldoende
belangstelling starten we vast wel weer een keer op. Op dit
moment krijgen we weinig steun vanuit de KNRB o.a. door
financiële problemen. Wel zijn onze roeiers altijd van de partij bij
de Nationale Toertocht Aangepast Roeien. Ieder jaar organiseert
een andere vereniging deze tocht. In 2014 was het onze beurt en
dat was een enorm succes met rond de 150 deelnemers”.
Voor het Aangepast Roeien hanteert elke roeivereniging zijn
eigen systeem. Bij ons doet Karin ter Meulen (arts) de intake
met de roeiers. Zij bepaalt wat de mogelijkheden van de
roeiers zijn en maakt hiervan een verslagje voor de coaches.
Vervolgens matcht Richard coach en roeier. De meeste
coaches hebben buiten de reguliere instructeurscursus ook de
opleiding Roei-instructeur Aangepast Roeien 2 via de Roeibond
gevolgd. Inmiddels is de KNRB met deze cursus gestopt.
Richard Louwaard stopt veel tijd in het Aangepast Roeien. Zelf
zegt hij hierover: “Toen ik na mijn pensionering meer tijd kreeg,
wilde ik een bijdrage leveren aan de vereniging. Niet besturen,
dat heb ik lang genoeg gedaan, maar iets in actieve zin. Het
Aangepast Roeien past echt bij mij. Ik heb een gehandicapte
broer en ik weet hoe hij ervan genoot als er iets voor hem werd
georganiseerd. Mijn motto is dat een mens niet moet kijken
naar wat hij NIET kan, maar naar wat hij WEL kan. Samen met de
roeier gaan we voor maatwerk”.
RV Breda kent allerlei voorzieningen. Zo is het clubgebouw
rolstoel-toegankelijk, heeft het een aangepaste wc, en een tillift
om vanuit de rolstoel in de boot (de Achilles) te komen.
Voor meer informatie:
www.rvbreda.nl/commissies
www.knrb.nl
car@rvbreda.nl

Wijziging redactieadres Easy-all
Elke maand krijgen leden van de RVBreda ruim een week
voor de deadline een reminder voor het inzenden van kopij
voor de Easy-all. Tot nu toe stuurden leden hun bijdrage
naar het mailadres van de eindredacteur. In het vervolg
kunnen bijdragen alleen worden gezonden naar:

redactie@rvbreda.nl

Alle leden van de redactie krijgen dan de bijdragen in hun
mailbox, waardoor er een betere controle is ingebouwd
of alle artikelen ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de
definitieve versie.
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Blikkenklassement
2016
Naam

Antoinette der Kinderen

Maud van Etten

Sander Verheugd

Marion Dauwerse

Liesbeth Verheugd-Rombouts

Johan Bielderman

Rogier Hut

Rob Kessels
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Wedstrijd

Categorie

Boottype

Boot

Amsterdam World Ergohead

DV

50+

Concept II model D

Heineken Roei4kamp

DVC

4*

Aquarius

Brabant8

DV

8+

Maple Leaf

Markregatta

DV

4x

Four Better for Worse

Henley Masters Regatta

DV

4x

Four Better for Worse

FISA Masters - Kopenhagen

MixVE

4x

4Tuna

FISA Masters - Kopenhagen

DVC

1x

Odilia van Salm

Armyregatta

DV

4x

Ventisei

Amsterdam World Ergohead

DV

30+

Concept II model D

Heineken Roei4kamp

DVC

4*

Aquarius

Brabant8

DV

8+

Maple Leaf

Markregatta

DV

4x

Four Better for Worse

Henley Masters Regatta

DV

4x

Four Better for Worse

Armyregatta

DV

4x

Ventisei

Beatrix Winterrace

MixVC

4*

Waterwonder

Euro Masters München

VE

1x

FISA Masters - Kopenhagen

VE

8+

FISA Masters - Kopenhagen

MixVE

4x

combi met Tromp, de
Maas, Rijnland
4Tuna

Armyregatta

VE

4*

Just4Five

Grüner Moselpokal

VF

4x

Four Better for Worse

Moordregatta

VD

4*

Just4Five

Heineken Roei4kamp

DVC

4*

Aquarius

Brabant8

DV

8+

Maple Leaf

FISA Masters - Kopenhagen

MixVE

4x

4Tuna

Armyregatta

DV

4x

Ventisei

Heineken Roei4kamp

DVC

4*

Aquarius

Markregatta

DV

4x

Four Better for Worse

Henley Masters Regatta

DV

4x

Four Better for Worse

Armyregatta

DV

4x

Ventisei

Tweehead

VF

2-

RiJo

FISA Masters - Kopenhagen

MixVE

4x

4Tuna

Armyregatta

VE

4*

Just4Five

Spaarne Lenterace

VB

4+

Aquarius

AA Race

V

4+

Aquarius

Armyregatta

VB

4-

Just4Four

Spaarne Lenterace

VB

4+

Aquarius

AA Race

V

4+

Aquarius

Armyregatta

VB

4-

Just4Four

Naam

Wedstrijd

Categorie

Boottype

Boot

Moordregatta

VD

4*

Just4Five

Armyregatta

VD

4+

Aquarius

Armyregatta

VE

4*

Just4Five

Dualling over a Grand

Mix VF

4x

Victoria boot

Armyregatta

VE

4*

Just4Five

Moordregatta

VD

4*

Just4Five

Spaarne Lenterace

VB

4+

Aquarius

AA Race

V

4+

Aquarius

Armyregatta

VB

4-

Just4Four

Spaarne Lenterace

VB

4+

Aquarius

AA Race

V

4+

Aquarius

Armyregatta

VB

4-

Just4Four

Markregatta

Mix

4x

Fourmidable

Beatrix Winterrace

MixVC

4*

Waterwonder

Spaarne Lenterace

VD

8+

The Rowing Stones

Abeelenrace

VD

4x

Just4Four

Markregatta

VB

4+

Aquarius

Armyregatta

VD

4+

Aquarius

Markregatta

VB

4+

Aquarius

Armyregatta

VD

4+

Aquarius

Markregatta

V

4x

Four Better for Worse

Abeelenrace

VD

4x

Just4Four

Spaarne Lenterace

VD

8+

The Rowing Stones

Beatrix Winterrace

MixVC

4*

Waterwonder

Markregatta

VB

4+

Aquarius

Armyregatta

VD

4+

Aquarius

Markregatta

Mix

4x

Fourmidable

Beatrix Winterrace

MixVC

4x

Waterwonder

Markregatta

VD

8+

Laak boot

Armyregatta

VD

4+

Aquarius

Spaarne Lenterace

VD

8+

The Rowing Stones

Markregatta

Mix

4x

Fourmidable

Armyregatta

VE

4*

Just4Five

Moordregatta

VD

4*

Just4Five

Spaarne Lenterace

VD

8+

The Rowing Stones

Abeelenrace

VD

4x

Just4Four

Jos Adema

Spaarne Lenterace

VD

8+

The Rowing Stones

Piet van Arendonk

Grüner Moselpokal

VF

4x

Four Better for Worse

Bouke de Boer

Spaarne Lenterace

VD

8+

The Rowing Stones

Hans van Engen

Markregatta

V

4x

Four Better for Worse

Pauline Freling

Brabant8

V

8+

Maple Leaf

Oskar Goldstein

Brabant8

V

8+

Maple Leaf

Thera Habben-Jansen

Markregatta

Mix

4x

Fourmidable

Richard Helsloot

Tweehead

VF

2-

RiJo

Geert-Jan Heymeijer

Moordregatta

VD

4*

Just4Five

Joost Jongerius

Markregatta

V

4x

Four Better for Worse

Caroline Splinters (stuur)

Albert Steenman

Gerbrand Swart

Gijs Volmer

Peter Adema
Willem-Jan van Amersfoort
Dries Bollen
Fred Dauwerse
Leon Elmans
Thijs van der Heijden
Erik Karremans
Ilja Kok
Reinoud van der Kroon
Eric Masclee
Sybrand Treffers
Nico van Walree

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

Categorie

Boottype

Boot

Erik Langmuur

Naam

Brabant8

V

8+

Maple Leaf

Petra Noya

Heineken Roei4kamp

DVC

4*

Aquarius

Martijn Peters

Brabant8

V

8+

Maple Leaf

Marc Rietman

Brabant8

V

8+

Maple Leaf

Henk Smoolenaars

Grüner Moselpokal

VF

4x

Four Better for Worse

Toine Sunderman

Brabant8

V

8+

Maple Leaf

Ivo Tienhoven

Brabant8

V

8+

Maple Leaf

Bas van der Togt

Markregatta

VB

4+

Aquarius

Willem van der Togt

Grüner Moselpokal

VF

4x

Four Better for Worse

Kees de Veth

Spaarne Lenterace

VD

8+

The Rowing Stones

Joost Verbeek

Spaarne Lenterace

VD

8+

The Rowing Stones

Pascal Voets

Brabant8

V

8+

Maple Leaf

Coen Weber

Brabant8

V

8+

Maple Leaf

William Weij

Markregatta

V

4x

Four Better for Worse

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

materiaalcommissie

Je gegevens in het BRS updaten
Door Johan Bielderman
We gebruiken allemaal het BRS om boten af te schrijven
en om slijtage en schades te melden. Jouw gegevens
zoals e-mailadres en je telefoonnummer zijn in het BRS
niet gekoppeld aan het ledenbestand. Die gegevens moet
je dus zelf invullen en bijhouden.
Wil je (weer) eens kijken of die nog juist staan?
Je komt daar als volgt:
• Ga naar het BRS (via de website; dit gaat niet via de
BRS-app);
• Log in;
• Kies “Overzichten” en dan “Profiel”.
Je kunt je gegevens aanvullen met je
telefoonnummer en e-mailadres. Daarbij kun je
aanvinken of je deze gegevens wilt afschermen.
Met dank namens de materiaalcommissie!
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Over het water

Grote gele kwikstaart
(Motacilla cinerea)
Waar: rondom paal 9
Wanneer: het hele jaar door (de kwikstaarten die bij de
RWZI broeden trekken weg naar het zuiden, maar daar
komen noordelijke familieleden voor in de plaats)

Een bekende verschijning op het platteland is de kwikstaart:
een klein zwart wit grijs vogeltje met een hele lange staart
die voortdurend op en neer wipt. Wat weinig mensen weten
is dat er onder de kwikstaarten een bijzonder familielid
voorkomt dat vanaf de Mark heel makkelijk te zien is: de
Grote gele kwikstaart. Zoals de naam al doet vermoeden
onderscheidt deze vogel zich van de gewone kwikstaart
door een gele borst en een helder gele onderzijde. Bij
vrouwtjes blijft het geel beperkt tot de buik. Er zijn maar
weinig vogels waarbij het geel zo dicht bij de kleur van de
firma Empacher komt. Bij alle vogels zijn de vleugels zwart,
is de rug grijs en de stuit groengeel. Wat ook opvalt is de
diepe, golvende vlucht. Ze zitten vaak op het hekwerk van
de uitstroomopening van de rioolwaterzuivering, maar ook
op de remmingswerken van de viaducten van spoor en A16.
Het is best opmerkelijk om deze vogel hier te zien. Het is
sowieso een vrij schaarse broedvogel in Nederland en van
origine komt hij alleen voor langs snelstromende beken
met natuurlijke oevers. Het merendeel van de Nederlandse
vogels broedt in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg.
Het gaat landelijk gezien niet altijd even goed met ze.
Ze kunnen slecht tegen koude winters, en we zien dat ze

daar veel minder goed van herstellen dan bijvoorbeeld de
IJsvogel, die daar ook veel last van heeft. Het is nog niet
zo goed bekend waardoor dat komt. Noord-Brabant is
gelukkig een uitzondering op die negatieve trend, want de
Grote gele kwikstaart is hier duidelijk in opmars.
Een van de redenen daarvoor is dat de Grote gele
kwikstaarten de rioolwaterzuiveringen als geschikt biotoop
hebben ontdekt. Ook daar is voortdurend stromend
water aanwezig. Waar van oudsher in Brabant de meeste
broedende Grote gele kwikstaarten bij watermolens
te vinden waren, zien we vanaf 2010 dat dat bij de
zuiveringen is: in Brabant ligt nu ongeveer een derde van
alle broedgevallen bij een rioolwaterzuivering. Absolute
uitschieter is de rwzi aan de Dommel bij Eindhoven, met
vier paartjes.
De Grote gele kwikstaart bewijst maar weer eens hoe
pragmatisch de natuur kan zijn. Bijna tegen de klippen op,
naast een voortrazende infrabundel en een sterk industriële
wereld van betonnen overstortranden, bezinktanks en
beluchtingsinstallaties, kan er toch zo’n mooi vogeltje leven.
Fascinerend.
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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 haar roeiervaring krijgt
Gisela van den Nieuwenhuijzen de
bevoegdheden S4 en B2.

•
•
•
•
•
•
•

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

info@my-ﬂeet.eu

colofon
Erevoorzitter
Erelid
Lid van Verdienste

Victor Bernhard
Wim Knoester
Beelke van Meurs

bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gebouwcommissaris
instructiecommissaris
Jeugdcommissaris
Materiaalcommissaris
Roeicommissaris
Sociëteitscommissaris

Ledenadministratie
Petra Ramakers
voorzitter@rvbreda.nl
– vacature –
secretaris@rvbreda.nl
Arjen Schuurman
penningmeester@rvbreda.nl
Wilfried Vermeulen
gebouw@rvbreda.nl
Wim Möhlmann
instructie@rvbreda.nl
Mélanie de Meurichy
jeugd@rvbreda.nl
Johan Bielderman
materiaal@rvbreda.nl
Willem Jan van Amersfoort	wedstrijden@rvbreda.nl
toer@rvbreda.nl
Chris Liesker
societeit@rvbreda.nl

Gijs Volmer

ledenadm@rvbreda.nl

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

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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