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Reddingsvesten
door Wouter van Hengel
De R zit alweer in de maand en dat betekent dat ook
stuurlieden weer reddingsvesten moeten gaan dragen.
Zodra de watertemperatuur onder de 10 graden Celsius
komt is het aan te raden voor stuurlieden om weer een
reddingsvest te gebruiken. Met dit artikel willen we onze
leden helpen om hun kennis over reddingsvesten na een
lange warme zomer weer wat op te frissen.

Reddingsvest / zwemvest?

Hoe draag je een reddingsvest?

Een reddingsvest is een reddingsmiddel voor als je te water
raakt, bij voorbeeld als je boot omslaat of vol loopt of bij een
aanvaring. Een reddingsvest heeft drijfvermogen aan de
borstzijde en achter het hoofd. Hierdoor kan het een drenkeling
automatisch op zijn rug draaien, zodat deze kan ademhalen.
Verwar een reddingsvest niet met een zwemvest, dat is een
zwemhulpmiddel met drijfvermogen rondom. RV Breda heeft
geen zwemvesten, deze zijn ongeschikt voor het roeien. Wat we
wel hebben zijn 14 automatisch opblazende reddingsvesten.
De rode en de blauwe zijn technisch gelijk, slechts de kleur
en gesp zijn anders. Alles van één fabrikant (Secumar): een
Duitse producent van professionele reddingsvesten. Alle
hebben 150 Newton drijfvermogen en zijn voor personen met
lichaamsgewicht 40-120 kg. Ook zijn er 2 oranje vesten met een
vast drijflichaam en 2 mini reddingsvestjes voor kleine kinderen.
Op alle reddingsvesten zijn de naam van RV Breda en een uniek
nummer geborduurd en daardoor onuitwisbaar. Dit helpt om
zoekgeraakte en vermiste reddingsvesten terug te krijgen en
het melden van een defect.

Je trekt het over je kleding aan als een jasje. Zit je met een
reddingsvest aan in de boot en wil je nog een regenjack
aantrekken, doe dan eerst het vest uit, trek dan je regenjack aan
en doe dan het reddingsvest daarover aan. Sluit de gesp en trek
de borstband strak. Maximaal 2 vingers ruimte tussen band en
borst. Bij meer ruimte kun je in het water uit het vest zakken en
draagt het vest je niet meer. Pas op voor de rode knop, zorg dat
je er niet onbedoeld aan trekt.

Voor wie zijn de reddingsvesten bedoeld?
•

•

•
•

Stuurlieden lopen vooral in de winter een groter risico dan
roeiers; zij gaan in de winter warm gekleed met meerdere
lagen kleding, die water opzuigen en zo zwemmen moeilijk
maken. Roeiers zijn lichter gekleed en hebben dit probleem
niet.
Iedereen in de coachbootjes moet altijd, dus ook in de
zomer, een reddingsvest aan. Bij voorkeur een reddingsvest
met vast drijflichaam; deze zijn minder kwetsbaar en ook
minder gevoelig voor schadelijke benzinespetters.
In sluizen zijn reddingsvesten vaak verplicht; check dit bij
de organisatie van je toertocht.
Roeiers met een beperking dragen altijd een reddingsvest
in de boot.

Hoe wordt een automatisch reddingsvest
opgeblazen?
Bij contact met water wordt de opblaasautomaat geactiveerd
en dan wordt het vest automatisch opgeblazen met gas.
Hiervoor zit er een gascylinder in het vest.
Rechts onder zit een rode knop, hiermee activeer je de
automaat in geval deze niet zelf het vest opblaast. Met een
harde ruk omlaag zet je het opblazen in werking.

Signaalfluitje
Links vind je een rood signaalfluitje, blaas hierop om de
aandacht van omstanders te trekken.

Langdurig in het water?
Als je lang in het water moet blijven dan kan je zo nodig extra
lucht in het drijflichaam bijblazen. Links vind je een rood
blaaspijpje, haal het zwarte stofdopje er af en blaas met je
mond extra lucht daarin. In het blaaspijpje zit een ventiel, de
lucht die je er in blaast gaat er hierdoor niet meteen weer uit.

Zwemmen met een reddingsvest aan?
Het drijflichaam van een opgeblazen reddingsvest is best
groot, in het water heb je opgeblazen 15 liter voor je neus.
Zwemmen op je borst gaat daardoor lastig, maar je kan met
een opgeblazen reddingsvest aan prima op je rug zwemmen.

Zwemvest opgeblazen?
Ben je met je reddingsvest te water geraakt en is het
opgeblazen, hang het dan op aan het rek bij de BRS computers.
Niet opvouwen, want het natte vest zal eerst moeten drogen.
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Meld het voorval in het BRS, niet onder boot of riemen, maar als
overig. Vermeld daarbij het nummer van het reddingsvest. Dit
staat geborduurd op de rugband. De materiaalcommissie zal je
reddingsvest dan weer snel in orde maken.

Met het vliegtuig naar een wedstrijd of toertocht
in het buitenland?
Als je gaat vliegen dan mag volgens de IATA regels een
reddingsvest mee aan boord van het vliegtuig, je moet bij het
inchecken wel melden dat je een automatisch reddingsvest
met een gascilinder met koolzuurgas (CO2) incheckt. We
hebben een IATA instructiedocument hierover, vraag er naar
en neem dit mee op je vliegreis en toon het bij de incheckbalie,
zowel bij de heenreis als bij de terugreis.

Ga je sturen in de Ambrosius of een andere boot
met een stuurman liggend voorin?
Hiervoor hebben we twee
reddingsvesten uitgerust met
een z.g. automaatblokkering,
deze vesten zijn hierdoor
handbediend geworden.
Deze vesten blazen zich pas
op nadat je zelf aan de rode
knop hebt getrokken. Met
deze speciale vesten voorkom
je dat je in de stuurplaats
klem komt te zitten. Deze
handbediende vesten herken
je aan een klein geel label
dat rechts uit het vest steekt,
met de opschrift: Manual
Only. Voor deze twee vesten
hebben we een aparte
opbergplek: op de meest linkse haak aan het opbergrek, achter
het gele bordje.

Just in case
Beste lezer,
Voor u ligt het decembernummer van Easy all.
December wordt ook wel de donkeremaand, kerst
maand, wintermaand of feestmaand genoemd. Voor
ons roeiers is het minder een feestmaand, omdat deze
maand de eerste maand is van de meteorologische
winter. Dit betekent dat sneller een vaarverbod
van kracht is: te harde wind, te koud, te slecht zicht
(duisternis of mist).
In december is de kans groter dat het water te koud
wordt. Het gebruik van reddingsvesten is dan aan
te bevelen. Het decembernummer wordt geopend
met een artikel om de kennis over het gebruik ervan
op te frissen. Veiligheid voor alles, zoals te lezen in
de artikelen over ‘roeien zonder stuurpersoon’ en
‘reddingstonnetjes’. Het bestuur benoemt veilig roeien
als “een verantwoordelijkheid van ons allemaal”.
Alles heeft zijn voor- en nadelen: het minder kunnen
roeien geeft meer tijd voor het op peil houden van
kracht en techniek door bijvoorbeeld te ‘ergometeren’
of uitgebreidere indoortraining. Het artikel over
indoortraining laat zien hoe je in de voorbereiding op
het nieuwe roeiseizoen sterker kunt worden. Kracht en
techniek gaan in het roeien samen, maar roeien blijft
zoals het bestuur verwoordt een technische sport.
Daarom zijn instructeurs en begeleidende coaches
nodig, zoals blijkt uit ‘De verfrissende blik op instructie’.
Vanwege het technische aspect start deze Easy all met
een nieuwe rubriek vanuit de instructiecommissie over
roeifouten.

Wat kan jij doen om te zorgen dat reddingsvesten
in goede conditie blijven en om onderhoud en
controle mogelijk te maken:

De verslagen over wedstrijd- en/of toerroeien maken
Easy all telkens kleurrijk: dit keer de persoonlijke
belevenis van een skiffeuse, die deelnam aan de
Lingebokaal en een impressie in woord en beeld van de
toertocht Roermond Thorn en de jarigendag.

Na gebruik altijd terug hangen aan het rek bij de computers.
Maak de hoes niet open, kom niet aan de opblaasautomaat of
aan de gascilinder.
Een opblazen vest ophangen aan het rek bij de andere
reddingsvesten en melden in het BRS.

Deze Easy all biedt uw achtergrondinformatie over
KiKaRow en de nieuwe hijskraan, doet een oproep om
mee te werken aan aangepast roeien en/of lid te worden
van de lustrumcommissie.

Tot slot:
Reddingsvesten verkleinen de kans op verdrinking. Zij
geven echter geen reddinggarantie. Doe er voorzichtig mee,
koester je reddingsvest want een reddingsvest zou wel eens
je laatste redmiddel kunnen zijn.

Voor dit nummer met dank aan de overige redactieleden
en dank aan de inzenders van artikelen wens ik u veel
leesgenot. Ook wens ik u een ‘roeirijk’ 2019.
Kees van de Sande (eindredacteur)
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Roeiers samen op indoortraining
“Het maakt me veel sterker bij het roeien.”

Door Anna de Zeeuw
Er bereiken de redactie weer geluiden over indoortraining
voor onze roeiers. Zo gaat een groep leden regelmatig samen
naar de sportschool in Terheijden om extra fit te worden in
de winterperiode. De redactie waagt een kijkje.
“Be prepared for the Unknown and the Unknowable.” Dit staat
voor op een veilige manier gewichten leren tillen, springen,
optrekken en ga zo maar door. Onder de noemer ‘strength
& intensity’ wordt gewichtheffen, conditie en gymnastiek
gecombineerd. Wie als roeier wil meedoen kan altijd
individueel verschillende lessen volgen, maar ook meedoen
met de groep van de vereniging als extra stimulans.
Bij binnenkomst op de donderdagavond om halfnegen zijn
er al een paar roeiers en een roeister, tussen een groep van
allerlei leeftijden. Ik positioneer mezelf aan de kant, tussen
de jassen. Een aparte kleedruimte is er nog niet in de oude
Terheijdense sporthal bij het Puzzelbad, maar dat komt eraan in
de toekomst. Een sportieve meid geeft de instructies en heeft
de groep goed onder de duim.

Ze doet dit met allerlei
indrukwekkende termen
onder meer uit de wereld van
krachtsport en bodybuilders.
De deelnemers moeten
afwisselend Single of double
De Burpee
arm press of burpees doen, of anders clean and jerk of double
snatch.
Opdrukken en tillen met gewichten tegelijk
Als ik al niet onder de indruk was, dan ben ik het nu. Soms
worden de mensen even naar buiten gestuurd om te rennen.
Ik probeer een oefening zelf maar direct wordt duidelijk dat
dit niet zomaar iets makkelijks is. Na afloop krijgt iedereen
een handjeklap met compliment. Het ziet eruit als een rustig
ogende, maar verraderlijk zware training.
Ik word langs de verschillende soorten gewichten rondgeleid:
• zware ballen,
• dumbells (kleine halters),
• halters (waarmee je kan clean and jerken),
• kettlebells (sommigen in de vorm van een doodshoofd,
waarmee je bijvoorbeeld kan snatchen).
Deze keer is alleen gewerkt met de kleine halters maar er is veel
variatie mogelijk. Dat maakt het allemaal afwisselend volgens
de deelnemende roeiers.

Opdrukken en tillen met gewichten tegelijk.
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Na afloop vraag ik hoe het is gegaan. De roeiers zijn erg
enthousiast, vinden dat ze er veel baat bij gehad hebben, en
sterker geworden zijn bij het roeien. De trainster vindt dat
ook. Ze geeft aan: “De roeiers zijn vooruit gegaan: ze kunnen
eindelijk weer bij hun tenen!” Dit stelt me gerust, dat is iets dat
ik toch al kan. (zie ook: indoortraining@rvbreda.nl of
https://tothemaxgym.nl).

RoW
RONDJE NL

KiKaRow doet ook Roeivereniging Breda aan
Door Carola Fox
13 April 2019 klinkt in Uithoorn op Roei- en Kano
vereniging Michiel de Ruijter het startschot voor de aller
eerste Kikarow. In 14 weekenden wordt 1.400 kilometer
geroeid, van roeivereniging naar roeivereniging, een
stevig rondje Nederland. Ook RV Breda ligt op de route. Op
4 en 5 mei zijn de Kikaroeiers te gast op onze vereniging.

met stuur en wordt bemand door genezen kankerpatiënten
ondersteund door buddy’s, verenigingsroeiers en voormalig
toproeiers, zoals Nico Rienks. De roeiers worden begeleid
door de reddingsboot Tjerck Hiddes”.
“Ons doel is met RV Breda echt zoveel mogelijk geld
ophalen voor dit LATER-onderzoek. Daarom vragen wij
alle leden mee te denken over ludieke sponsoracties en
hopen we dat veel leden zich melden om (gesponsord
door familie, vrienden of collega’s) op 4 mei mee te roeien
in The Vin op het traject Roosendaal-Terheijden en 5 mei
van Terheijden naar Den Bosch. Het is ook mogelijk om
(wederom gesponsord door familie, vrienden) aan te sluiten
in een boot van de eigen vereniging om The Vin een deel
van de route te begeleiden. Uiteraard is deelname niet
alleen beperkt tot roeiers, ook stuurlieden kunnen zich laten
sponsoren en een deel van het traject met de stuurtouwtjes
in handen afleggen. 14 Juli is de dag van de laatste loodjes
en finisht The Vin bij het Maxima Medisch centrum. Alle
deelnemende roeiverenigingen zijn uitgenodigd om met
hun verenigingsboten dit allerlaatste stuk mee te roeien
voor een feestelijke eindsprint”.

Maud van Etten, bevlogen voorzitter van de Kikarow
commissie binnen onze RV, popelt om meer te vertellen
over deze roeitocht langs zoveel mogelijk roeiverenigingen.
“In Nederland krijgen circa 600 kinderen per jaar de
diagnose kanker. Gelukkig geneest 75-80%, maar dat is
te weinig. Doel is dit genezingspercentage naar 95% te
brengen en om de kwaliteit van leven na de behandeling te
verbeteren. Nazorg is hierbij belangrijk. Daarom is Maxima
Medisch Centrum (kinderoncologisch centrum) in Utrecht
gestart met de LATER-poli. Inmiddels doen zo’n 5.000
voormalig kankerpatiënten, tussen 18 en 40 jaar, mee aan
het LATER-project. De LATER-studie onderzoekt de effecten
van de ziekte en de behandelingen na de genezing. Kennis
van mogelijke bijwerkingen kan veel ellende voorkomen.
Een dergelijke studie kost echter veel geld (rond de 400.000
euro per
patiënt). Kikarow
wil samen
met de deelnemende
‘Survivors’,
roeiers,
toproeiers
en voormalige toproeiers roeien in 2019 met ‘The Vin’
roeiverenigingen 500.000 euro ophalen voor deze LATERDe Kikarowcie is binnen onze RV flink aan de slag. Wil je
in 14 weekenden langs 60 verenigingen in Nederland
over een afstand van 1.400 kilometer.
sponsoren, meeroeien of anderszins de legendarische
studie. Deze estafettetocht wordt geroeid in The Vin, de
Bredase gastvrijheid uitdragen, meld je dan bij Maud en
zeeroeiboot waarmee in 2005 de Noordzee is overgestoken
om geld voor Kika in te zamelen. The Vin is een dubbelvier
haar commissie (Email: kikarow@rvbreda.nl)

ruistocht tegen Kinderkanker’
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Alle roeiverenigingen doen mee met acties om geld in te zamelen voor het LATER-onderzoek
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Meestal worden de boten de avond voor de wedstrijd
opgeladen. Deze keer was dat echter op donderdagavond
gepland, wat ik niet goed had gelezen. Dit had tot gevolg
dat ik op donderdagavond door Katja gebeld werd met de
vraag of ik mijn skiff nog op de wagen zou komen leggen.
Lichte paniek brak uit. Hier had ik die avond helemaal geen
rekening mee gehouden. Dus als een dolle richting de Roei.
Daar aangekomen hadden Katja en Robert mijn skiff al bijna
helemaal ingepakt. Wat een schatten zijn het toch! Ik heb nog
kunnen assisteren bij de laatste handelingen. Hoe had het
anders kunnen lopen: geen boot op de botenwagen en ik had
niet kunnen starten. Al met al heel fijn dat de vrijdagavond
voor de wedstrijd een heerlijk rustig avondje was.

Wat beleef je als
skiffeuse bij de
Lingebokaal?
zaterdag 10 november 2018, 6 km
Door Corrie van Es
Waarom heb ik dit mijzelf aangedaan?
Begin 2018 namen mijn plannen om de Skiffhead eens te
roeien serieuze vormen aan. Maart 2019 zou mijn doel worden.
Een mooie uitdaging. Met enige moeite heb ik dit plan in het
voorjaar van 2018, tijdens een ploegoverleg (ofwel gezellig
etentje) aan mijn ploeg de Jonge dames 8, gemeld. “Met
enige moeite” zeg ik, want ik roei al jaren heel graag met deze
dames en deelname aan de Skiffhead zou betekenen dat ik
na de zomer van 2018 niet meer beschikbaar zou zijn voor
mijn ploeg. Dit alles ter voorbereiding om zoveel mogelijk
kilometers in de skiff te kunnen maken. Mijn ploeg vatte het
heel sportief op en stond achter mijn voornemen. Vanaf dat
moment kreeg mijn plan steeds meer vorm en heb ik bij de
wedstrijdcommissie een TWC-boot aangevraagd om te trainen.
De mooie Johanna van Polanen, een Carl Douglas, is mij
toegewezen – Whaw!
Het trainen kon beginnen. In plaats van met een team naar
iets toe te werken moet ik het nu helemaal alleen doen.
Voor een beetje houvast voor mijzelf is het volgen van een
trainingsschema erg fijn. De informatie van Hans tijdens een
avond over trainingsschema’s heeft mij daarbij zeer geholpen.
De Lingebokaal werd in mijn schema opgenomen vanwege
haar bochtige traject. Een goede stuuroefening. Dus heb ik me
ingeschreven via de site van onze vereniging. Na inschrijving
krijg je netjes een bevestiging van de wedstrijdcommissie,
waarna je een bericht krijgt over het vervoer van de boten.
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Het bochtige traject maakte mij al een beetje zenuwachtig,
de ongunstige weersverwachting deed daar nog een schepje
bovenop. Dus nog maar eens een tijdsplanning gemaakt
voor de dag van de wedstrijd. Vertrek vanuit Breda: 8.45 uur.
Aankomst bij Roeivereniging Leerdam: 9.20 uur. Vertrek naar de
start: 10.45 uur. Starten vanaf 12.30 uur.
Op 10 november ging mijn wekker ruim op tijd zodat de
dag rustig kon beginnen. Na de laatste voorbereidingen en
goed gegeten en gedronken te hebben kon ik zoals gepland
vertrekken. ‘’Da’s mooi’’ dacht ik nog. Er kwam echter een kink in
de kabel. Er was een ongeluk op de oprit naar de A15 gebeurd
waardoor ik niet de geplande route kon rijden. Lichte paniek
brak uit. Met behulp van mijn navigatiesysteem heb ik meteen
een andere route gekozen. Dat schoot echter niet op: drie
trage tractoren en een brug die open stond. Vervolgens kwam
ik op de verkeerde plek uit op de dijk, waaraan R.V. Leerdam is
gelegen. Vanaf mijn kant was de dijk namelijk afgesloten. Dus
weer maar een stuk omrijden. De tijd begon nu echt te dringen
en de paniek nam toe. Ik vroeg mij af of ik de boot wel op tijd
het water op zou krijgen. Het janken stond mij nader dan het
lachen. Niet echt een fijn gevoel. Op dat moment bedacht ik mij
dat het bij dit soort tegenslag fijn is om deel uit te maken van
een ploeg. Als skiffeuse moet je het allemaal alleen oplossen.
Om 9.45 uur kwam ik ten langen leste aan bij de vereniging.
Gelukkig had ik nog tijd om alles in gereedheid te brengen. Wat
hebben wij ontzettend aardige en behulpzame leden op onze
vereniging! Ik werd aan alle kanten geholpen om mijn boot
vaarklaar te maken zodat ik zelfs nog tijd over had om rustig
mijn vingers in te tapen en tot rust te komen.
Als één van de eersten stond ik met mijn boot aan het vlot
om op te roeien. Dat is wel anders dan wanneer je in een 8
start. Tijdens het oproeien nam ik alle tijd om te genieten van
de prachtige omgeving, probeerde ik het parcours in mijn
geheugen te prenten en heb ik nog wat techniekpuntjes
doorgelopen en opzetjes gedaan. Aangekomen in het
startgebied stonden daar twee grote fans van mij al te
wachten. Omdat je als skiffeuse als eerste het water opgaat en

als bijna laatste mag starten ben je erg lang op het water. Het
wachten in het startgebied viel mee omdat het warmer was
dan voorspeld en de wind zich ook inhield. In eerste instantie
lag ik naast een collega van mijn werk, lid van RV Leerdam die
ook in een skiff startte. Voldoende tijd om een gezellig praatje
te maken. Maar van dat stilliggen koel je toch af. Om het weer
een beetje warm te krijgen ben ik gaan rond varen in het
startgebied. Zo maak je hier en daar een gezellig babbeltje en
kreeg ik heel veel bewondering voor de Johanna van Polanen.
Er werd mij zelfs gezegd dat ik in de mooiste boot van het
veld zat. Mijn reactie was steevast dat ik me ook zeer vereerd
voel dat ik in deze boot mag roeien en dat het echt een heel
fijne boot is. (Na de finish werd ik ook nog een aantal keer
aangesproken op mijn boot.) Ik bemerkte hierdoor bij mijzelf
dat al die opmerkingen mij wat spanning opleverden: wanneer
je in zo’n mooie boot mag varen, verwacht men echt wel iets
van je. Ik verwachtte juist helemaal niets van mijzelf omdat ik
hier aan de start lag om gewoon eens te zien hoe ik met al die
bochten om zou gaan.
En toen was daar de start van clubgenoot Hjalmar. Vanaf de
wal hoorde ik een luid geroep: “Hup Corrie, hup!” Wat was dat
dan, ik was nog niet gestart … ? Even later mocht ik pas starten.
Geen aanmoedigingen en geen fans meer op de wal. Later
bleek dat die met Hjalmar waren meegefietst. Zodoende moest
ik het hele stuk zonder aanmoedigingen zien te varen. Bij de
start stond even een straffe wind tegen. Oh oh, als dat zo blijft
wordt het zwaar. Maar na de eerste bocht ging de wind liggen.
De eerste kilometer was een beetje wennen, maar daarna liep
het lekker: tempo hoger dan normaal en een lekker ritme. De
skiffeuse die voor mij was gestart was al snel uit mijn ooghoek
verdwenen. Maar de skiffeuse die na mij startte zag ik ook al
snel niet meer. De eerste was veel sneller en de tweede was
een stuk langzamer dan ik. Dat laatste gaf mij dan toch wat
vertrouwen. Dus door blijven gaan en volhouden.

Klasse

StartNr

Ploeg

Gevaren
tijd

Plaats

Cat

OverAll*

H8+
≥VE

75

Breda
Verlaan, Bert

00:25:01

6

6VG

101

H4*
VD

82

Breda 3
Sman, Johan van
der

00:27:08

9

9VD

168

H4*
≥VE

86

Breda 2
Breure, Dirk

00:24:05

1

7VE

Blik35

HV*
≥VE

21

Breda 1
Verheijden, Dik

00:27:45

7

7VH

98

D4*
VD

208

Breda
Leeuwen, Let van

00:27:41

6

8VD

107

H4+
VC-VE

37

Breda 1
Dauwerse, Fred

00:24:16

1

4VC

Blik49

H4+
VC-VE

38

Breda 2
Bakker, Robert

00:25:43

2

4VD

105

H2×
VA-VC

215

Breda 2
Wesseling, Rink

00:25:20

3

5VC

85

H2×
≥VD

44

Breda 4 Engen,
Hans van

00:23:38

1

8VD

Blik8

H2×
≥VD

45

Breda 3
Treffers, Sybrand

00:24:26

3

8VE

11

H2×
≥VD

126

Breda 1
Walree, Nico van

00:24:52

4

8VE

20

H1×
≥VC

140

Breda
Peetoom, Hjalmar

00:27:27

5

8VC

95

D1×
VA-VF

147

Breda
Es, Corrie van

00:30:25

4

6VC

92

*Overall klassement over 177 ploegen

Een drietal heren-C4’s bleek veel sneller en haalde mij in. Zo’n
300 m voor de finish haalde ik nog een skiffeur in. Toch ook
leuk! Moegestreden maar met een voldaan gevoel werd ik tot
over de finish aangemoedigd door onder anderen de dames
uit de Jonge dames 8 en de twee fans die ik niet meer gezien of
gehoord had nadat Hjalmar was gestart. Deze fans kwamen er
bij de finish achter dat ze met de verkeerde meegefietst waren.
Hilarisch. Iedereen heeft er hartelijk om gelachen, de fans in
kwestie zelf misschien nog wel het hards. Met behulp van weer
een aantal verenigingsleden heb ik de boot ingepakt en op de
botenwagen kunnen leggen.
Terugkijkend op de dag: zeer geslaagd en erg gezellig. Het
bochtige parcours viel mij alleszins mee ook al heb ik niet
de perfecte lijn gevaren. Een mooie oefening. Op de Amstel
zal dat vast wel lastiger worden met bovendien knobbeliger
water. Maar dat is nog ver weg. Het enige wat mij nog rest is
sponsoring aanvragen voor mijn twee fans bij een opticien.
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vanuit het bestuur & instructiecommissie

’Roeien is een
technische sport’
Roeien is een technische sport, die voor beginners veel
coaching vraagt. Bij Roeivereniging Breda bieden wij die
coaching aan via onze eigen leden die als vrijwilliger anderen
de roeisport bij brengen.
Hierbij gaan wij uit er vanuit dat gemiddeld een roeier in één
jaar in staat moet zijn om het examen waar hij/zij voor traint te
halen. In dat jaar traint de roeier samen met anderen naar het
examen toe (de zgn Crewclass en Masterclass).
Als het niet lukt, om welke reden dan ook, om in dat jaar
het examen te halen, is er een extra mogelijkheid: de
bijspijkercursus “Crew Class Plus” of “Masterclass Plus”. Hierin
werk je onder begeleiding van een instructeur aan jouw
verbeterpunten, b.v. 1× per maand of een samen af te spreken
frequentie. Voor de bijspijkercursus mag je zelf één van
de instructeurs vragen, of je vraagt de Coördinator van de
Crew Class of Masterclass om te kijken of er een instructeur
gevonden kan worden.
Deze instructeur mag jou, als je er klaar voor bent, in overleg
met de coördinator, aanmelden voor het examen. Uiteraard
kun je tussen de lessen door ook met anderen, die wel bevoegd
zijn, in de boot stappen om te oefenen of gewoon lekker roeien
met roeimaatjes waar je een klik mee hebt.
Uiteindelijk gaat het erom dat je gewoon plezier hebt in het
roeien en dat met leuke mensen doet.
In samenspraak met de examencommissie proberen we in
2019 de examens meer aan de lesperiodes te laten aansluiten.
Eind 2019 wordt geëvalueerd en beslist of deze werkwijze kan
worden ingevoerd.

8
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Vanuit het bestuur

“Veilig roeien: een verantwoordelijkheid
van ons allemaal”
Wat fijn is het om het hele jaar lekker te kunnen
roeien en de seizoenen mee te maken. Toch blijft
roeien een buitensport waar je ook te maken hebt
met risico’s van het weer en andere watergebruikers.
Roeien is dus meer dan technisch een goede haal
maken. Iedere roeier moet zich daarvan bewust zijn.
Want alleen dan kunnen we blijven genieten van
het moois dat roeien en onze vereniging te bieden
heeft. Daarom faciliteren wij roeiers om daarin de
goede keuzes te kunnen maken. Dat doen we in
o.a. de vorm van instructie en ook in de vorm van
vaarverboden. De veiligheidscommissie is daarbij
een goede en betrokken adviseur van het bestuur.
Ook onderzoekt zij incidenten bij en op het water,
zodat we er van kunnen leren.
Vaarverboden zijn er, omdat de (weers)
omstandigheden in die gevallen niet verantwoord
zijn om er op uit te gaan. De veiligheid van mens en/
of materiaal staan daarbij altijd voorop. Vaarverboden
kun je vinden op de site en bij de afschrijfcomputers.
Om wat meer zicht te hebben op de daadwerkelijke
weersomstandigheden is er ook een weerstation in
de sociëteit. Zeker nu de weersomstandigheden in
het najaar en de winter wat minder worden, is het
belangrijk om je daar rekenschap van te geven. Vaak

blijkt dat de omstandigheden aan het vlot niet altijd
bepalend zijn voor wat je verderop de Mark aantreft.
Ook geeft een dalende watertemperatuur eerder
kans op onderkoeling. Zeker voor roeiers in boten
met 2 riemen een extra afweging om heel bewust en
goed voorbereid het water op te gaan.
Roeiers zijn zelf verantwoordelijk om de
omstandigheden te bepalen; er is immers niet
dagelijks iemand aanwezig om daadwerkelijk een
vaarverbod te geven. Dat is binnen een vereniging
die draait op vrijwilligers niet mogelijk. Wel is het
belangrijk dat leden met elkaar het gesprek aangaan
en elkaar wijzen op de mogelijke gevaren en risico’s.
Bedenk je ook dat het feit dat jij een vaarverbod
overtreedt ook anderen in de verleiding kan
brengen het water op te gaan. Bedenk ook dat een
vaarverbod een norm is. Iedere roeier moet voor
zichzelf afwegen of het verstandig is om het water op
te gaan, gezien zijn eigen vaardigheden.
Hopelijk kunnen we met wat regels, gezond verstand
en leden die met elkaar het gesprek aangaan,
vervelende incidenten die schade brengen aan
roeiers en materiaal voorkomen. Wij danken ieder die
daar een steentje aan bijdraagt.
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Toertocht bij Roeivereniging Aeneas
Roermond

Door Rosemarie Kok
Op 10 juli 2018 vond de toertocht Roermond Thorn plaats.
Omdat ik te laat was (het grootste nadeel van roeien is voor
mij toch wel dat het een sport is die vooral geliefd is bij
ochtendmensen), viel mij de dubieuze eer te beurt een stukje
te schrijven voor het clubblad van RV Aeneas.
Na wekenlang onafgebroken droog en zonnig weer, was
uitgerekend de dag van onze tocht bewolkt, fris en winderig.
Gedurende de rit van Breda naar Roermond zag het er naar uit
dat het droog zou blijven. Dat het minder warm zou zijn, was
niet eens zo ongunstig. De hele dag brandende zon en hitte is
misschien ook niet ideaal.
Bij Aeneas werden we onthaald met koffie en - hoe kan het
anders- Limburgse vlaaien. Na een gezellig samenzijn werd
het tijd voor het echte werk. De drie boten, die wij mochten
gebruiken werden uit de loods gehaald en in het water gelegd.
Omdat we door een sluis zouden varen met tamelijk groot
verval gingen er reddingsvesten mee aan boord. Gelukkig was

er in iedere boot tenminste een ervaren roeier aanwezig om
ons veilig door de sluis te loodsen. Het ziet er zo eenvoudig uit,
maar dat komt waarschijnlijk omdat je je toch niet ten volle
bewust bent van alle aspecten. Eenmaal in de sluis krijg je pas
enig besef van de kracht van de stroming en begrijp je dat het
gebruik van reddingsvesten in geval van omslaan van de boot
beslist geen overbodige luxe is. Naarmate de tocht vorderde
ging het steeds harder waaien. Er moest nog hard gewerkt
worden om bij Thorn te geraken. Nadat we de boten stevig
hadden vastgemaakt, leek het wel verantwoord om slechts een
man achter te laten om toezicht te houden. Nog hartelijk dank
daarvoor Wim! Toen konden we onze wandeling richting het
dorp beginnen. Een aantal roeiers, vooral de stuurlui hadden
het koud gekregen en keken er naar uit ergens een warme
versnapering te kunnen gebruiken. Thorn blijkt een prachtig
stadje en het was jammer dat de tijd die we daar mochten
besteden beperkt was. Gelet op de steeds straffer waaiende
wind was het niet denkbeeldig dat het wel eens wat langer
kon duren om terug te komen bij de sluis. Dus moesten we ons
beperken tot een lekker warm kopje koffie of soep.
We vroegen ons natuurlijk af waarom alle huizen wit
geschilderd zijn. Toen we iemand daarnaar vroegen, werden we
vriendelijk geattendeerd op een bord waarop de geschiedenis
ervan vermeld stond. Het bleek het gevolg van een prachtig
staaltje belastingontwijking. Immers de belasting werd
geheven op basis van de omvang van de ramen. Veel armen
konden de belasting niet opbrengen en metselden de ramen
dicht. Om dat aan het zicht te onttrekken werden de huizen wit
geschilderd.
Gelukkig pas op de terugweg, werden we geconfronteerd met
regen. Aanvankelijk leek het wel mee te vallen, maar uiteindelijk
werd het toch een stevige bui. Omdat de reddingsvesten
zichzelf op moeten blazen als ze erg nat worden, was het de
vraag hoe die zich zouden houden. Deze tocht heeft dat geen
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WANTED

Leden voor
de lustrumcommissie!
problemen opgeleverd, ondanks het feit dat er in alle drie de
boten water stond toen we terug kwamen bij Aeneas. Een
volgende keer is het misschien toch verstandig een rolletjes
vuilniszakken mee te nemen om de reddingvesten tegen
teveel water te kunnen beschermen. Zelf waren we ook redelijk
doorweekt toen alle boten weer terug in de loods lagen.
Wat een luxe is het dan om lekker onder de douche te mogen
en drogen kleren aan te kunnen trekken.
Met dank aan Maria van der Holst en Lisette de Jongh (RV Breda)
en Wim Demarteau (RV Aeneas) voor het initiatief voor de
prachtige dag.

Door Carola Fox
Medio oktober 1974 zag ons aller RV het levenslicht.
Van een klein clubje enthousiastelingen is RV Breda
inmiddels uitgegroeid tot een stabiele vereniging van
middelbare leeftijd met zo’n 400 leden van 12 tot 90
jaar. Kortom de Roei is in de kracht van zijn leven en
dat vraagt om een feestje.
Maar een feestje vraagt gedegen voorbereiding.
“Mensen met creatieve ideeën en organisatietalent
zijn méér dan welkom om zitting te nemen in
de lustrumcommissie”, aldus voorzitter van het
bestuur Petra Ramakers. “De lustrumcie is helemaal
vrij in het bedenken en uitwerken van feestelijke
plannen. Het verenigingsbestuur legt geen kaders
op. Wel hebben we als bestuur geld vrijgemaakt
voor het lustrum. “Overigens zou het wel mooi zijn
als het lustrumprogramma zou aansluiten bij het
bestuursmotto VERBINDEN. Verbinding tussen de leden
onderling (inclusief degenen die met ‘roeipensioen’ zijn),
maar ook verbinding met de vereniging”.
En iedereen weet dat niets verbindender werkt dan een
goed lustrumfeest. Ben jij die sprankelende persoon
tussen de 12 en de 90 jaar met een beetje tijd en een
heleboel inspiratie die zich met liefde in wil zetten om
het 9e lustrum tot een onvergetelijk evenement te
maken, meld je dan bij
Petra Ramakers (E-mail: voorzitter@rvbreda.nl).

1974-2019
negende lustrum
RV Breda
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Een verfrissende
blik op instructie
via ‘cursus
Roeicoach A’
Door Marian Hulshof (redactie: Anna de Zeeuw)
Je staat op het vlot naar de roeiers van je instructiegroepje
te kijken en je denkt: “Wat zal ik nu eerst gaan roepen?” Of:
je stuurt en je denkt: “Met welke oefening zou onze techniek
nu eindelijk eens een keer écht verbeteren?” Ik zal het maar
eerlijk zeggen: soms heb ik geen idee. En dan trek je je
standaardkreten uit de kast. Ik wel tenminste. Met “eerst
inpikken, dan trappen” en “armen snel wegzetten” zit je vaak
wel goed. Toch?
“Ja … , en Nee!” hoor ik Jeroen Brinkman nu vriendelijk maar
zeer beslist zeggen. Jeroen Brinkman is de coach die ons in
zeven dagdelen een intensieve inwijding of opfrisbeurt in
technische coaching gaf. Een aanrader voor beginners én
gevorderden wat mij betreft, want inzichten blijven zich
ontwikkelen.

Nieuwe inzichten in motorisch leren
Naast klassiek leren (zet een 35-jarige in een C4 en leg uit hoe
het moet) en cybernetisch leren (zet een 14-jarige in een skiff en
laat hem ervaren hoe het moet) wordt differentieel leren meer
en meer gezien als een methode waarmee je de roeitechniek
sneller onder de knie krijgt en verbetert. Differentieel leren
is relatief nieuw in de roeiwereld maar wordt al wat langer
toegepast bij andere sporten. De essentie: variaties rondom
de ideale beweging trainen de hersenen sneller dan de ideale
beweging steeds herhalen. Je kunt daarmee veel sneller een
beweging aanleren.
“Mooi, prima voor de Crewclass”, denk je dan. Nee, ook voor
veteranen ligt hier een grote kans, volgens Jeroen. Als jij
altijd scult en steeds op slag zit, of stuurboord roeit in jouw
vierzonder, dan loopt er maar één olifantenpaadje door
jouw roeihersenen. Wil je écht wat bijleren, varieer dan met
posities, varieer met boten en varieer met boordroeien en
scullen. Doordat er meer olifantenpaadjes ontstaan verbeter
je uiteindelijk óók sneller je techniek op jouw favoriete
stuurboordboegplaats. Dus: wijk bewust af van je normale
roeiroutine.
Dat is het niet alleen. Differentieel leren betekent ook: fouten
ervaren. Voel wat er gebeurt als je bewegingen overdrijft. En
doe daarna de goede beweging heel goed. Een leuke oefening
vond ik zelf: laat de boeg(en) de boot bewust uit balans
12
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brengen door overdreven verkeerde hendelvoering en laat de
rest de boot weer in balans brengen. Je voelt het verschil.

Oefenen in de praktijk
Tja, en dan de twee middagen praktijk. Oeps: ik krijg de eerste
keer meteen een roeister die meer roei-ervaring heeft dan ik.
Hoe krijg ik die goed gecoacht? Gelukkig krijg ik deze middag
hulp van Jeroens collega Elise. We analyseren onder andere dat
waarschijnlijk de bakboordroei-ervaring van deze roeister nog
doorwerkt in de manier waarop ze nu skifft: ze trekt iets na met
haar linkerhand, waardoor de uitpik niet gelijk is. Het is even
denken wat een goede oefening is en hoe we daar ook focus in
kunnen aanbrengen, maar een paar weken later hoor ik dat de
oefening haar echt geholpen heeft. Gelukkig!
Eigenlijk zou ik deze cursus over een paar jaar nog een
keer willen doen. Je beperkingen komen er namelijk wel
genadeloos door bloot te liggen. Roeifouten analyseren klinkt
veel makkelijker dan het is, een 100 % goed score heb ik geen
enkele keer gehaald. En wat is in vredesnaam een effectieve
oefening als degene die je nu doet niet werkt? Mijn hersens
bleven soms gewoon leeg. En dan de dingen waar je in de
praktijk nog tegenaan loopt: pak niet alles tegelijk aan, kies je
moment van interventie, weet welke woorden je gebruikt …
Hopelijk lukt dat effectief interveniëren steeds beter.
Ik heb er wel veel handvatten voor gekregen. Pak het
gestructureerd aan bijvoorbeeld: observeren, prioriteren,
analyseren, interveniëren. Weet wat bovenaan het
prioriteitenlijstje staat. Kijk altijd een halve haal terug als je
ergens een fout ziet. Verreweg de meeste fouten beginnen
bij een verkeerde uitpik en niet bij de inpik. Gebruik het rijtje:
label, ervaar, motiveer, leer en check. Denk aan noodzakelijke
randvoorwaarden (zoals: is deze oefening een goed idee gezien
de wind?) en zoek de meest effectieve coachaanpak. Genoeg
stof om nog lang mee vooruit te kunnen.
Vanaf nu hoor je mij nooit meer zeggen dat je niet moet
diepen.

Reddingstonnetjes

door Wouter van Hengel
Bij RV Breda worden witte, waterdichte tonnetjes gebruikt,
waarin essentiële materialen zitten voor een noodsituatie.
Zo zitten in het tonnetje o.a. nooddekens, een touw, mes,
verbandmiddelen, signaalfluit, anker, een zaklamp en ook
een reserve hoosvat.
Er zijn grote tonnen met een rood deksel voor gebruik in
de coachboten en er zijn kleine met een blauw deksel, die
meegaan bij het toerroeien. In de kleine tonnetjes met een
blauw deksel zit overigens geen anker. Wel zijn er nieuwe
compacte ankers voor onze toerboten, die samen met een
ankerlijn in een mooie gele beschermkoker met rood deksel
zitten (zie foto).
De inhoud van de tonnetjes wordt ieder half jaar gecontroleerd.
Af en toe blijkt dan dat de inhoud niet meer compleet is of dat
de inhoud nat is geworden; we vragen ons dan af hoe lang
dit al zo is. Mogelijk al sinds weken of maanden? Om deze
onzekerheid voor al onze leden tot een einde te brengen
en ook om de controles eenvoudiger te maken worden
binnenkort alle opbergtonnetjes verzegeld. Met een verzegeld
reddingstonnetje bij je in de boot weet je zeker, dat je in een
noodsituatie je de essentiële reddingsmaterialen bij je in de
boot hebt en er dus niets aan ontbreekt.

Hoe kom je aan een tonnetje en aan een anker als je een
toertocht gaat maken?
Deze liggen in de kast in de Rapploods. Alle leden van de
toercommissie hebben een sleutel van deze kast; zij kunnen
zorgen dat je een tonnetje en een anker meekrijgt voor je tocht.
Zegels mogen alleen verbroken worden in geval van nood.
De plastic strip van het zegel kan je eenvoudig met je de hand
breken. Hier is geen gereedschap voor nodig. Heb je het zegel
moeten verbreken vanwege een noodsituatie, meld dit dan in
het BRS als schade door het vakje Overige aan te vinken. In de
omschrijving geef je dan aan dat het om een reddingstonnetje
met verbroken zegel gaat. De materiaalcommissie zal na je
melding de inhoud controleren, drogen, repareren, eventueel
weer aanvullen en het tonnetje opnieuw verzegelen. Elke
zegel heeft een uniek serienummer. Deze nummers worden
geadministreerd. De verzegelingen worden alleen aangebracht
door de materiaalcommissie, m.n. door de persoon die de
tonnetjes controleert.
De bedoeling is het verzegelde reddingstonnetje niet meer te
gebruiken om je portemonnee of je telefoon droog te houden
tijdens het roeien; bijvoorbeeld een waterdicht hoesje is dan
een goed alternatief.

Neem je een reddingstonnetje mee, controleer dan zelf of
het zegel heel is. Ziet het er goed uit, dan weet je zeker dat de
inhoud compleet is. Is het zegel verbroken, dan is de ton open
geweest en kan het zijn dat de inhoud niet meer compleet is.
Neem in zo’n geval een andere ton mee, waarvan het zegel nog
wel heel is.
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Roeien zonder
stuurpersoon (mv-lhbt)
Door Anne Tjepkema, namens de Veiligheidscommissie
Vijftig jaar geleden had ik een bijna-dood-ervaring in
de skiff. Ik roeide toen bij Dudok van Heel, RV Breda
bestond nog niet. In de verplichte sporturen op de KMA
mochten wedstrijdroeiers zelfstandig hun favoriete
sport beoefenen, terwijl jaargenoten zich moesten
onderwerpen aan de tucht van de sportinstructeurs. Ik
haalde een skiff uit het rek en roeide een stuk de Mark op.
Op de terugweg in de haven, net na de brug, hoorde ik een
sonore toeter. Mijn eerste associatie was: een vrachtwagen
op de kant, maar toen ik mijn hoofd draaide, keek ik op
tegen de metershoge boeg van een vrachtschip. Met een
paar krachtige en vooral gelukkige halen wist ik mij net op
tijd aan de stuurboordkant van het schip te manoeuvreren.
De schrik kwam pas uren daarna.
Het voordeel van een skiff is dat je snel van richting kunt
veranderen. Dat geldt al veel minder voor een twee, voor
een twee zonder wat meer dan voor een dubbel twee, maar
bij een vier moet je rekening houden met een relatief grote
ruimte om te manoeuvreren. De snelheid is immers hoog,
de boot is lang en het roer klein.
Een lid van onze vereniging roeide in mei jl met drie
ploeggenoten in de ‘Ventisei’, een dubbel vier zonder,
hijzelf op de boegplaats. Omdat het weer wat winderig
was, besloot de ploeg richting Breda te varen, een relatief
onbekende route. Bij het naderen van de brug bij Belcrum
hield hij te weinig rekening met het feit, dat de bocht daar
vrij snel naar bakboord loopt. Hij kon nog wat bijsturen,
maar (te laat) omkijkend zag hij dat de boot snel de
achterkant van een in de bocht gelegen grote aak naderde.
Door meteen stop te roepen en te houden kon een ernstige
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botsing worden voorkomen. Niettemin was het raak en
bleek na terugkeer een stuk van de boegpunt ontzet te zijn.
Vergeleken bij een dubbel vier zonder heeft een boordvier
zonder nog een extra moeilijkheid als de krachtenverdeling
tussen bakboord en stuurboord onevenwichtig is. Wie
wel eens op de boegplaats heeft gestuurd, weet dat de
rechtervoet dan dat ontstane koppel moet opvangen. Het
gevolg is dat de roeruitslag naar één kant minder effect
sorteert.
Enkele weken terug vertrok een vier zonder in de ‘HA van
der Pas’ enthousiast van het vlot. Op de kant stond een
aankomende coach, een dame, te filmen. De heren zouden
wel even wat laten zien! De boeg werd volkomen verrast
door het elan waarmee de ploeg van start ging. In dit
haastige krachtenveld kreeg hij geen gelegenheid even te
wennen aan de reactie van de boot op het stuur. Omdat
bakboord harder trok dan stuurboord, ontging het hem
dat de boot van meet af aan richting stuurboord trok. Na
enkele halen eindigde de training op de basaltkeien. Het
kostte de nodige moeite vandaar weer terug te keren op
het water, strijken op stenen is wat lastig. De vrees dat de
vier onherstelbaar vernield was, bleek gelukkig ongegrond,
maar ook hier was de schade aanzienlijk.

Wat kunnen we hiervan leren?
•
•
•
•

Houd als boegroeier/stuurman te allen tijde de regie en
verdeel je aandacht.
Houd rekening met de verdeling van ervaring en sterkte
van de roeiers SB en BB.
Eerst inroeien, dan pas volle kracht.
Vaak omkijken! Niet aannemen, maar controleren!

Oproep om mee te werken aan
aangepast roeien
Door Marius Aalders
De Rv Breda is één van de ongeveer 40 Nederlandse roei
verenigingen met een aanbod voor aangepast roeien.
Roeien is een fantastische sport voor mensen met
een fysieke beperking. Met algemene en individuele
hulpmiddelen kan de praktijk van het roeien voor vrijwel
iedere beperking mogelijk worden gemaakt.
Alleen, de RV Breda is als vereniging nog niet erg op
aangepast roeien ingesteld. De belangstelling is niet groot.
Er roeien nu 3 personen met een handicap, die worden
begeleid door een tiental vrijwilligers in onze RV. Richard
Louwaard die al enige jaren de commissie voor aangepast
roeien leidt heeft thans 4 gegadigden op een wachtlijst
staan. Die mensen willen graag roeien. Maar ze moeten wel
geholpen worden. Dus is het zaak, dat er meer vrijwilligers
zich gaan aanmelden om mee te doen met dit fantastische
en dankbare werk.
Op dinsdag roeit Thor Reijntjes in de Steurgat, die in
dit geval speciaal is voorzien van drijvers om de balans
te garanderen. Aangezien Thor door een herseninfarct
gedeeltelijk verlamd is en zijn rechterhand niet kan
gebruiken, moet hij met één riem boordroeien, waarmee
hij haalt én de handle clickt. De andere riem wordt bediend

door een vrijwilliger. Steevast is ook een stuurman of vrouw
noodzakelijk.
Er zijn roeiverenigingen waar het aangepast roeien veel
meer in de cultuur van het clubleven is ingebed. Zo kent
Roeivereniging Rijnland een Commissie Aangepast Roeien
Rijnland (CARR) die elke dinsdag, van 9:30-14:00, het roeien
voor circa 20 gehandicapte roeiers organiseert. Een team
van ruim 30 ervaren vrijwilligers begeleidt de deelnemers.
Het zijn allen zelf roeiers en ze hebben behalve plezier in
het roeien ook veel ervaring met het beoefenen van deze
sport. Er is veel creativiteit in het bedenken en mogelijk
maken van aanpassingen om met plezier te roeien en
in beweging te zijn op het water. Daarnaast worden er
enkele keren per jaar tochtjes en andere evenementen
georganiseerd. En als de mogelijkheden en de ambitie er
zijn kan de aangepaste roeiactiviteit worden uitgebreid
naar andere dagen of zelfs wedstrijdroeien. Rijnland
beschikt over het “keurmerk (on)beperkt roeien”.
Voor de RV Breda geldt : de mogelijkheden zijn er, nu de
ambitie nog. Meld je aan bij de Commissie Aangepast
Roeien (car@rvbreda.nl), via privémail van Richard
Louwaard: r.louwaard@wxs.nl, of via diens telefoonnummer:
06 40 81 13 16.
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Henk van Heel zorgt voor de nieuwste aanwinst: een hijskraan
voor in het water brengen van zware boten.

Niet langer meer: “Tillers bedankt!”
Door Marius Aalders
Wat moet die stalen constructie nou op het bordes voor
de oude werkloods? Is die soms voor het aangepast
roeien? Wordt het een hijskraan? Door veel leden van onze
vereniging werden de afgelopen weken deze vragen gesteld.
En inderdaad, het is een hijskraan. En hij dient voor het in
water brengen van zware boten zoals C4-en en wherry’s.
Henk van Heel, onze onvolprezen bewaker van het materiaal
en de gebouwen van onze vereniging, heeft weer een
bijzonder staaltje van zijn kunnen afgeleverd. We laten hem
zelf aan het woord.
Henk van Heel:
“Het is nu een jaar geleden dat de leden van het bestuur
werden benaderd voor het aanbrengen van hijsmogelijkheden
voor boten, die voor mensen met een rugafwijking of
in het algemeen voor de oudere leden (bijvoorbeeld de
midweekroeiers) te zwaar zijn om te tillen. Ik geloof dat
Annette Schouten degene was die de gemeente vroeg of
er een potje was, waaruit geld kon worden geput voor een
hijskraanproject.”
“Ik werd toen gevraagd om de techniek ervan te bestuderen.
Diverse varianten zijn de revue gepasseerd. Het probleem
16
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was de ruimte ervoor te vinden. Naar aanleiding van een
gesprek met de gemeente Drimmelen is advies gevraagd
bij een Sociaal Technisch adviesbureau. Daar kwamen 3
mogelijkheden uit: een verreiker, een hydraulische laadkraan
of een autolaadkraan/zwenkkraan op de rand van de wal.
Maar bij het roeien kun je je geen kraanmachinist permitteren.
Een dockingstation met een kraan die 3 meter langer was kon
niet. Dat was te duur. Mijn motto is bovendien KISS (Keep It
Simple Stupid). Daarom heb ik zelf een eenvoudige oplossing
uitgewerkt.”
“Er moest een paal komen om het Bredavlot verder uit de wal te
krijgen, om zo ruimte te creëren voor boten tussen wal en vlot.
Van het waterschap kwam toestemming daarvoor. De Labor,
dat grote schip dat je wel eens op de Mark ziet, kan ook heien.
We hebben een paal kunnen krijgen van 7 meter, voor niets.
Het Bredavlot met paal werd verlegd. Glijbeugels zijn gelegd.
Ik heb een schets gemaakt. Alles bij elkaar kostte het ongeveer
8 mille. En de gemeente Drimmelen (we vallen niet onder
Breda!) stelde 9.500 Euro beschikbaar. We hebben het hele
systeem nagerekend en het klopte. Het staalwerk is uitbesteed
aan een Constructiebedrijf en een goede elektrische takel
haalden we in Oude Tonge. Met hulp van Twan de Loos is de
afwerking gedaan. De elektra werd door leden aangelegd. Met

verrichten handelingen. De instructie komt ook op het bordes
te hangen. De kraan kan 250 kg tillen. De wherry’s, de Donge
en de Jan van Gent, wegen 120 kg, de Volkerak ongeveer 90 kg.
Oudere leden die bedankten voor het lidmaatschap omdat
ze de boot niet meer konden tillen zijn nu geholpen. De kreet
“Tillers bedankt” is historie geworden.

afstandsbediening kun je het takel, nadat de boot is aangepikt,
aan de uithouder manoeuvreren. Dat kan met twee personen
goed lukken.”

Hoe ga je nu te werk?
“Je rolt de wherry of de C4 waarin je wilt roeien het bordes
op en brengt hem onder de hijskraan onder de al een meter
opgehesen balk, waaraan de boot wordt bevestigd. In elke
boot zijn vier hijspuntjes aangebracht. Daardoorheen gaat een
karabijnhaak die vastzit met een lijntje aan de hijsbalk. Je kunt
hem met z’n tweeën ophijsen met de afstandsbediening. De
hoofdschakelaar van de kraan is een sleutel. Je rijdt de boot
naar buiten en dan laat je de boot dalen in het water tussen de
wal en het Bredavlot. Op dat vlot staat je roeimaat, die zorgt dat
de boot netjes langs de kant komt te liggen. Vervolgens stuur je
de boot met je landvast om de paal heen naar de andere kant
van het vlot.”
Maria Blijlevens, die de midweekroeiers aanvoert, heeft de
taak om een aantal van de leden instructie te geven over de te
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Jarigendag
13 november 2018
Door Bert van Nispen
Maria vd Holst organiseerde dit jaar weer een gezellig samen
zijn voor midweekroeiers. Ondanks werkzaamheden aan de
warmwatervoorziening (brrr …) werd het toch nog een warm
onthaal en zongen we met zijn allen (niet onverdienstelijk)
een lang zullen we leven, genoten van koffie en lekkers en
wisselden kadootjes uit. Enkele leden raakten daar spontaan
van in de knoop want bij het uitdelen van de kado’s testte
Maria (heel slim) en onverwacht onze kennis over knopen.
Zo waren de pakjes door haar voorzien met afbeeldingen van
mastworpen, paalsteken en platte knopen. Al gauw bleek
dat het herhalen van een cursus knopen leggen in de nabije
toekomst geen overbodige luxe zal zijn.

Aangeland in
Amsterdam-Noord*

N

a een half jaar omzwervingen door Europa en
vooral door eigen land, heb ik nu weer een eigen
dak boven m’n hoofd. Deze hijskraan, ‘het Paard van
Noord’, is sinds een paar weken weer in ere hersteld. Het
is het landmark van mijn wijk De Bongerd, een mooie,
ruim opgezette wijk met hoofdzakelijk laagbouw in
Tuindorp Oostzaan. Het Zijkanaal 1, uitmondend in
het IJ, is naast de deur, inclusief zwemsteiger. De wijk
ligt dichtbij de NDSM werf waar van alles te doen is,
en daarmee is ook de pont naar onder meer Centraal
Station en het centrum onder handbereik. Aan de
andere kant is het circa 10 minuten fietsen naar
natuurgebied het Twiske en naar Waterland, dus ‘buiten’
is eveneens vlakbij.
De eerste afspraak voor een kennismaking met Roei
vereniging Willem III is inmiddels gemaakt. Maar ook de
Roeivereniging in Zaandam als nieuwe club is nog een
optie. Het wordt tijd om de roeispieren weer in actie te
laten komen! Voor alle bekenden van Roeivereniging
Breda: voel je welkom op mijn nieuwe stek.
* Karin Plantinga
Tuinderijlaan 63
1036 LM Amsterdam

18
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E plantext@wxs.nl
T +31 (0)20 786 59 85
M +31 6 36 17 57 01

Roeifouten Het is niet altijd wat je denkt te zien
In aansluiting op de instructeurscursus (zie elders in deze
uitgave Easy All) van www.roeicoach.com een nieuwe rubriek
vanuit Instructie met herkennen van roeifouten. Wat zie je,
Wat is de oorzaak, Wat is het gevolg, Wat kun je er aan doen
om de fout te verbeteren, Feedback: De roeier leert hoe hij zelf
feedback kan krijgen op zijn foute/goede roeibeweging.

Welk middel gebruik je het best om te verbeteren?
Overgenomen uit: www.roeiapp.nl. Met dank aan Jeroen
Brinkman. Kijk eens op deze site voor meer coachinfo door het
aanklikken van icoontjes.
Ook voor niet-instructeurs om zelf je roeihaal te verbeteren.
Helpt je sneller te roeien en effectiever te coachen.

Een voorbeeld: de Slifferhaal
Hoe herken je een roeifout? Ofwel een beschrijving ervan.
Fout:
Containerfout, met de gemeenschappelijke oorzaak
slifferen. Niet te verwarren met  Slifferen. Deze container
fout omvat de volgende fouten:
• de bladen worden tijdens de uitpik uitgedraaid
( Uitdraaien) of lopen uit ( Uitlopen) en worden tijdens
de recover:
-- slifferend over het water ( Slifferen) of
-- met een tik tegen het water ( Het water aantikken op
eenzelfde moment) of
-- met een duikvlucht ( Duikvlucht) naar de inpik
teruggebracht.
• Voor de inpik wordt vaak te laat opgedraaid ( Te laat
opdraaien); vaak gecombineerd met vlaggen ( Vlaggen
scullen of  Vlaggen boordroeien) of
• met de handen de boot in duiken( De boot induiken).
Met welke waarnemingspunten kun je de fout constateren?
Zie ook:  Observeren
Waarnemen
Hendel: bekijk of er laag wordt aangehaald en of er geen
diepte in de wegzet zit.
Blad: kijk of het blad bij de recover het water raakt, of het
voor de inpik van het water af gaat en of het laat draait.
Wat is de oorzaak van de fout? Oorzaak:
Een van de meest voorkomende roeifouten, ontstaat bij
het aanleren van het roeien. De roeier voelt zich onzeker in
de boot en zoekt steun bij het water. Om deze steun niet te
verliezen worden de bladen niet uitgezet maar uitgedraaid
of lopen ze uit. Om voldoende ruimte te hebben om te
kunnen opdraaien, moeten de bladen van het water
afgehaald worden. De roeier doet dit door de boot in te
duiken of te vlaggen, zodat de riemen omhoog komen.
Aan de basis van deze fout ligt het niet uitzetten maar het
uitdraaien of laten uitlopen van het blad.
Waarom is de fout onhandig, wat maakt het belangrijk om
hem aan te pakken? Gevolg:
Opdraaien is niet goed mogelijk, het blad is immers te dicht

bij het water. Snelheidsverlies ontstaat door het constant
aantikken van het water. De roeier leert niet om balans
te voelen, wanneer de riemen op het water liggen. Grote
balansproblemen ontstaan in een boordboot, wanneer een
deel van de bemanning door de slifferhaal niet goed uitzet.
En ten slotte is het lastig om met golfslag watervrij te varen.
Bij boordroeien is het houden van balans met deze haal
nagenoeg onmogelijk. Balans houden door te hendelen
gebeurt immers door hoogte van het aanhalen en diepte
van het wegzetten te variëren.
Met welke oefeningen kan je deze fout aanpakken? Hierbij is
onderscheid aangebracht tussen de verschillende plekken: in
de bak, op de ergometer of in de boot. In sommige gevallen
verschilt de remedie per plek.
Remedie
Bak/boot:
Belangrijk is dat eerst de oorzaak van de slifferhaal wordt
weggenomen: het ontbreken van een verticale beweging
in de uitzet. Gebruik de oefeningen  Aanhaalhoogte
oefenen en  Wegzetdiepte oefenen om diepte in de uitzet te
krijgen. De overige fouten worden pas daarna aangepakt.
Hiervoor wordt verwezen naar de gedetailleerde informatie
onder de betreffende fout.
Op welke manier kan de roeier zelf merken dat hij het goed
of fout doet. Kinesthetisch (gevoelsmatig), auditief (horen) of
visueel (kijken)?
Feedback:
Gevoelsmatig op de ronde uitpik. Visueel op blad bij de
uitpik, het blad draait in een halve cirkel om de bladgolf
heen. Visueel of auditief tijdens de recover, het blad raakt
het water niet meer aan. Visueel of gevoelsmatig: het blad
draait vlak na de knieën weer op.
Hoe kan je de fout waarnemen vanaf de stuurstoel?
Stuurstoel:
Het blad komt er niet schoon uit en raakt het water aan. Vlak
voor de inpik komt het van het water af en wordt vaak laat
opgedraaid.
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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

S2
Tarek Bassil, Ewoud van Elderen, Rian
Hermans, Anniek Vinken

•
•
•
•
•
•
•

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
Toine Sunderman (a.i.)	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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