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“Waarom wij?”
Annelies en Albert Steenman benoemd
tot ereleden van de vereniging.

Door Carola Fox
“Een hele eer, maar waarom wij”, vragen Annelies en Albert
Steenman zich af. “Wij hebben het niet bedacht om tijdens
de ALV van dit voorjaar tot erelid benoemd te worden. Er zijn
zoveel anderen die zich actief inzetten voor de vereniging”.
Maar trots zijn ze wel. “We kregen veel reacties. Het meren
deel felicitaties, maar ook mails met een boodschap als ‘om
erelid te worden moet je toch héél oud zijn!’ Het echtpaar
lacht er smakelijk om en wil graag uiteenzetten hoe ze bij RV
Breda verzeild zijn geraakt.
Bij het ouderlijk huis van Albert in Maasdam lag sinds
mensenheugenis een skiff in de tuin. “Ik heb er 2 keer in
geroeid”, aldus Albert, “maar vond er weinig aan. Deze skiff
hebben we overigens nog steeds in ons bezit. Het begon
eigenlijk allemaal toen Albert en Annelies in Terheijden gingen
wonen. Het toeval wilde dat onze buurman (Dick Wiertz)
destijds voorzitter van de Roei was. Door zijn enthousiasme
en doordat een teamsport voor mij niet haalbaar was (Ik zat
destijds voor mijn werk vaak in het buitenland) ben ik in 1992
lid geworden. Roeien bleek een goede oplossing. Het kan
namelijk altijd en het kan in ploegverband maar ook in je eentje.

Annelies volgde een jaar later en stortte zich op het “recreatief
roeien”.
Na 3 jaar kocht Steenman zijn eigen skiff en kon hij zich
natuurlijk niet langer aan de Skiffhead en Euromasters
onttrekken. En met prachtig resultaat: BLIK! Naast het roeien
pakte het echtpaar al snel van alles aan op de Roei. Voor het
lustrum in 1994 maakte Annelies een kookboekje. “Toen dacht
men kennelijk ‘die kan leuk typen’ en zo werd ik secretaris van
het bestuur, wat ik bijna 10 jaar ben geweest. In die jaren hield
ik me ook bezig met de ledenadministratie en de sociëteit. Ik
deed van alles: koffiemachine schoonmaken, koken enz. Nu ik
erover nadenk: waarschijnlijk ben ik door mijn kookkunsten wel
erelid geworden! Die bestuurstijd was een bewogen periode,
waarin we het bestuur zelfs hebben opgeheven. We waren
zo ongeveer iedere dag op de vereniging. Onze 3 kinderen
gingen gewoon mee, speelden er en stapten al snel in een
boot. Er waren stuurlieden te kort en Katie en Mitchel werden
van de vlonder geplukt om de stuurtouwtjes te hanteren.
Bij onze jongste sloeg het roeien niet zo aan, maar –zoals
bekend– bij Mitchel en Katie wel. Hoewel er in tijd nog totaal
geen ambitie was om de top te halen. Ze gingen regioroeien,
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deden vervolgens mee op nationaal niveau en werden
opgemerkt door de Bond”. Zoals iedereen weet hebben broer
en zus fantastisch gepresteerd tijdens allerlei internationale
roeiwedstrijden, tot zelfs de Olympische Spelen toe (Mitchel
in 2008, 2012 en 2016). Katie heeft van het roeien haar beroep
gemaakt. Ze woont met haar gezin in Canada en is daar actief
als professioneel coach & programmanager voor getalenteerde
jeugdroeiers.
Hoewel de Steenmannen jaren geleden Terheijden hebben
verruild voor Maasdam (en ook daar op de Binnenmaas
roeien) zetten ze zich met niet aflatend enthousiasme in
voor onze vereniging. Ieder jaar met Pinksteren verlenen
ze onderdak aan het Jeugdkamp, repareert Albert iedere
woensdagavond kapotte bootonderdelen, schrikt ook niet
terug voor schademeldingen m.b.t. douchekranen en andere

niet bootgerelateerde zaken en houdt Annelies zich bezig
met website (Blogs en foto’s van leden blijven welkom) en
BRS. “We lopen hier al heel lang rond en hebben echt alles al
een keer voorbij zien komen. We kijken nergens meer van op”.
Wat Annelies wel mist zijn de zogenaamde bestuursdinertjes:
“Vroeger was niet alles beter, maar die etentjes waren wel heel
leuk. Het bestuur nodigde 1 keer per jaar mensen uit die het
verdiend hadden in het zonnetje gezet te worden. Die etentjes
werden bij een bestuurslid thuis gehouden en ieder bestuurslid
verzorgde een gerecht. De kosten kwamen voor rekening van
het bestuur zelf en gingen dus niet ten laste van de vereniging.
Gevraagd naar ‘famous last words’ reageert Annelies
onmiddellijk met “De vereniging is van alle leden en het werk
ook”. Albert maant ons “Heb vooral plezier in het roeien, wees
voorzichtig met het materiaal en reken je consumptie af”.

Oproep:
Clubwerkers gezocht voor KiKaRow Rondje NL
KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) werft fondsen voor
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het
gebied van bestrijding van kinderkanker, gericht op
minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en
een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

KiKaRoW
20
19

21

In 2005 roeide KiKaRoW van Nederland naar Engeland
en terug, hiermee bracht KiKaRoW €285.000 op. In het
voorjaar/zomer 2019 wil KiKaRoW, met medewerking van
de roeiverenigingen in Nederland, weer een groot bedrag
bij elkaar roeien tbv het Prinses Màxima Centrum, het
nationale kinder-oncologisch centrum in Utrecht.
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De bedoeling is dat er een rondje door Nederland
geroeid wordt, in 14 etappes, langs zo veel mogelijk roei
verenigingen. Dat wordt gedaan samen met ex-kinder
kankerpatiënten en de Nederlandse roeiwereld. De
bemanning bestaat uit ervaren roeiers en ervaren stuur
lieden en ex-kinderkankerpatiënten (Kika-roeiers). Alle
roeiverenigingen in Nederland worden uitgenodigd om
acties voor KiKaRoW Rondje NL te organiseren.
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Op zaterdag 4 mei wordt er geroeid van Roosendaal naar
Breda; wij gaan de groep overnachting aanbieden. Op zondag
5 mei vertrekt de zeeroeiboot (The Vin, ook gebruikt in
2005), vergezeld door een reddingsboot van de KNRM naar
Den Bosch. Voor meer informatie zie: https://kikarow.nl/

Just in case
Beste lezer,
In het voorliggende nummer van Easy-all wordt o.a.
aandacht besteed aan onze nieuwe ereleden Annelies
en Albert Steenman. De ‘famous last words’ van het
artikel, tevens meningen van Annelies en Albert
komen in enigerlei vorm in dit nummer nog terug: “De
vereniging is van alle leden en het werk ook”, “Heb
vooral plezier in het roeien, wees voorzichtig met het
materiaal en reken je consumptie af”.
Voor het bevorderen van synchroon roeien en voor
komen van een ‘takkenbos’ is het artikel over roeien
met een topcoach voor zowel de gevorderde als minder
gevorderde roeier een aanrader.

RoW
RONDJE NL

Het bestuur wil dit mooie evenement, dat ook nog in
ons 9e lustrumjaar valt, steunen door de groep een
mooie ontvangst te geven. Daarom zoeken we per
direct ca. 5 actieve leden, die deel willen nemen in een
werkgroep met o.a. de volgende taken:
•
•
•
•
•
•

Regelen mensen om mee te helpen, stuurtjes, roeiers
die een stuk meevaren
Regelen onderdak, diner en ontbijt ca. 20 mensen
Media, evt programma bij aankomst
Logistieke zaken: ligplaats begeleidende boot,
werkplaats open
Afstemming regionaal contactpersoon etc.
Sponsoring van de tocht.

Uiteraard zal dit werk ook opgenomen als activiteit in
ons Clubwerk.
Graag horen we van je,
Petra Ramakers, voorzitter@rvbreda.nl
Gerard Kuijt, secretaris@rvbreda.nl

Als voorbereiding op de voorliggende editie van
Easy-all heeft uw eindredacteur de commissies en het
bestuur om input gevraagd. De respons kwam van de
toercommissie, de veiligheidscommissie en het bestuur.
De veiligheidscommissie legt uit wat ze doen. Roeien
is voor allen/de meeste van ons een gezellige sport/
liefhebberij, toch? De veiligheidscommissie zet zich in
voor gezellige veiligheid of veilige gezelligheid. Het
aangeleverde artikel met verwijzing naar een filmpje
verdient uw aandacht.
In dit nummer zijn met dank aan de (immer trouw
artikels aanleverende) toercommissie verslagen
inclusief foto-impressies opgenomen van de volgende
toertochten: 2× Rondje Breda (1× met leden, 1× met
gasten), ‘t Lamgat, roeien op de Maas in het zuiden van
Limburg, roeitocht in Den Haag op Prinsjesdag.
In de, sinds het vorige nummer, nieuwe rubriek ‘vanuit
het bestuur’ wordt van de bestuurstafel gewezen op
onze gerestylede sociëteit en gevraagd naar onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid in “opgeruimd
maakt ieder blij”. Het bestuur gebruikt ook Easy-all als
communicatiemiddel door een oproep aan ons te doen
om in het kader van clubwerk te helpen bij KiKaRow
2019 en een update van de samenstelling van de
commissies te geven.
Voor dit nummer met dank aan de overige redactieleden
en dank aan de inzenders van de artikelen wens ik u veel
leesgenot,
Kees van de Sande (eindredacteur)
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Foto-impressie
Open Dag
11 augustus 2018
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Vanuit het bestuur

‘Opgeruimd maakt ieder blij’
Gelukkig hebben wij bij RV Breda veel leden.
Leden die samen een mooie vereniging maken.
Dat betekent ook zoveel smaken en meningen.
Wat de een normaal vindt, bijvoorbeeld je eigen
rommel opruimen, past dat bij anderen niet altijd
in het patroon. Waar de een het gezellig vindt om
een interieur te hebben dat een keur aan stijlen
heeft, wil de ander alles strak en clean. Het is dus
best lastig om het ieder naar zijn zin te maken. Wij
ontvingen van diverse kanten wat opmerkingen
over de opgeruimdheid van de buitenruimte en
gebouwen. Vandaar dat we dit nog eens onder de
aandacht brengen.
Een algemene regel die geldt, als je met zoveel
mensen samen leeft, is dat ieder opruimt wat hij
gebruikt heeft. Of dat nou de handdoeken zijn na
het poetsen van de boot, schragen terug in de loods,
als er geen of nog enkele roeiers na jou komen en
ook de loodsdeuren zo veel mogelijk dicht. Het is
namelijk fijn om, als je bijvoorbeeld in een skiff of een
twee geroeid hebt, je niet de spullen van al degenen
die je voorgingen op hoeft te ruimen. Let er ook
op om de roei goed af te sluiten als je als laatste de
vereniging verlaat. Het gebeurt nog al eens dat ook
de roldeuren open blijven staan. Dat is zeer risicovol
voor ons kostbare materiaal.
Onze sociëteit is een plaats waar leden elkaar
ontmoeten. Dat is heel fijn en moet ook zeker zo
blijven. Vraag is wel om er samen voor te zorgen dat

het ook netjes blijft. Gebruikte kopjes en glazen in
de afwasmachine als de bardienst weg is. Is die vol,
zet hem dan even aan. Meubilair terug zoals het
stond.
Heb je gegeten in de sociëteit dan ook graag de tafel,
keuken en afval opruimen. Met de hand afwassen
als de machine vol is. Graag ook zoveel mogelijk
afval mee naar huis nemen, zeker als het niet in de
container kan. Ook de tafel weer opruimen. Tafel
kleden die vies zijn in de wasmand of mee naar huis
om te wassen. Het is niet leuk voor de mensen die
bardienst hebben om eerst de sociëteit en de keuken
op te moeten ruimen.
De sociëteit en de keuken hebben een restyling
gehad. Er is met behulp van een aantal leden
gewerkt aan meer eenheid in het servies en het
meubilair. Wij vragen jullie allemaal om dit te
respecteren en niet van alles, wat thuis niet meer
past, naar de roei te brengen. Heb je iets waarvan
je denkt dat het een waardevolle aanwinst is voor
de roei, overleg dan even met ons. Heb je vanuit de,
zeer sympathieke, recyclegedachte spullen die je wilt
aanbieden, prik dan een bericht op het prikbord.
Met elkaar houden we onze vereniging zo leefbaar,
comfortabel en gezellig voor iedereen. Wij doen een
beroep op iedereen om daar aan mee te werken.
Alvast veel dank voor je medewerking, namens alle
leden.
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Wat doet de Veiligheidscommissie (VC)?
Door Anne Tjepkema, namens de VC (Kees Tempelaar, Bert
Verlaan en Sonja Gaalswijk)
Twee keer per jaar houdt de Veiligheidscommissie (VC)
een survey oftewel een ronde langs alle plaatsen in de
loodsen en de vlotten om eventuele veiligheidsrisico’s te
signaleren. Daarnaast bespreekt de VC de regelgeving,
zoals vastgelegd in het Roeiboek (met name hoofdstuk
9 Veiligheid) en andere belangrijke onderwerpen,
zoals de plaats van de veiligheid in de instructie en bij
het toerroeien. De KNRB heeft een handige checklist
uitgegeven die hierbij als leidraad dient. Na afloop van
een survey stuurt de VC haar bevindingen naar het
bestuur, die gesignaleerde manco’s en voorstellen om
deze op te heffen, bespreekt en richting VC beantwoordt.
De VC kan alleen behoorlijk functioneren als er vanuit
de leden signalen worden gegeven. Zo kwam onlangs
een lid met een aardig filmpje afkomstig van de Bossche
roeivereniging ‘Den Hertog’. Leden van die vereniging
interviewden een binnenschipper vanuit de stuurhut.
Dat gaf een aardig beeld hoe een schipper tegen ons als
roeiers aankijkt. Dat deed hij overigens heel objectief,
maar wel werd duidelijk dat onze bootjes vanuit de
stuurhut bekeken maar kleine notendopjes zijn en dat
de dode hoek, zeker van een onbeladen schip, enorm is.
Kijk op onze website onder ‘Binnenvaart en roeiboten’,
geplaatst op 11 september jl. of https://www.youtube.com/
watch?v=O5l4kW868Ow.
Een ander punt betreft de schademeldingen. De VC wil
graag weten of bij een schade niet alleen het materiaal
geweld is aangedaan, maar ook de veiligheid. Het gaat
daarbij nooit om het aanwijzen van schuldigen, maar steeds
om na te gaan of er lessen kunnen worden getrokken uit
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wat er fout ging. De VC gaat nooit uit van opzet of grove
nalatigheid. Verzoek is om bij een schademelding in voor
komend geval daarover ook iets te melden. Mocht zich ooit
een discussie naar aanleiding daarvan voordoen, dan is er
nog altijd de Commissie van Beroep.
Een stap vooruit is de aanschaf van een nieuw weerstation.
Wij vinden alleen de plaats nog niet ideaal, een meer
centrale plaats vergt kennelijk de aanleg van een nieuw
stopcontact, maar daar is altijd wel een mouw aan te
passen. Idealiter is er ruimte rond zo’n station voor verdere
uitleg. De windmeter bijvoorbeeld geeft nu aan in meters
per seconde. De meeste mensen zijn meer vertrouwd met
een aanduiding in Beaufort. Een simpele conversietabel zou
uitkomst bieden. Het zou verder mooi zijn als er ook een
waterthermometer zou komen, zodat we niet afhankelijk
zijn van wat Rijkswaterstaat in het Volkerak meet. Overigens
staat op de site onder ‘Dispensatie’ dat deze temperatuur
daar zichtbaar is, maar dat is niet (langer?) het geval.
Een schijnbare kleinigheid gaat over de trapjes die het je
mogelijk maken rond het vlot uit het water te klimmen
zonder geheel en al op je bovenarmspieren te moeten
vertrouwen. Bij het dwarse vlot is vanaf de installatie al een
trapje aangebracht. Ook is er een trapje bij het Breda-vlot
gekomen. Er ontbreekt nog eentje op het Terheijden-vlot.
Het bestuur heeft daar oog voor, maar stelt het aanbrengen
uit tot het volgende algemene onderhoud. Dan kost het
namelijk minder. Zo zijn er altijd wel wensen van de VC
die niet meteen kunnen worden gerealiseerd omdat nu
eenmaal elke oplossing kosten met zich mee brengt. Mocht
je als lezer een onveilige situatie zijn opgevallen of heb je
een incident (een gevaarlijke situatie die net goed afliep)
meegemaakt, aarzel dan niet het aan ons te melden.

Roeien met een topcoach
Watervrij roeien: geen doel, maar gevolg van gelijkheid
Door: Anna de Zeeuw
Wie heeft er zin om te roeien met coaching van
een topcoach? Uiteindelijk staan we op negen
september klaar bij de boot met een dito aantal
roeiers. Het is een zonnige zondagmiddag.
Spannend! Wie zouden we ontmoeten? Een
sportieve dame komt naar ons toe, het blijkt
Marjolein Rekers.
Wie is Marjolein Rekers?
Het blijkt de dochter van Cas Rekers, uitvinder van
de dynamische roeisimulator. Ze is als profcoach
afgestudeerd aan de Haagse Academie voor
Lichamelijke Opvoeding en de PABO te Sittard.
Marjolein is lid van roeivereniging de Hertog en
actief masterroeister.
Marjolein Rekers laat ons eerst een stukje roeien
om een algemene indruk te krijgen. We roeien erg
slecht weg, het wiebelt alle kanten op. Dit blijkt
voor de topcoach een ideaal aangrijpingspunt voor
instructies.
Vormen van ongelijkheid in de boot
We laten de acht lopen. Marjolein legt uit: watervrij
roeien is geen doel maar een gevolg van gelijkheid,
en bij ongelijkheid ontstaat er onbalans. In een
acht zijn er vele mogelijkheden tot ongelijkheid,
waardoor een ‘takkenbos’ op de loer ligt. (De
ploeg, nu in Bernkastel samenstelling wilde dit wel
demonstreren, zie foto. De demonstratiefoto van
gelijkheid bleek helaas lastiger). Marjolein geeft aan
dat er bij ons twee belangrijke aandachtspunten zijn,
die tevens de hoofdoorzaak vormen van onbalans:
•

Ongelijke hoogte van de bladen
Dit speelt zowel bij de haal als bij het oprijden. Bij
het oprijden geldt dat degenen, die hun riem
te diep wegzetten en dus met hun riem te ver
van het wateroppervlak oprijden per definitie te
laat met inpikken zijn. Dit, omdat zij een grotere
afstand moeten overbruggen totdat het blad
het water raakt. Daarna moet de riem tijdens het
oprijden in een horizontale beweging naar voren
worden gebracht, niet in een cirkelbeweging.
Ook bij het halen moet de riem in een horizontale

beweging naar het lichaam toe gehaald worden.
Zo niet, dan komt de riem voortijdig uit het water.
Tip: Een goede oefening die we ter plekke doen is een
aantal keren slifferend oprijden. Dit helpt bij het op
gelijke hoogte wegzetten.

Zo moet het niet: de ‘takkenbos’ stand. (Bernkastel, oktober 2018)

•

Op verschillende snelheden naar voren rijden.  
Er wordt door een aantal roeiers te vroeg naar
voren gereden. Marjolein geeft aan: span ten
eerste je beenspieren goed aan als je uittrapt,
zodat deze goed gestrekt zijn. En vóórdat je in
beweging komt, dus gaat oprijden, moet eerst
de buitenarm volledig gestrekt zijn en de rug
iets voorover gebogen. De schouders zijn daarbij
iets voor het bekken. De rest van het inbuigen
gebeurt tijdens het oprijden. Aan het eind draait
je lichaam om zijn as.
Wanneer je dit onvoldoende doet, kom je in de
knel met je knieën want je armen zitten in de
weg, je bovenlichaam moet overhellen over bakof stuurboord, of je buitenknie moet uitzwenken
buiten de boot, of allemaal tegelijk.

Tip: Volg degene die voor je zit qua timing van oprijden.
Als iedereen dit doet komt er meer rust in de boot tijdens
oprijden.
Daarna geeft Marjolein ons individueel nog een
aantal aanwijzingen. Aan het einde van de roeisessie
bekijken we samen wat opnames. Deze worden
naderhand bekeken en besproken. Iedereen is het
erover eens: Een uiterst heldere coach die je eigenlijk
altijd op je schouder mee zou willen nemen bij het
roeien!
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Prinsjesdag

dinsdag 18 september

Door Bert van Nispen
Van de troonrede hebben we weinig gemerkt maar van
traditionele parades en festiviteiten des te meer. We
bezochten met 15 roei(st)ers RV De Laak in Den Haag en
roeiden met en onder begeleiding van enkele van hun gast
vrije leden door de grachten van de stad tot aan het Malieveld
en terug. Met nadruk op ‘onder begeleiding’ en dat was maar
goed ook op een traject met talloze bruggen, doorgangen,
stromingen, valwinden en passerende rondvaartboten.
Voor zowel de ervaren als de minder ervaren roeiers werd
deze tocht een regelrechte sensatie. We lunchten onder luid
kanongebulder van de Gele Rijders brigade en kregen tijdens
een wandeling uitleg over de stad en de recente ontwikkeling
van het centraal station. Juist op tijd konden we nog een
uur lang genieten van een bonte vertoning met parades,
koetsen (inclusief de Gouden Koets), muziekkapellen en
klederdrachten. Na een hartelijk afscheid bij De Laak en een
bijzonder etentje onder het dak van de vishallen van Simonis in
Scheveningen noteerden we een onvergetelijke dag die voor
herhaling vatbaar is.
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Naar ’t Lamgat
9 september 2018
Door: Maria van der Holst
Op die zondag roeiden we met een wherry naar de
brug … en nog 10 km verder!
Wuivend riet, overvliegende ganzen, een enkele
roofvogel en ’n paar bootjes vergezelden ons.
Wat een mooie rivier en wat een rust!
Na een 2e wissel kwamen we ter hoogte van de
fietsbrug in Zevenbergen bij ’t Lamgat aan.
Daar werd voor een verdiende lunch gezorgd.
Met wind mee, een prachtig zonnetje en na goed 2 uur
roeien waren we, moe maar voldaan, weer in Terheijden.
Met dank aan de bedenkers en makers van “Het Karretje”
legden we met z’n vieren de wherry weer op zijn plaats.
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Toerroeien. Leuker
dan je denkt!

Door Rosemarie Kok
Bij RV Breda wellicht een beetje onderbelichte tak van sport
en dat is jammer.
Toerroeien is immers uitermate geschikt voor de levensgenieter,
die graag in beweging is maar óók voor de fanatieke sporter die
een tussenstop met picknickmand en desgewenst een wijntje
weet te waarderen. Er zijn lange tochten voor roeiers met een
goede conditie en zeer veel ervaring, terwijl het óók al mogelijk
is om een tocht te maken voor degenen die net hun S1-diploma
hebben behaald of weldra hopen te behalen.
Onze vereniging beschikt over een aantal prachtige toerboten:
de wherry’s. Ook de C-4 boten lenen zich uitstekend voor
een toertocht. Niet onbelangrijk, we hebben een tweetal
botenwagens, waardoor het aantal roeilocaties vrijwel
onbeperkt wordt. Het opladen van eigen boten op de wagens
is overigens lang niet altijd nodig. Veel roeiverenigingen zijn
namelijk bereid om hun boten tegen een geringe vergoeding
ter beschikking te stellen aan de leden van zusterverenigingen.
Vanuit onze eigen locatie kunnen prachtige tochten worden
gemaakt: alls de tijd beperkt zowel op een doordeweekse dag
als in het weekend. De Singeltocht (“Rondje Breda”) is daarvan
een mooi voorbeeld. Je zult versteld staan hoe anders Breda
er vanaf het water uitziet. En wat te denken van een ‘terrasje
pakken’ en/of lunchen aan de haven rechtstreeks vanuit de
boot. Soms wordt zo'n tocht zelfs afgesloten met een "Captains
dinner" in de societeit.
Kan je af en toe eens wat meer tijd vrijmaken dan zijn er ook
meerdaagse uitstapjes, die telkens weer een geheel eigen
karakter kunnen hebben. Een krachttoer van 75 kilometer
10
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met zeer hoge moeilijkheidsgraad langs de Wadden vanuit
Harlingen of een prachtige tocht op de Linge. De echte
diehards kunnen zelfs roeien op tal van bestemmingen in
het buitenland. Het is mogelijk om deel te nemen aan reeds
bestaande tochten, maar uiteraard staat het je vrij om zelf iets
anders te regelen.
Hoe bijzonder is het niet om met een roeiboot het water op
te mogen tijdens de Sail Amsterdam en langs de tallships
te kunnen varen. Ook de tocht van de gastvereniging naar
het IJ is een onvergetelijke belevenis; met een heuse vloot
roeiboten in optocht richting Sail. Er komt van alles aan bod.
Uiterst voorzichtig manoevreren in de nabijheid van bruggen
om niet verward te raken in de riemen van andere boten tot
de heftige stroming van de rivier. En wanneer na het genieten
van de tallships het water weer moet worden teruggegeven
aan de grote scheepvaart, is er nog de mogelijkheid om met de
wherries de grachten op te gaan.
De toercommissie organiseert tochten voor eigen leden en
regelt tochten bij andere verenigingen.
Verder wil de toercommissie er voor zorgen dat we gezamenlijk
in kunnen schrijven voor en deelnemen aan tochten en
marathons die door de KNRB en zusterverenigingen worden
georganiseerd.

Interesse?
Laat het ons weten (bij voorkeur per e-mail) dan kunnen
we je op de hoogste houden. We gaan er dan van uit dat
we je e-mailadres voor informatie over toertochten mogen
gebruiken.
De toercommissie: toer@rvbreda.nl

Halve Crewclass roeit Rondje Breda
Door Maria van der Holst
Vrijdagmorgen 10 augustus stonden de Crewclassers van
2017 klaar voor een Rondje Breda.

Verder ging het richting Boven Mark; de nodige instructies en
commando’s werden opgefrist. Het lukte iedereen heel goed
de nodige bruggen en bochten te nemen.

Met hulp van 2 ervaren stuurlieden en mooi weer roeiden
we richting ’t Valkenberg. Daar werd gezorgd voor de nodige
gezonde en energierijke drankjes en versnaperingen, terwijl
in het kort over de geschiedenis van deze memorabele plek
verteld werd.

Na het bewonderen van de ooievaars bij de stuw, meerden we
af in de Oude Haven waar we van een gezellige lunch genoten.
Om 5 uur waren we weer bij het botenhuis, weer een mooie en
leerzame roei-ervaring rijker!
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De Ouwe 8 roeien op de Maas
Door Marius Aalders
De 12de september 2018 was een gedenkwaardige dag. Het
roeigezelschap “De Ouwe 8” (v/h de Zondag8), een subgroep
van de RV Breda sinds 1985, was door haar kersverse lid
Jan Huinen uitgenodigd om bij zijn oude vereniging MWC
in Maastricht te komen roeien. Tien heren en twee dames
vertrokken in de vroege morgen uit Breda voor de lange
tocht naar het Zuiden. Aan de Hoge Kanaaldijk bij het
clubhuis aangekomen, werden we ontvangen door drie van
Jans roeivrienden van die vereniging, Wil Hameleers, Bert
Nieuwenhuijs en Kees Weterings, die ons verder de hele dag
begeleidden.
De MWC is “een watersportvereniging voor roeiers, zeilers,
sloeproeiers en motorbootvaarders.” De vereniging telt 420
leden en bestaat al meer dan 100 jaar. In den beginne was de
Maas woest en ledig en kwam er van roeien niet veel terecht.
De rivier had zelfs bij normale waterstanden een sterke stroom,
die “door het grote verval nabij de Servaasbrug in een woeste
vloed veranderde en voor de beoefening van de roeisport
een onneembare hindernis vormde”. Totdat Rijkswaterstaat in
de 20e eeuw de Maas wist te kanaliseren, zodat een constant
zomerniveau en een geringe stroomsnelheid werden bereikt.
In 1931 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Er werd
een terrein aangeworven aan de Blekerij, ten zuiden van het
stadspark, net onder het snoeperige kasteeltje van Limburgs’
muzikale held Andre Rieu. Hier kwam het clubhuis te staan,
van waaruit men een schitterend uitzicht heeft over de Maas.
Een 3-tal C4-en werd in het water uitgezet. We vertrokken
met flinke slag naar Eijsden, net aan de Belgische grens. Al
gauw passeerden wij het gigantische ENCIE-complex – de
cementfabriek die binnenkort ophoudt te bestaan – aan de voet
van de Pietersberg. Sinds kort is een deel van de ENCIE-groeve
weer te bezoeken. Een prachtig natuurgebied strekt zich uit
tussen Maas en Jeker. Waar ooit de legendarische mosasaurus
in zee zwom, zo’n 70 miljoen jaren geleden gedurende het
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 “Voor het roeien nog een kop koffie op het terras van de Maastrichtse
roeiclub.” V.l.n.r. Marius Aalders, Leo van Tol, Jan Huinen, Beelke van Meurs,
Kees Weterings (Maastricht), Maria van der Holst, Hans Reinders

Krijt, passeren nu immense transportaken op weg naar het
Albertkanaal dat de verbinding met Luik tot stand brengt.
Voor de roeier is de (oude) Maas nu een prachtig, zeldzaam
bevaren water. We genoten van het mooie weer en de mooie
natuur langs de boorden van de Maas. De zelfde route
teruggevaren, bracht ons weer bij het clubhuis waar ieder
zijn zelf meegenomen bammetjes verorberde, en koffie en
frisdrank gereed stonden door de gastvrije leden van de MWC
gepresenteerd. Om 2 uur bemanden wij de boten weer voor
een tocht naar de stad ditmaal. We voeren langs (en onder) het
gouvernement (de Limburgse term voor provinciehuis) door,
langs het Bonnefantenmuseum en onder de 13de-eeuwse
Servaasbrug, richting Borgharen langs de papierfabriek Sappi,
tot aan de Noorderbrug.
Op de weg terug begon het weer wat te minderen. Maar na
het binnenbrengen en schoonmaken van de boten konden
we in het clubhuis van de MWC genieten van de nazit en ons
laven aan diverse bieren, waaronder natuurlijk de Wiekse
Witte van de De Ridder brouwerij. Toen werd het tijd om ons
gemotoriseerd naar Eijsden te begeven. Onderweg brachten
we nog een bezoek aan de nieuwe sluis van Ternaaien, waar
ongeveer 16 meter verval is. Grotere schepen dan vroeger
kunnen nu via het Albertkanaal hun weg vervolgen over de
Maas en andersom. Een miljoenenproject van groot belang
dat enkele jaren in beslag nam. En waar Nederland 10 miljoen
aan heeft meebetaald. Na de bezichtiging reden we naar het
mooie grensstadje Eijsden waar we een heerlijk 3-gangenmenu
savoureerden in eetcafé Aon ’t Bat, ”in een sfeervolle ambiance
waarin het huiskamergevoel de boventoon voert”. Captain
Jan van der Holst bedankte onze gasten met een mooi
cadeau en richtte terecht een lovend woord tot hen voor hun
buitengewone inzet om ons deze mooie dag te bezorgen.

Toercommissie gastheer (m/v)

voor Rondje Breda

Door Bert van Nispen
Donderdagmorgen 13 september jl. kon de toercommissie in
de nieuwe samenstelling een enthousiaste groep roei(st)ers
welkom heten voor een Rondje Breda.
Dit keer betrof het 16 leden van RV Vada uit Wageningen die
door Eleanor, Nel en ondergetekende werden ontvangen en
begeleid. Het werd een mooie zonnige dag in de ware zin van
het woord: een dagje uit met blije mensen, die geïnteresseerd
in onze bourgondische stad en (na een korte rondleiding)
onder de indruk van onze roei-accommodatie dankbaar en
tevreden huiswaarts keerden.
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Commissies RV Breda 2018 (per 9-10-2018)
Bestuur

Functie

Naam

E-mail adres

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Roeicommissaris
Materiaalcommissaris
Sociëteitscommissaris
Jeugdcommissaris
Instructiecommissaris
Gebouwencommissie

Petra Ramakers
Gerard Kuijt
Arjen Schuurman
Pascal Voets
Johan Bielderman
Vacant
Mélanie de Meurichy
Nelly Nouwen
Wilfried Vermeulen

voorzitter@rvbreda.nl
secretaris@rvbreda.nl
penningmeester@rvbreda.nl
roeien@rvbreda.nl
materiaal@rvbreda.nl
societeit@rvbreda.nl
jeugd@rvbreda.nl
instructie@rvbreda.nl
gebouw@rvbreda.nl

Permanente commissies

GEBOUWCOMMISSIE

SOCIËTEITSCOMMISSIE

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

societeit@rvbreda.nl
Janine Hanegraaf (sociëteitcoördinator; contactpersoon in
bestuur: Mélanie de Meurichy), Angela Marijnissen, vacatures.

INSTRUCTIECOMMISSIE

TOERCOMMISSIE

instructie@rvbreda.nl
Nelly Nouwen (instructiecommissaris), Marlies van Rosmalen
en Marieke Dekkers (coördinator Crew Class), Nelly Nouwen
(coördinator S2), Marius Klabbers (coördinator S3 en S4),
Walther van den Biggelaar (coördinator boordroeien).

toer@rvbreda.nl
Jan Huinen (voorzitter), Eleanor van Andel (secretaris), Wouter
van Hengel, Maria van der Holst, Roos Kok, Marjolein Neervens,
Bert van Nispen, Marijke Spanjaard, Koos Visser.

WEDSTRIJDCOMMISSIE
JEUGDCOMMISSIE
jeugd@rvbreda.nl
Mélanie de Meurichy (jeugdcommissaris), Gerlof Corver,
Jeroen Freling, Joost Jongerius, Geert Krekel, Erik Langmuur,
Henri Peters, Petra Ramakers, Marc Rietman, Hans Rompa,
Toine Sunderman, Ivo Tienhoven, Katja Wevers.

MATERIAALCOMMISSIE
materiaal@rvbreda.nl
Johan Bielderman (materiaalcommissaris), Paul Beelen,
Vincent Huinck, Gom van Geel, Henk van Heel, Jan Jansen, Wim
Knoester, Michiel van Lierop, Twan de Loos, Ronald Marijnissen,
Martijn Peters, Boudewijn Polane, Jack Sneep, Albert Steenman,
Dik Verheijden.
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wedstrijden@rvbreda.nl
Pascal Voets (wedstrijdcommissaris), Let van Leeuwen, Leonie
van de Pol, Thom Rolf, Bas van der Togt.

Bestuurscommissies

AANGEPAST ROEIEN

Markregatta commissie

car@rvbreda.nl
Richard Louwaard (coördinator), Karin ter Meulen (medische
intake), Bauke Smit.

markregatta@rvbreda.nl
Renske Eernisse (voorzitter), Bouke de Boer, Marja van den
Crommenacker, Johan van der Sman, Kees de Veth.

EASY ALL REDACTIE

Obligatiecommissie

redactie@rvbreda.nl
Kees van de Sande (eindredacteur), Marius Aalders, Carola
Fox, Maarten de Tollenaer (vormgeving), Anna de Zeeuw.

obligaties@rvbreda.nl
Hjalmar Peetoom, Henri Peters, Titia de Vries.

Sponsorcommissie
EXAMENCOMMISSIE
examencommissie@rvbreda.nl
Joost Doense (voorzitter), Marion Dauwerse, Fred Dauwerse,
Ramon Froklage, Wim Konter, Riet Kramer-van der Wiel,
Maarten Langbroek, Karin ter Meulen, Petra Noya.

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

Veiligheidscommissie
vc@rvbreda.nl
Kees Tempelaar (voorzitter), Sonja Gaalswijk, Anne Tjepkema,
Bert Verlaan.

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

VLOOTCOMMISSIE
Johan Bielderman (materiaalcommissaris), Annemarie
Bosman, Henk van Heel, Joost Jongerius, Bert van Nispen,
Albert Steenman, Gerbrand Swart, Joris Theeuwis.

MARKCOMPETITIE COMMISSIE
mc@rvbreda.nl
Joke Overgaag (voorzitter), Jeroen Freling, Ellen Janssen,
Hanny Janssens, Rob Kessels, Gerard Kuijt, Betty Langmuur, Pier
van Leest, Francis Owelle, Martine Reuvers, Brian Sanderse, Nol
Verdaasdonk, Claartje van der Voet, Adriëtte van Vugt.

Kledingcommissie
roeikleding@rvbreda.nl
Wilma-Willemijn Hendrix.

Bijzondere commissies

College van beroep
Let van Leeuwen, Wim Rutten, Dik Verheijden.

Kascommissie
Fred Dauwerse, Andre van de Loosdrecht

Vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@rvbreda.nl
Liesbeth Verheugd
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Geslaagd

S1
Marjorie van Geenhuizen, Tom Hanse,
Sherida Heilbron, Mirjam Jansen,
Carolien Leeuwenburgh, Wilma Oranje,
Kees van de Sande, Pearl Vyas,
Laurien Bakker, Marij Bertram,
Getty van de Bogert, Moniek Derks,
Wilco Goes, Marjolein van Heumen,
Ingrid Peek, Fé Pijnenburg, Reinier Schot
S2
Annelies Dekkers, Sjaak van Schie
S3
Stef Blom, Petra Cornelissen,
Ronald de Groote, Joran Holtes,
Gerard Kuyt, Petra Mouthaan,
Vera Andeweg, Adriëtte van Vught

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

•
•
•
•
•
•
•

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
Ereleden
Lid van Verdienste

Victor Bernhard †
Wim Knoester, Albert Steenman, Annelies Steenman
Beelke van Meurs

bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gebouwcommissaris
Instructiecommissaris
Jeugdcommissaris
Materiaalcommissaris
Roeicommissaris
Sociëteitscommissaris

Ledenadministratie
Petra Ramakers
voorzitter@rvbreda.nl
Gerard Kuijt
secretaris@rvbreda.nl
Arjen Schuurman
penningmeester@rvbreda.nl
Wilfried Vermeulen
gebouw@rvbreda.nl
Nelly Nouwen
instructie@rvbreda.nl
Mélanie de Meurichy
jeugd@rvbreda.nl
Johan Bielderman
materiaal@rvbreda.nl
Pascal Voets	wedstrijden@rvbreda.nl
vacature
societeit@rvbreda.nl

Gijs Volmer

ledenadm@rvbreda.nl

easy-all redactie
Marius Aalders, Carola Fox,
redactie@rvbreda.nl
Kees van de Sande (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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