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Negende lustrum in het motto:

ROEIVERENIGING BREDA, AL 45 JAAR
SLAGKLAAR!
Door: Anna de Zeeuw
Roeivereniging Breda bestaat 45 jaar. En dat gaan we vieren.
En er is een ware Lustrumcommissie opgestaan: Nico van
Walree, Marleen Pijnenborg, Monique Steenstra, en Petra
Mouthaan. De commissie vormt een mooie mix als het gaat
om de duur van lidmaatschap, van enthousiast nieuw lid
tot ervaren roeier en oud-bestuurslid. Ik ontmoet hen in het
clubhuis. De ambities zijn groot.
De Lustrumcommissie: “We vinden het heel erg belangrijk dat
het lustrum in het kader staat van het verbinden van de leden
met elkaar, en ook met het roeien. Dus er moet een sterk sociaal
element in zitten. Het gaat vooral om boeien en binden van
onze huidige leden; van jong tot oud en door alle geledingen
heen. Daarom vinden we het belangrijk dat er roeiactiviteiten
zijn in het kader van het lustrum.”

Hoe gaat het memorabel hoogtepunt eruit zien?
Eerder was het Lustrum wel eens verspreid over activiteiten
gedurende het hele jaar. Nu wil de commissie toewerken naar
een memorabel hoogtepunt, en wel op 12 oktober. Nico: “We
zijn in oktober 1974 opgericht dus de commissie is heel blij dat
we op zaterdag 12 oktober een Lustrumdag kunnen houden,
want dat komt heel dicht in de buurt van de oprichtingsdatum.”
Wat gaat er gebeuren op de Lustrumdag 12 oktober?
De Lustrumcommissie denkt bijvoorbeeld voor oktober aan
een uitdagende roeirally in C-boten en dito hindernisbaan
op het water. Ook gaat het in de commissievergadering die ik
bijwoon over een lustrumlunch en daarna een receptie waarbij
oud-roeiers uitgenodigd te worden. Een mooi knalfeest ‘s
avonds met gezamenlijke activiteiten en een optreden moet de
dag gaan afsluiten.
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Het plan is dit alles te flankeren met een Lustrumeditie van
de Easy-all en/of een Memory-lane met mijlpalen onder het
motto “The older we are, the better we were”. En natuurlijk zijn
er plannen voor een lustrumoutfit in de vorm van shirt en
tatoeages.
Zijn er ook andere lustrum activiteiten?
Hoewel de focus ligt op bovengenoemde activiteiten wil
de Lustrumcommissie ook graag aandacht geven aan het
lustrum tijdens andere activiteiten in 2019, zoals bij de
Midzomeravondrace en Markregatta 2019, en de rol van
Roeivereniging Breda in de lopende Kikarow (zie gelijknamige
website) actie. “Ook de kerstmaaltijd willen we van een
jubileumsausje voorzien.“ aldus de Lustrumcommissie.
Tenslotte kunnen initiatieven van leden waar mogelijk

meegenomen worden in de kalender, zo is er sprake van
extra aandacht voor het uitproberen van Coastal rowing
in een zogenaamde Liteboat die ons eind april 2 weken ter
beschikking wordt gesteld. Daarnaast is er extra aandacht voor
deelname aan de tourtocht Traversée de Paris et des Hauts-deSeine in september. Zie elders in dit nummer.
Hoe kunnen we de Lustrumcommissie bereiken?
Voor de activiteiten is er een Lustrumkalender voor de website
in de maak met de exacte data. We hopen dat leden deze al
reserveren in hun agenda!
Vragen en tips aan de Lustrumcommissie? Mail:
lustrumrvbreda@gmail.com en … spreek de leden vooral
persoonlijk aan als je ze tegenkomt!

RoW
RONDJE NL

Roei en vaar mee! Steun KIKA voor meer
onderzoek naar kinderen met kanker
Door: KikaRow RV Breda
De KNRB zet zich samen met alle roeiverenigingen in
om KInder KAnker de wereld uit te roeien. Daarvoor
wordt een tocht gehouden van 1400 (!) kilometer door
heel Nederland, waarbij wordt geroeid met een vier
met stuurman onder begeleiding van de historische
reddingsboot Tjerck Hiddes. Nog veel meer informatie
vind je op www.kikarow.nl
De roeiers en de stuur maken gebruik van de zeeroeiboot
‘The Vin’, vernoemd naar de KiKaRow bedenker Albert Vuil.
Op 4 en 5 mei zal onze roeivereniging de boten feestelijk
ontvangen. Je kunt meevaren als toeschouwer op de
reddingsboot of mee roeien in The Vin. Twee plaatsen
in de roeiboot worden bezet door ervaren roeiers, ex
wereldkampioen of olympisch kampioen. Ook worden
plaatsen toebedeeld aan ex patiënten.
Op 4 mei om 12.00 vaart de stoet van jachthaven ’t Lamgat
(bij Zevenbergen) naar Terheijden een traject van ongeveer
14 kilometer, hiervoor zoeken we vier roeiers en twee
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stuurlieden voor ieder ongeveer 7 kilometer van het traject.
Onderweg wordt er gewisseld vanuit de meevarende
reddingsboot.
Op 5 mei varen we van Terheijden om 07.30 naar Peemen
(vlak voorbij de brug bij Raamsdonksveer) een traject
van 21 kilometer. Hiervoor zoeken we zes roeiers en drie
stuurlieden, wederom ieder goed voor 7 kilometer. Het is
ook mogelijk om alleen mee te varen met de Tjerck Hiddes.
Zo’n unieke kans moet wel
een bijdrage voor KIKA
opleveren van minimaal
€ 100,- per persoon. Het
aantal plaatsen is beperkt
en daarom houden we op
woensdag 20 maart een
verloting wie er op 4 of 5
mei mee mogen doen.
Doe mee en geef je op voor A, B of C via onderstaand e-mail
adres. Meerdere aanmeldingen zijn uiteraard toegestaan.

Just in case
Beste lezer,
In het eerste nummer van dit jaar, tevens 9e lustrumjaar,
wordt begonnen met het voorstellen van de lustrum
commissie en met hoe ze ons 9e lustrum wil gaan
invullen vanuit de gedachte: “boeien en binden”, daarbij
het bestuursmotto VERBINDEN volgend.
Voor u ligt nummer 214 uit de reeks met vooral aan
kondigingen van roeiactiviteiten, die in het teken staan
van ons jubileum en waarvoor op korte termijn kan of
moet worden ingeschreven: KiKarow, proefvaart met
een Coastal en een toertocht over de Seine.
Niet genoeg kan gehamerd worden op het veilig roeien.
Dit keer gebeurt dat aan de hand van de introductie
van zg. ‘voetbalmomentjes’ en door middel van een
artikel over vaarverboden in relatie tot ‘grijze zones’.
Als ik al iemand tot iets zou kunnen verplichten, zou ik
deze artikelen als verplichte leeskost invoeren voor elke,
zowel ervaren als aankomend, roeier.
Je kunt je laten sponsoren door familie, collega’s en
kennissen, zodat de opbrengst nog hoger kan worden!
Word jij een van de gelukkige winnaars dan informeren
we je over de verdere invulling en betaal je uiteraard
minimaal € 100,- voor dit prachtige goede doel.
Samen roeien we Kinder Kanker de wereld uit!
Geef je snel op via kikarow@rvbreda.nl en zorg ervoor
dat de roeiers van RV Breda het verschil gaan maken!
Naast bovengenoemde acties zoeken we ook ploegen
die als begeleiding mee willen roeien op een van de
twee dagen of wellicht allebei de dagen. De bijdrage
voor KIKA is dan minimaal € 25,- per roeier en stuur.
Dat bedrag kan zeker omhoog als je jouw ploeg laat
sponsoren door anderen!
Kom in actie en meld je aan met je ploeg voor 1 april op
kikarow@rvbreda.nl

Ook voor 2019 staan weer toertochten geprogrammeerd.
Deze toertochten hebben een verschillende moeilijk
heidsgraad. Daarom wordt in dit nummer gepleit
voor het volgen van opleidingen in 3 categorieën van
uitdaging, moeilijkheid en zwaarte. Een uitgebreide
terugblik op de roeitocht over de Neckar laat zien hoe
uitdagend, moeilijk, zwaar een toertocht kan zijn en
tegelijkertijd een beleving en boeiend is. Roeien kan dus
boeien maar ook binden. Een voorbeeld hiervan was de
nieuwjaarsreceptie van de midweekroeiers.
Deze Easy all wordt nog verrijkt met foto’s van de doop
van onze nieuwe boot. Er wordt stilgestaan met het
op de juiste manier ophangen van handdoeken en
met de aangerichte schades aan onze boten in 2018. U
wordt geatttendeerd op het nieuwe systeem voor de
ledenadministratie en op basis van leden voor leden
uitgenodigd om nieuwe instructeur te worden.
De nieuwe rubriek vanuit de instructiecommissie over
roeifouten, waarmee in het vorig nummer gestart is,
bewaren we voor de volgende keer.
Voor dit nummer met dank aan de overige redactieleden
en dank aan de inzenders van artikelen wens ik u veel
leesgenot.
Kees van de Sande (eindredacteur)
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Jubileum proefvaarten met bijzondere toerroeiboot
Door: Wouter van Hengel
Wedstrijdboten hebben de afgelopen jaren een hele serie
innovaties doorgemaakt. Deze ontwikkelingen zijn door
sommige botenbouwers inmiddels ook doorgezet naar
de toerboten. Wie al eens de Vogalonga in Venetië heeft
geroeid weet waar dit over gaat, want daar zie je ze volop.
De toercommissie van RV Breda heeft zo’n hypermoderne
hi-tech toerroeiboot, een z.g. Coastal 4x+, als kennismaking
naar de vereniging gehaald; deze wordt tijdelijk ter
beschikking gesteld en wij mogen er in roeien!

Wat is er zo bijzonder aan deze boot? Deze is gemaakt met een
nieuwe techniek, daardoor is deze lichter en sterker dan de
meeste andere toerroeiboten. Bovendien is de boot onzinkbaar
door de twee grote luchtkamers en door de open achtersteven
kan een plens water de boot vanzelf weer verlaten, waardoor
golven van passerende motorboten of van de wind geen vat op
je boot hebben. Een hoosblik heb je dus niet nodig.
De boot komt binnen te liggen bij RV Breda. Voor toer-roeiers
en C4 roeiers organiseert onze toercommissie met deze boot
een groot aantal toertochten rond RV Breda in de periode
22 april - 5 mei. Als er naast de toerroeiers en de C4 roeiers
belangstelling is van andere roeiers van RV Breda om in deze
boot te varen dan kan dat voor zover daar plaats voor is.
Toewijzing gebeurt door de toercommissie. Dit is een mooie
gelegenheid voor leden van RV Breda om kennis te maken met
het toerroeien.
Dit zijn de proefvaarten waarvoor je je kunt inschrijven:
Rondje Breda: dit is een tocht van slechts 17 km in zuidelijke
richting over De Mark richting de stad, vervolgens vaar je door
de singels onder veel bruggen door, rond de stad waarna je
weer terug uitkomt bij het Spanjaardsgat, daarna roei je in de
Coastal weer over de Mark terug.
Lamgattocht: wil je door natuurschoon varen, met veel (water)
vogels, kies dan deze mooie route door de weilanden naar het
4
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gelijknamige watersportcentrum. Liefhebbers roeien daarna
nog 2 km door naar Zevenbergen, een klein gezellig Brabants
stadje en na een rustpauze bij de lokale horeca vaar je dezelfde
route terug. Totale lengte is 30 km.
Rondje Geertruidenberg: hou je van wat meer avontuur,
dan is dit je toertocht. Eerst vaar je een stuk over de Mark,
dan doe je het Markkanaal met bij Oosterhout een flinke
sluis en vervolgens vaar je richting Geertruidenberg over het
Wilhelminakanaal; hier is de snelheidslimiet 20 km/u, dus wees
alert op snel passerende scheepvaart, maar van een flinke
boeggolf als je gepasseerd wordt, heb je geen last. Daarna
roei je een stuk over de Amer, hier kan je drukke scheepvaart,
flinke golven en ook nog stroming verwachten, maar de
Coastal kan daar goed tegen. In Drimmelen vind je een grote
watersporthaven met volop horecagelegenheid en ook in het
centrum van Geertruidenberg is gezellige horeca aan het water
beschikbaar. Terug vaar je om het stadje heen, weer naar het
Wilhelminakanaal en op de terugweg passeer je nog een keer
de Marksluis. De totale lengte is 30 km.
Voor wie zijn deze jubileum proefvaarten?
Deze zijn voor toerroeiers en C4 roeiers van RV Breda die
minimaal het S1 diploma op zak hebben en een jaar roei
ervaring hebben en zonder probleem een paar uur aan een
stuk kunnen roeien. De minimum leeftijd voor deelname is 23
jaar.
De toercommissie verwacht dat deze jubileum proefvaarten
goed in de smaak zullen vallen. Een uitnodiging ervoor komt
ook op het prikbord in de soos te hangen. Je kunt je inschrijven
op de lijst, die op het prikbord hangt. Voor vragen kun je een
mail sturen aan toer@rvbreda.nl

Spectaculaire Jubileumtoertocht
Door: Wouter van Hengel
La Ligue Île-de-France d’Aviron organiseert al 32 jaar
ieder jaar een uniek internationaal evenement: Le
Traversée de Paris et des Hauts-de-Seine. Een 28 km lange
roeitocht over de Seine, door het hartje van Parijs, langs
de Eiffeltoren en de Notre Dame. Aan deze tocht nemen
ruim 200 boten deel. Dit jaar is het evenement op zondag
15 september en Roeivereniging Breda is erbij! Er wordt
geroeid in C-vieren.

Dit is het plan:
Zaterdag 14 september:
Vertrek per touringcar van Terheijden naar Parijs, boten
afladen, bustransfer naar het hotel en gezamenlijk diner.
Zondag 15 september:
Bustransfer naar de roeivereniging aan de Seine, Frans
ontbijt bij de roeivereniging, roeitocht over de Seine, na
afloop weer de boten opladen, gezamenlijke feestelijke
lunch bij de roeivereniging in Parijs en daarna is de terugreis
naar Terheijden. Om 22.00 uur ben je weer terug bij RV Breda.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor deze jubileumtocht bedragen ca. € 265
per persoon. Het definitieve bedrag wordt bepaald op het
moment dat duidelijk is hoeveel leden er meegaan. In dit
bedrag is inbegrepen:
·· Busreis Terheijden - Parijs v.v. per luxe touringcar
·· Hotelovernachting in Parijs
·· Botentransport
·· Bustransfers in Parijs
·· Stadstoer Parijs, mits er voldoende belangstelling is
hiervoor (optioneel, meerprijs € 10)
·· Groepsdiner op zaterdagavond
Kosten van deelname aan de roeitocht, incl. ontbijt en lunch
op zondag. De kosten voor deelname moeten uiterlijk op 27
maart betaald zijn.

Voor wie is deze jubileumtoertocht?
Dit is voor alle leden van RV Breda die minimaal het S1
diploma op zak hebben, een jaar of meer roeiervaring
hebben en zonder probleem 28 kilometer aan een stuk
kunnen roeien. Je zit dus ruim vier uur achtereen op een
roeibankje, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Lamgattocht.
Af en toe kan er op het water geruild worden met de stuur.
Dus eigenlijk is deze tocht open voor bijna alle leden;
ervaren toerroeiers maar zeker ook leden die nog niet
eerder een toertocht hebben gemaakt. De minimum leeftijd
voor deelname is 23 jaar.
Pak deze unieke kans om Parijs te beleven vanuit
een roeiboot op de Seine en ga mee! Meld je aan op
de inschrijflijst op het prikbord in de soos. De voor
inschrijving sluit op 9 maart. Er is plaats voor 30 tot 40
deelnemers. Deze jubileumtocht wordt georganiseerd
door de toercommissie van Roeivereniging Breda.
Vragen? Stuur een e-mail aan: toer@rvbreda.nl
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Vanuit het bestuur
‘Kopen voor je club’, de berichtgeving hierover is je
vast niet ontgaan. Leden attendeerden ons op deze
actie en wij hebben voors en tegens afgewogen.
Uiteindelijk hebben we na lang afwegen besloten
om dit te doen. Waarom? Omdat het een kans is
om op een eenvoudige manier extra inkomsten
voor de vereniging te krijgen. Die kunnen wij altijd
gebruiken voor materiaal of extra’s voor onze
leden. Inkomsten die de leden niets extra kosten.
Aankopen doen veel mensen toch al vaak online.
Als jouw favoriete webshop toevallig aangesloten is
bij deze actie, kan jouw aankoop de vereniging ook
iets opleveren. Iedere cent is welkom en komt ten
goede aan de club. Voel je niet verplicht om dit te
gebruiken, en doe het alleen als je er achter staat. Wij
hebben de actie bekeken en zien er geen nadelen in.
Verenigingen die ons voorgingen zijn positief.  
Overigens vinden wij het voor de duidelijkheid
goed om te vermelden dat er geen mailadressen
zijn verstrekt aan ‘Kopen voor je club’. De mail
die je kreeg is afkomstig van de vereniging en
verstuurd via Laposte, een partij waar we een
verwerkersovereenkomst mee hebben. De
verwerkersovereenkomst regelt dat Laposte de

mailadressen alleen mag gebruiken voor mails
namens de roeivereniging. Uiteraard is het bestuur
voorzichtig met de persoonsgegevens van de
leden. Het is aan de leden zelf om te bepalen
of ze persoonsgegevens achter willen laten bij
bijvoorbeeld ‘Kopen voor je club’.
Naast deze actie voor de vereniging, hebben wij de
komende maanden ook het goede doel KiKarow op
onze agenda staan. Een doel waarvoor allerlei acties
binnen de vereniging worden gehouden. Gezien het
verschil in karakter van beide acties, gaan wij ervan
uit dat ze elkaar niet bijten. KiKarow is een goed
doel, waar acties met name plaatsvinden binnen de
vereniging op momenten dat we bij elkaar zijn en
een doel wat je bewust voor kiest om te steunen.
Kopen voor je club vraagt extra alertheid op het
moment dat je je online aankoop doet.
Wij hopen uiteraard dat beide activiteiten een mooie
opbrengst hebben. Alvast dank voor de steun.
Heb je over de actie ‘Kopen voor je club’ nog vragen?
Stel die dan gerust aan de bestuursleden.

Passi, messa!* (*niet zo, maar zó! vrij naar Joost Swarte)
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Wanderfahrt auf Neckar

Voorwoord van de redactie:
In de vorige 2 nummers van Easy all is tot onze spijt
onderstaand artikel ‘tussen wal en schip geraakt’.
Het verslag is niet actueel, maar heeft een toegevoegde
waarde door het informeren en enthousiasmeren van
toerroeiers over de mogelijkheden van leuke tochten in
binnen- en buitenland.
De schrijver van het artikel, Frans Smet, verwoordt dit als
volgt: “Een toertocht is meer dan alleen maar roeien: ook
genieten van natuur en cultuur zijn essentiële elementen in
het toerroeien- gebeuren. We vinden dat de Easy-All naast
wedstrijd- en jeugdroeien ook aandacht mag geven aan
het buitenlandse toerroeien.” Bij deze!

Door: Frans Smet
Het was een moeilijke keuze voor me: of de gezellige Bredase
Singelloop of een sportieve Wanderfahrt op de Neckar. Zoals
je al begrepen hebt werd het dit laatste.
Zo reden we die dinsdagochtend 2 oktober met zeven
personen van R.V. Breda richting Marbach. We waren
uitgenodigd door Duitse roeiers die we in Polen op een roei
tocht hadden leren kennen. De 550 km over de Duitse Auto
bahn verliepen voorspoedig, zodat we al rond drie uur bij de
jeugdherberg (we zouden het low-budget doen) aankwamen.
We kregen bij de Ruder Verein Marbach uitleg over de Neckar,
zijn kanalisatie en dientengevolge de vele sluizen om het verval
op te vangen. Bij een Wanderfahrt hoort ook belangstelling
voor cultuur, zodat we een rondleiding kregen van Heike
door de Altstadt van Marbach. En ook al was het half donker
we zagen mooie vakwerkhuizen en oude ommuringen met
stadspoorten van de stad waar dichter Schiller is geboren en
daardoor een literatuurcentrum heeft.
De volgende ochtend regende het. We zouden na het ontbijt
de vier C4+ boten te water laten, doch dat begon al meteen
met pech: een boeg bleef achter een motorbootstuurstang
hangen. Waar bij reparatie normaal duck-tape uitkomst biedt,
liet deze nu verstek gaan, omdat de huid van de boot nat was.
Met enige prothesen van lijmtangen werd dan toch het karwei
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geklaard. Uiteindelijk lagen iets na 11 uur alle vier de boten
in het water en konden we beginnen aan onze dagtocht van
44 km en 6 sluizen. Ja, die sluizen hebben een verval tot wel
10 m, hetgeen m.b.v. een pikhaak en vasthouden aan een
metalen trap in de sluiswand goed te doen was. De lunch werd
verzorgd door de zgn. “Landdienst”, die tevens de bagage
vervoerde. We werden ‘s middags verrast met een heerlijke
groententaart en druivensap dat puur naar natuur smaakte,
hetgeen niet verbazingwekkend is. We voeren namelijk door
een gebied, waar je oog ook reikte, de hellingen bezaaid waren
met druivenstokken. Die stonden vanwege de steile hellingen
op terrassen. Het was een fascinerend beeld dat zich ook de
volgende dagen aan ons zou openbaren. De vierde sluis zat
niet mee: vrachtschepen hebben voorrang bij het schutten,
dus zat er niets anders op dan maar een gezellige babbel op
te zetten met onze Duitse “Ruderer”. Door het lange wachten
en de late start in Marbach was het al donker voordat we
Heilbronn bereikten. In het duister konden we onder een brug
bij een “Ruder Verein” aanleggen en de boten redelijk veilig op
de wal leggen. In het donker en m.b.v. Google-maps zochten
we naar de jeugdherberg die we om 22 uur vonden en waar
we moe en vol indrukken van die dag ons op de stapelbedden
neerlegden.
Donderdagochtend werden we gewekt door de zon die
onze kamers binnenkwam, omdat in de gloednieuwe
jeugdherberg nog geen gordijnen waren aangebracht. Na
de boten in het water gelegd te hebben, klonk het wederom
“In die Auslage! Ruder Vorwarts! Los!” en voeren we via een
oude zijtak van de Neckar naar een handbediende sluis, waar
ons meegebrachte lange sluistouw uitkomst bood bij het
ontbreken van een trap om de boot te leiden. Eenmaal weer
op de gekanaliseerde tak van de rivier gekomen, voeren we
voorbij een grote kerncentrale. We zouden er overigens op
onze tocht nog één passeren. Vanwege de waterinname voor
het koelwater dienden we voldoende afstand te nemen tot de
inlaatroosters. Even later voltrok zich wederom een prachtig
uitzicht op de amfitheatervormige berghellingen vol terrassen
met druivenstokken. Ik kon er geen genoeg van krijgen om
8
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dit natuurschoon in herfsttooi te aanschouwen. De druiven
leveren overigens een goede wijn op die vaak biologisch
geteeld is. Alles moet met de hand geoogst worden i.v.m. de
steile berghellingen. Onze lunch namen we op de trappen van
Ruder Verein Bad Wimphen. Vanwege de met grove stenen
bedekte walkant waren de weliswaar kleine vlotten van de
roeivereniging de enige plaats om veilig aan te leggen. Na de
maaltijd hadden we tijd om het eeuwenoude stadje dat rijk
bedeeld was met schitterende vakwerkhuizen te bezoeken.
Het was even klimmen om “die Altstadt und Burg” te bereiken,
maar dan was het genieten van dat Kerstsfeertje dat niet
helemaal matchete met de temperatuur van die dag. Er was
overigens te weinig tijd om al dit fraais rustig te bekijken,
want we moesten al weer door wilden we op tijd in MosbachNeckarelz aankomen. Na onze intrek genomen te hebben in
de jeugdherberg togen we naar “die Alte Posthalterei” om te
dineren. Bijzonder was dat de kaart een keuze bood tussen
gewone porties en senioren- porties. Omdat we flink wat
energie verdaan hadden en we ons zeker niet oud voelden
kozen we voor een gewone schotel. Toen ons bord opgediend
werd gingen onze ogen open van verbazing: dit was een
dubbele portie. Het werkte op onze lachspieren. Begrijpelijk
dat we een “doggy-bag” vroegen en de volgende dag tijdens de
lunch nog nagenoten van de heerlijke schnitzel.
Doel die dag was om tijdig aan te komen
in Eberbach om daar de “Empacher
Botenwerft” te bezoeken.

De nevels hingen nog in het dal toen we vrijdagochtend de
rivier opvoeren, doch weldra konden we ons koesteren in
de zon die de temperatuur die dag tot boven de 20° C zou
brengen. We zagen verschillende mooie burchten die ook nog
voor openluchtspelen dienst doen. Doel die dag was om tijdig
aan te komen in Eberbach om daar de “Empacher Botenwerft”
te bezoeken. We kregen een uitgebreide rondleiding door

de fabriek die de welbekende gele roeiboten maakt. In de
door de uit Koningsbergen gevluchte familie opgerichte
fabriek was het verboden om foto’s te maken. We kregen
wel een idee hoe geavanceerd de productie was en dat alles
in mallen en met de hand gemaakt werd. Elke boot werd
enkel op bestelling vanuit heel de wereld gemaakt. Bijzonder
vond ik wel dat men naarstig op zoek was naar lichte, stevige
gemaakt. Immers als je daar achter blijft haken met je boot
kieper je met je hele bemanning het water in, hetgeen iemand
van de Roosendaalse R.V. overkomen is in Frankrijk. Daarnaast
moesten we een V vormen om de kracht van het kielwater
op te vangen als zo’n binnenvaartschip de sluis uitvaart.
Spannende momenten die gelukkig door samenwerking van
de bemanning zonder incidenten verliep. In Neckar-Steinach,
waar volgens geschiedkundigen zich het Middeleeuwse
heldenepos “Nibelungenlied” afspeelt, genoten we in het
warme zonlicht van onze lunch aan de oever van de rivier. We
voeren die middag door een wondermooi rivierdal met hoge
bergruggen aan beide kanten. En als dan zich plots de mooie
burcht van Heidelberg openbaart op de linkeroever begrijp je
waarom men zingt: “Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren”.
materialen om de boot minder zwaar te maken, doch dat men
extra ballast in de luchtkamers moest aanbrengen om de
boot het voorgeschreven minimale gewicht te geven, zoals
dat bij een gladde 8 zonder riggers gesteld was op 98 kg. De
Turkse familie die “Gasthof zur Linde” uitbaatte verzorgde een
goede maaltijd met een lekker regionaal biertje. Over een
goede verstandhouding hadden we niet te klagen, want de
onderlinge sfeer was prima en ook ging het roeien met steeds
wisselende samenstelling in goede overeenstemming.
De laatste roeidag bracht ons angstige momenten toen we,
om een wachttijd van anderhalf uur voor de sluis uit te sparen,
besloten om achter een iets kleinere binnenvaarder mee
geschut te worden. We lagen met vier C-4+ boten naast elkaar
achter in de sluis, waarbij we rekening moesten houden met
de betonnen drempel die enige meters voor de sluisdeur was
Roeivereniging Breda | Easy All 214 | februari - maart 2019
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Voetbalmomentjes voor veiligheid
Door: Carola Fox
De Markcompetitie van 8 december 2018 bleek er eentje
met veel reuring te zijn. Lage watertemperatuur, een fikse
wind, stevige golven en veel boten aan de start. Maar het
startschot werd dit keer niet gegeven. Een skiffeur van een
andere vereniging was omgeslagen en de wedstrijd werd
gecanceld. Hulpdiensten kwamen snel ter plekke en de
onfortuinlijke skiffeur kon na helemaal opgewarmd te zijn in
het clubhuis, met een mooi verhaal, aan de koffie. Eind goed,
al goed maar wat kunnen we er als vereniging van leren?
Toine Sunderman (Roeicommissaris a.i. binnen het bestuur)
heeft daar wel ideeën over. “Het bestuur zet vooral in op
‘verbinding’. We werken er continu aan mensen in beweging
te krijgen, bijvoorbeeld door middel van Clubwerk of het
ontplooien van nieuwe initiatieven. Naar de sportschool ga
je in je eentje, maar roeien doe je met z’n allen. We zouden
graag zien dat de leden wat meer voor elkaar gaan zorgen.
Hierbij denk ik o.a. aan het aanspreken van roeiers die als het
als nagenoeg donker is bezig zijn het water op te gaan. Dit
gebeurt vaak niet en dat is jammer. Iemand aanspreken met
de vraag ‘Waarom doe je dat?’ kan een roeier bewuster maken
van mogelijk gevaarlijke weersomstandigheden”. Ook wil
Sunderman graag het ‘Voetbalmomentje’ introduceren. “Iedere
weggebruiker kent wel de bal die plotseling de weg oprolt met
een kindje dat er, totaal opgaand in het spel, vrolijk achteraan
rent. Als weggebruiker moet je op dit soort onverwachte
zaken anticiperen. Het gevaar moet je zien aankomen en tijdig
ingrijpen is vervolgens het devies. Mijn doel is dat steeds meer
mensen op onze roeivereniging deze ‘Voetbalmomentjes’
gaan zien. Bewustwording van gevaar en eigen
verantwoordelijkheid nemen zijn hierbij sleutelbegrippen”.
Ook de Veiligheidscommissie, met Kees Tempelaars, Anne
Tjepkema en Bert Verlaan, denkt na over Vaarverbod en met
name de Grijze Zone. Een regelrecht vaarverbod is over het
algemeen wel duidelijk, maar soms zijn de omstandigheden
zodanig dat een combinatie van op zichzelf onschuldige
factoren ineens voor reëel gevaar kan zorgen. Maar wanneer is
er nou sprake van een vaarverbod of Grijze Zone?

Volgens het Roeiboek (§ 9.3) is er een “vaarverbod van kracht
tijdens de volgende omstandigheden:
•

•

•

•
•

•
•

Wind: Bij windkracht 6 Bft of meer (> 13 meter per seconde
ofwel 46 km/u en/of wanneer er schuimkoppen op de
Mark staan. Het naar buiten brengen van de boot kan al
problematisch zijn. Bron: website RV Breda.
Duisternis: van een half uur ná zonsondergang tot een half
uur vóór zonsopgang (Redactie: inmiddels gewijzigd door
bestuur in een kwartier ná zonsondergang tot kwartier vóór
zonsopgang. Deze wijziging dient nog te worden aangebracht
in het Roeiboek). Bron: de melding daarover in het RV Breda
Afschrijfboek (BRS). Zie ook § 9.4.2.7. Alleen het bestuur kan
dispensatie verlenen.
Kou: Als de buitentemperatuur bij de vereniging lager is
dan 0,0 °C of wanneer de verwachting is dat de temperatuur
de hele dag onder de 0,0 °C blijft. Bron: website RV Breda.
IJs: Als er ijs(schotsen) ligt op de Mark, het Markkanaal of
zijsloten.
Mist: Bij mist minder dan 500m zicht: de twee
verkeersborden (wit en groen) op de westelijke oever
(midden zwaaikom) ter hoogte van Markkanaal niet
zichtbaar.
Onweer
Bijzondere gelegenheden: door het bestuur af te
kondigen.

Een vaarverbod kan worden ingesteld en opgeheven door of
namens het Bestuur en geldt voor alle boten (ook privé-boten).
Dispensatie daarentegen geldt voor specifieke roeiers/crews.”
In het artikel over vaarverboden en ‘grijze zone’ (elders in dit
nummer) interpreteert de Veiligheidscie de vaarverboden,
geeft aan dat persoonlijke interpretaties van elkaar kunnen
afwijken en er dus heel vaak sprake is van grijze zones.
In hetzelfde artikel willen de heren nog onderstrepen dat bij
water van 10 °C de overlevingstijd circa 1 uur en 45 minuten
bedraagt. Vijf minuten in water van 5 °C al tot onderkoeling
leidt, met een overlevingstijd van maximaal 1 uur. De
overlevingstijd in water van 0 °C is nog slechts 9 minuten.
Bestuur en Veiligheidscommissie blijven nadenken over
waarschuwingssystemen die een Grijze Zone signaleren. Maar
uiteindelijk zijn de leden altijd ZELF verantwoordelijk voor
hun handelen en zullen in ieder geval de ‘Voetbalmomentjes’
plus het elkaar aanspreken bij mogelijk gevaarlijke
weersomstandigheden de veiligheid vergroten.
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Conclusies van Johan Bielderman, bewerkt door Marius Aalders

In 2018 iets minder schade aan
de boten
Johan Bielderman, materiaalcommissaris in het bestuur
van de RV Breda, is gematigd tevreden over de stand van
de schades aan boten in 2018.
In onderstaande statistieken geeft hij aan hoe het ermee is
gesteld.
“Met de vermijdbare schades is het in 2018 iets beter
gegaan,” aldus Johan, “we hebben ook niets bij de
verzekering hoeven te claimen, dus kan volgend jaar de
premie misschien iets naar beneden.”
Maar hij beklemtoont, dat het toch nog weer om 3500 euro
gaat. “En daar kun je een mooie oefenskiff van kopen.”
Bielderman heeft geconstateerd dat de boten na het
roeien beter worden schoongemaakt, ook al begon januari
2019 heel slecht. Beroerd ging het met onze nieuwste
C-4 “De Mark”. Die was uit de schragen gewaaid, wat een
schadepost van 4000 euro betekende.
“Dat is bijna ons gemiddelde jaarbedrag”, aldus Bielderman,
die verder vaststelt dat veel schades ontstaan door slordig-

heid: tegen andere boten stoten bij het terugleggen in de
loods, roertjes die op het vlot bij het inleggen, tegen het
vlot varen, te dicht langs de kant varen, zodat riemen kapot
gaan, en dus bij wind de boten niet vasthouden.
Het valt hem op, dat boten regelmatig uit de schragen
waaien. Dat geeft vooral veel inwendige schade. Daarom
stipuleert hij: “Vanaf nu moet er dus altijd iemand bij staan
als de boot in de schragen ligt.” Dat moest trouwens toch
altijd al, volgens Bielderman, die er op wijst dat je een skiff
ook binnen kan afdrogen. Dan kan er weinig gebeuren.
Hij wijst op de uitschieters in de statistiek. “Dat is dan als er
tegen een ponton wordt gevaren en dergelijke erge dingen.
Wanneer het echt pech is reken ik het niet mee. Ik tel alleen
de dingen die door beter opletten vermeden kunnen
worden.”
Al met al is Bielderman niet ontevreden: “Ga zo voort, want
als we deze oplettendheid vasthouden zal het steeds beter
gaan en maken we minder schade. De vloot is uiteindelijk
van ons allen, dus het zijn ook jouw spullen waarop we
zuinig moeten zijn.”
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Vaarverboden, de ‘grijze zone’
Door: De Veiligheidscommissie (Kees Tempelaar, Bert
Verlaan, Anne Tjepkema)
Voor dit seizoen rijkelijk laat nog een stukje over de grijze
zone: het gebied tussen regelrecht niet kunnen varen
vanwege bijvoorbeeld storm of ijsgang en het zonder
weer- of duisternisrestricties roeien, zoals meestal in
de zomer. In die grijze zone mag je soms wel roeien,
soms niet, of de een wel en de ander niet. Het komt ook
voor dat er enkele negatieve factoren samen optreden.
Op zich verhindert geen van de drie het varen, maar
de combinatie kan een zogeheten synergetisch effect
(2+2=5) hebben.
Zo’n situatie deed zich voor tijdens de Markcompetitie van
zaterdag 8 december: lage watertemperatuur, harde wind
en hoge golven. Een skiffeur van een andere vereniging
sloeg om. Iemand belde 112 en dan heb je al de poppen
aan het dansen: politie, brandweer, een duikteam en
een ambulance. Dan resteert alleen nog maar afschalen.
Achteraf was de vraag wellicht of de wedstrijd had moeten
doorgaan of dat wellicht een alternatief traject als het
kanaal zich beter had geleend. Varen de beslissende
commissies misschien te veel op routine? Als ‘Muppets’
menen wij dat je altijd moet uitgaan van een zwart scenario
en vaak ‘what if’ moet laten horen. Begrijp ons goed, dit is
geen pleidooi voor risicomijdend gedrag, wel een pleidooi
voor het calculeren van risico’s. Intussen hebben de twee
betrokken commissies samen met het bestuur hierover
vergaderd en de nodige lessen getrokken, zoals het verslag
van 21 december op de website vermeldt.
Hoe kom je aan de informatie die nodig is om een
goede beslissing te nemen? Als je een beetje thuis bent
op de vereniging, dan kun je bijna alles vinden wat je
nodig hebt. De uitzondering is de watertemperatuur,
daarvoor moet je naar de website, niet handig
overigens. Het bestuur heeft enkele maanden geleden
terecht een weerstation opgehangen. Dat neemt
niet weg dat de Veiligheidscommissie zich enkele
aanmerkingen permitteert. Het weerstation staat half
verscholen en een uitleg van de aangegeven waarden
ontbreekt. Soms blokkeert een whiteboard het zicht.
Binnen- en buitentemperatuur behoeven geen uitleg,
maar bij windrichting en -kracht kun je niet zonder
een conversietabel naar Beaufort. Een A4’tje met de
vaarverboden hangt weinig opvallend tussen alle andere
mededelingen op het publicatiebord. Eigenlijk zou een
simpele computer met internet voor het weerbericht en
12
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BRS, met het weerstation in de buurt al een hele verbetering
zijn. De informatie is in onze ogen pas compleet met
een ter plaatse af te lezen watertemperatuurmeter. Als
commissie vinden wij dat elke roeier zich gemakkelijk van
de omgevingsfactoren op de hoogte moet kunnen stellen.
Alleen dan weet je bijvoorbeeld of je in de grijze zone gaat
varen.

Wanneer vaar je in de grijze zone? Hier nog even een rijtje
op basis van de vaarverboden in hoofdstuk 9 van het
Roeiboek. Let wel dat er niets zo veranderlijk / dynamisch
is als het weer en dat persoonlijke interpretaties van elkaar
kunnen afwijken, dus heel vaak grijze zones:
•

•

•

•

Windkracht 6 Bft = 13m/sec = 46km/u oftewel
schuimkoppen op de Mark. Bij het naar buiten brengen
kan de boot uit je handen waaien. Zeker bij 5 Bft is
tweebladig roeien (skiff of twee zonder) een ‘grijze zone
kwestie’.
Duisternis: een kwartier na zonsondergang tot een
kwartier voor zonsopgang, zo heeft het bestuur onlangs
besloten. De wijziging (eerst een half uur) moet nog in
het Roeiboek worden verwerkt. Dit is met stip het meest
overtreden vaarverbod, met name in de zomer. Roeien
na zonsondergang is sowieso een ‘grijze zone verhaal’.
Buitentemperatuur 0 °C of lager of als de verwachting
is dat de temperatuur daar niet bovenuit komt. Bij 2
°C zit je eigenlijk al in de grijze zone. Besef ook dat
kunststoffen, het materiaal waarvan de meeste boten
zijn gemaakt, gevoelig zijn voor lage temperaturen. Dus
niet alleen houten boten zijn daarvoor gevoelig!
IJsgang: als er schotsen in de Mark, het kanaal of de
zijsloten drijven. Naar onze mening moet dit verbod
in absolute zin worden toegepast, mede gelet op het
materiaal. Dus wat ons betreft geen grijze zone.

•

•

•

Mist: minimaal 500 meter zicht. Ook dit vaarverbod
wordt nogal eens overtreden. Als je op het balkon
staat en het grote groene bord aan de overzijde van
de brug over het Markkanaal niet kunt zien, mag
je niet uitvaren. De grijze zone is hier dat het zicht
fluctueert of niet overal hetzelfde is.
Onweer. Met name in de zomer kan onweer een
vaarverbod opleveren. De grijze zone bestaat hier in
de discussie tussen optimisten en pessimisten.
Met buienradar is doorgaans wel een heldere
beslissing te nemen.
Een combinatie van hierboven gesignaleerde weers
omstandigheden, zoals tijdens de MC van 8 dec
jl, waarbij hoge golven een weerssituatie kunnen
verergeren, kan al veel eerder tot een vaarverbod
leiden.

Besef dat de overlevingstijd in water van 10°C ongeveer
1 uur en 45 minuten is. Vijf minuten in water van 5°C
leidt al tot onderkoeling, met een overlevingstijd
van maximaal 1 uur. De overlevingstijd bij 0°C
watertemperatuur is nog slechts 9 minuten. Uiteraard
zijn op deze getallen factoren als kleding, wind enz. van
invloed.

Nieuwe aanwinst:
Passione
Via sponsoring heeft onze roeivereniging een nieuwe
boot gekregen. Het gaat om een Filippi F42 8+
roeiboot, een acht voor lichtere roeiers en/of roeisters.
De boot is geregeld via het netwerk van Willem Jan
van Amersfoort. Op 16 februari is de boot door hem
gedoopt met de naam ‘Passione’. Deze naam verwijst
naar de slogan van de sponsor: Boretti bv.

De vereniging kent al jaren een dispensatieregeling
voor skiffeurs en roeiers in de twee zonder. Deze
regeling houdt in dat voor hen roeien beneden de 10°C
watertemperatuur is toegestaan, mits zij de zogeheten
dispensatieregeling tekenen. Deze regeling is ooit in het
leven geroepen om de verantwoordelijkheid van het
bestuur te beperken, wat juridisch niet waterdicht lijkt.
De commissie denkt dat het ook zou helpen als we
digitale middelen zouden kunnen gebruiken om te
waarschuwen zodra bijvoorbeeld een grijze zone in
zicht komt. Dergelijke systemen schijnen bij andere
verenigingen goed te voldoen.
Ten slotte de vraag hoe je vaarverboden handhaaft. De
positie van het bestuur is duidelijk, zoals de voorzitter
in het vorige nummer heeft uiteengezet. De leden
zijn ZELF verantwoordelijk voor hun handelen en
worden aangespoord elkaar op het handhaven van de
normen bij het handhaven van vaarverboden te wijzen.
Inderdaad is sociale controle een absolute vereiste bij
het bevorderen van de veiligheid. Resteert de vraag hoe
het wegwuiven van vriendelijke correcties tot en met
hardnekkig wangedrag zich het beste laten bestrijden.
Op die vraag zullen we met z’n allen toch een antwoord
moeten vinden.
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Opleiding Toerroeiers
Door: Wouter van Hengel
Het maken van toertochten staat meer en meer in de
belangstelling van roeiers. Enerzijds door de vergrijzing:
veel seniore (wedstrijd)roeiers willen blijven roeien, maar
roeien geen wedstrijden meer en zij kunnen kiezen voor het
toerroeien als alternatief. Anderzijds staan toertochten nu meer
in de belangstelling doordat roeiverenigingen door middel
van diversificatie van het roeiaanbod, (zoals toerroeien en
coastal rowing) werken aan ledenbehoud om zo uitstroom van
leden tegen te gaan. Dit geldt voor veel roeiverenigingen in
Nederland.
Bij Roeivereniging Breda is een groeiende groep toerroeiers
actief en deze neemt steeds vaker deel aan toertochten in
binnen- en buitenland. Hier gaat een spin-off effect van uit naar
de andere leden van onze vereniging; we zien een stijgende
belangstelling van ook jongere leden die recent de Crew Class
hebben afgerond en die het toerroeien hebben ontdekt.
Door deze toename van activiteiten op het gebied van
toerroeien is er een noodzaak ontstaan om kennis en
vaardigheden met de nieuwe toerroeiers te delen en ook
om bestaande toerroeiers verder te bekwamen zodat zij aan
meer tochten kunnen deelnemen. Vaak betreft dit tochten
op water met meer uitdaging dan op de Mark. Een roeitocht
met meer uitdaging betekent ook dat deze kan eindigen
met onbekende situaties. Daarom is meer kennis, meer
vaardigheid en ook meer inzicht in veiligheidszaken nodig
dan nu bij de meeste gangbare toertochten het geval is.
14
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Huidige situatie
Het roeiwater van RV Breda (Mark, Markkanaal en de Singels
van Breda), is niet moeilijk te bevaren. Er is weinig scheepvaart,
het water is niet erg breed zodat een veilige oever altijd dichtbij
is, er is heel weinig stroming, roeiers hebben er geen hinder
van waterplanten, er is geen eb en vloed, er zijn geen zand- of
grindbanken, geen barrages of stuwen en er is geen open
water in de buurt. Dit maakt dat er in de Crew Class weinig
tijd wordt besteed aan complexe roei- en stuurtechnieken en
aan veiligheidsinstructie. Hierdoor wordt er nu ook weinig
aandacht besteed aan hoe het varen elders is en wat dat
betekent voor ieders veiligheid in de boot.
Het toerroeien bij RV Breda staat open voor alle leden; leden
die nog nooit buiten ons eigen roeiwater op de Mark hebben
gevaren kunnen nu nog zonder bijscholing en zonder méér

roei-ervaring dan de lessen van de Crew Class, deelnemen
aan elke roeitocht. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarbij
leden onverwacht worden blootgesteld aan onbekende
situaties die voor hen nieuw zijn. Een voorbeeld hiervan is het
Rondje Alphen aan den Rijn. Dit is een populaire toertocht
waarbij het Braassemermeer wordt overgestoken; onervaren
toerroeiers zullen hierbij verrast worden door de enorme
wateroppervlakte, soms met flinke golven. Wie hier te maken
krijgt met materiaalpech of met een volgelopen boot, is
soms kilometers verwijderd van een veilige oever. Een ander
voorbeeld is het simpel lijkende Rondje Den Haag, een open
toertocht die door RV De Laak wordt georganiseerd. Men vaart
er door de grachten van de stad, maar bij een gemiddelde
windkracht boven 4 Beaufort ontstaan hier tussen de hoge
gebouwen sterke windvlagen waar alleen sterke ervaren
roeiers doorheen kunnen roeien. Het spreekt voor zich dat
situaties als deze meer kennis en vaardigheid vereisen dan wat
in de Crew Class geleerd wordt.

Plan van aanpak
Om de toerroeiers voldoende veiligheid te kunnen bieden
is een aanvullende, opleiding gewenst waarbij meer aan
(veiligheids-)instructie wordt gedaan, afgestemd op meerdere

toertochten met een verschillend karakter. De tochten worden
ingedeeld in drie categorieën, opklimmend in uitdaging,
moeilijkheid en zwaarte. Op een gestructureerde wijze wordt
het instructie- en trainingsaanbod hierop afgestemd. Op
de jaarlijkse toerkalender van RV Breda zal bij iedere tocht
aangegeven worden in welke categorie iedere tocht past.

Indeling toertochten
T-0 - Dit zijn eenvoudige, lichte tochten, hiervoor is roei- en
stuurvaardigheid in een C4 boot en een wherry op S1 niveau
voldoende. Voorbeeld van T-0 tochten zijn het Rondje Breda,
de Lamgattocht en het Rondje Utrecht. Ook de doortocht van
Gent valt hieronder.
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T-1 - Dit zijn meer uitdagende maar toch wel redelijk lichte
tochten, waarbij ook kort op open water of op stromend
water wordt geroeid. Hiervoor is het diploma S1 vereist plus
extra theoretische kennis en zo nodig aanvullende instructie
en training op effectiviteit en efficiëntie van de roeihaal,
bovendien moet de roeier om veiligheidsredenen over
voldoende kracht en uithoudingsvermogen beschikken.
Voorbeelden zijn de toertocht naar Geertruidenberg, de tocht
bij Roermond en het Rondje Alphen aan den Rijn en zeker de
tocht bij RV Daventria met flinke golven op de IJssel. Ook de
‘Traversée de Paris’ valt hieronder.
T-2 - Dit zijn de zwaarste, uitdagendste tochten waarbij veel
van de roeiers en stuurlieden wordt gevraagd. Roeiniveau
S2 is minimaal vereist, uitgebreide kennis van verkeersregels
op het water wordt verlangd. De VADA-instructietoertocht
van Emmerich over de Rijn naar Wageningen (35-50km
stroomafwaarts) is hiervoor een must en het KNRB diploma
‘Roeien op Stromend Water’ (cursus bij RV Nautilus in
Rotterdam) is zeker een aanbeveling. Dit T-2 niveau geldt voor
tochten als ‘De Elfstedentocht’ in Friesland, de ‘Vogalonga’ in
Venetië en de meeste KNRB roeireizen in het buitenland.

Opleiding
De extra benodigde kennis en vaardigheden zullen aan onze
leden worden aangeboden in de vorm van zelfstudie als het
om theoretische zaken gaat zoals vaarregels, het leren lezen
van waterkaarten en stuurtechnieken voor stromend water en
in de vorm van instructietoertochten als het gaat om praktische
zaken, zoals het schutten in een sluis of het varen op een drukke
rivier zoals de Rijn. Soms moet bij een tocht een zeer drukke
waterweg worden overgestoken, dit is een uitdaging op zich.

Aanbod instructietoertochten
Toerroeien leer je vooral in de praktijk, daarom zijn er per
niveau een aantal leuke instructietoertochten die alle twee of
meer keer per jaar worden gehouden. Deze tochten hebben
een duidelijk educatief karakter met een uitgebreide briefing
vooraf en zo mogelijk ook schriftelijke informatie vooraf over de
te leren vaardigheden van die tocht. Hiervoor schakelen we de
hulp in van lokale instructeurs die de situatie ter plaatse goed
kennen en die in staat zijn om alle leeraspecten aan de orde
te laten komen. Het aanbod van deze instructietoertochten
kan wisselen door beperkte beschikbaarheid van huurboten
of instructeurs bij andere verenigingen, of door invloeden als
waterstanden, waterstroomsnelheden of de weersverwachting.
T-0 instructietoertochten:
Rondje Breda, met veel bruggen goed om te leren sturen. 17 km.
Lamgattocht, leren wisselen op het water, vastleggen, slippend
wegvaren, aanleggen bij wind. 28 km.
Stadstocht Leiden, scherpe bochten sturen, onoverzichtelijke
verkeerssituaties, voorrangs-situaties en valwinden. Goed
kaartlezen. 20 km.
Toertocht Binnenmaas, eenvoudige tocht, stuuroefeningen,
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open water met harde wind. 14 km.
T-1 instructietoertochten:
Rondje Geertruidenberg met sluizen, open water, snelle
vrachtscheepvaart. 30 km.
Haventocht Rotterdam: veel golven, vrachtschepen,
duwbakken, getijden.
Tocht Roermond-Thorn over de Maas: snelle scheepvaart,
aanleggen aan een strandje, sluizen. 28 km.
T-2 instructietoertochten:
Rijntocht Emmerich – Wageningen: stromend water,
strekdammen, barrages, veel verkeer. 35-50 km.
Rondje Dordrecht: stromend water, golven, veel scheepvaart
o.a. duwbakken. 50 km stroomafwaarts.
Friese merentocht: met groot open water met betonning op
het Heegermeer, flinke golven. 40 km.
Maastocht bij Maastricht, sluizen met groot verval, flinke
stroom mee en zeker ook tegen. 20 km.
KNRB cursus Roeien op Stromend Water, drie dagen op de Maas
in Rotterdam bij RV Nautilus.
Dit opleidingsprogramma wordt aangeboden door de Toer
commissie in samenwerking met de Instructiecommissie.
Voor wie nog niet eerder een toertocht heeft geroeid is dit
nieuwe opleidingsprogramma een mooie kans om wat bij
te leren en om zo een heel nieuw aspect van onze roeisport
te leren kennen. Voor wie al toertochten heeft geroeid is dit
programma goed om oude kennis weer op te frissen. Meer
hierover volgt op het prikbord in de soos en op de website.
Voor wie meteen hiermee wil beginnen adviseren we om
het Roeiboek, te vinden op onze website, alvast goed te
bestuderen. Met dit opleidingsprogramma wordt toerroeien
voor iedereen nog interessanter, maar ook veilig om te doen!

Nieuwjaarsreceptie midweekroeiers
Door: Bert van Nispen
Dinsdag 8 januari 2019 hielden midweekroeiers een
nieuwjaarsreceptie voor leden en oud-leden. Velen gaven
gehoor aan de uitnodiging van Maria van der Holst, die dit
’feestje’ organiseerde. De ruim dertig aanwezigen genoten van
de koffie met en van haar verhaal. Na afloop volgde Glühwijn
en lekkers en kon men nostalgische liedjes met accordeon op
de achtergrond horen spelen. Zo ontmoetten we elkaar in een
gemoedelijke sfeer en wensten elkaar geluk en voorspoed

en een goede gezondheid. Met overtuiging werd door Maria
benadrukt deze jaarlijkse activiteit in de komende jaren,
naarmate je ouder wordt, vooral te blijven bezoeken. Ook liet
zij weten dat de aanschaf van een botenlift en rolwagens voor
C 4+ boten niemand moet zijn ontgaan. Oudere leden onder
ons zullen zodoende nog tot in lengte van jaren kunnen blijven
roeien. Bij deze gelegenheid kreeg Henk van Heel die een en
ander weer perfect had geregeld dan ook een groot bouquet
tulpen en natuurlijk een applaus als dank en waardering.
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Attendering:

Nieuw systeem voor ledenadministratie
De ledenadministratie heeft ons onlangs persoonlijk per e-mail
geïnformeerd over de vervanging van het systeem voor de
ledenadministratie, als volgt:
“Onze vereniging is onlangs overgegaan naar een systeem voor
de ledenadministratie. Dit nieuwe All United systeem vervangt
het bestaande ClubWebWare systeem.
Via de site www.rvbreda.nl heeft u toegang tot uw eigen
account. U kunt dit account onder andere gebruiken voor het
bekijken van de ledenlijst en u kunt uw eigen gegevens inzien
en wijzigen. In de toekomst worden de mogelijkheden van All
United nog verder uitgebreid.”

18
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Aan deze mail is een bijlage toegevoegd, waarin de werking
van het systeem wordt uitgelegd. U verkrijgt toegang tot uw
persoonlijk exclusieve account via het tabblad ‘LEDENMODULE’
op onze website.

Leden voor leden

Programma Midweek
toertochten en
Toertochten in het
weekend 2019
Dinsdag 12 maart: Rondje Breda openingstocht
Midweekroeien / Instructietocht, 17 km (niveau 0)

Door: instructiecommissaris Nelly Nouwen
Het voorjaar is in aantocht. Er nog enige behoefte
aan nieuwe instructeurs op alle bevoegdheden. We
willen beginnende instructeurs ondersteunen door
een coachcursus aan te bieden op de Roeivereniging
Breda. Vooral leden die nog niet zo heel lang lid zijn
worden uitgenodigd zich in te zetten voor andere
leden.

Zondag 17 maart: Rondje Breda Instructietocht,
17 km (niveau 0)

Aarzel je dus, omdat je denkt dat je kennis en
vaardigheid mist om instructie te geven, kijk dan eens
of de Coachcursus A misschien iets voor je is en kom
lesgeven: www.roeicoach.com.
Je geeft je daar zelf op. Voorwaarde voor 50%
vergoeding lesgeld is minimaal 2 jaar instructie geven.
Zolang de nieuwe site nog niet is ingericht met een
clubwerkknop, kun je je opgeven voor instructie via de
mail: instructie@rvbreda.nl
Startdatum 05-03-2019
Einddatum 20-04-2019
De startdatum komt snel naderbij, echter er zijn nog
niet genoeg aanmeldingen om de cursus bij Breda door
te kunnen laten gaan. Dat zou jammer zijn voor de al
ingeschreven cursisten, zij moeten dan elders de cursus
volgen.
We hebben de ambitie om de pool van instructeurs uit
te breiden, zodat niet steeds dezelfde mensen aan het
vlot staan. Ook willen we de kwaliteit van het lesgeven
verhogen.

Dinsdag 7 en woensdag 8 mei: De Zaanstreek
Eilandpolder en Jisperveld, (niveau 1)

Zomaar wat VOORDELEN voor cursisten van RV BREDA:
·· De cursus wordt bij ons op de vereniging gegeven,
dat scheelt reistijd.
·· Je kunt je eigen cursisten gebruiken om te coachen.
·· Je leert er naast coachen en roeihaal, zelf ook
ontzettend veel van.
·· Didactiek en feedback geven, fouten herkennen,
systematische aanpak bij instructie.
·· Keuze maken: welke fout pak je aan met welk
hulpmiddel, bak, ergo of boot? Filmen.

Zondag 7 april: Geertruidenberg Instructietocht,
32 km (niveau 1)
Dinsdag 9 april: ’t Lamgat Instructietocht,
36 km (niveau 0)

Zondag 19 mei: Haventocht Rotterdam,
5 km (niveau 2)
Dinsdag 11 juni: Barendrecht Instructietocht,
20 km (niveau 0)
Zaterdag 29 juni: Geuzentocht Leiden,
25 km (niveau 1)
Zondag 7 juli: Sliedrechtse Biesbosch,
28 km (niveau 1)
Dinsdag 9 juli: Maasplassen Cuijk,
22 km (niveau 1)
Donderdag 15 augustus: Landelijke Roeidag (nog
niet bekend)
Dinsdag 10 september: Nieuwkoopse Plassen
Instructietocht, 25 km (niveau 0)
Dinsdag 8 oktober: Rondje Breda Sluitingstocht
Midweekroeien / Instructietocht, 17 km (niveau 0)
Zondag 13 oktober: Etten-Leur, 37 km (niveau 1)
Zaterdag 9 november: Rondje Breda, Instructietocht
(niveau 0)
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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

B3 en S3
Dirk Imkamp (op basis van roei-ervaring)
Martijn de Waes (op basis van roeiervaring)

•
•
•
•
•
•
•

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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