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Foto: Team Mapito · www.teammapito.com
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Aan land | foto’s Renske Eernisse

Bj de start | foto’s (ook voorpagina) Team Mapito · www.teammapito.com

Op het water | foto’s Marlies van Rosmalen

Bij het vlot | foto’s Marlies van Rosmalen
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Fotoselectie: Anna de Zeeuw | zie voor meer foto’s www.markregatta.nl

Just in case

Gezocht…
Door: de toercommissie
Heb je wel eens een wherry of een C4 in het water
gelegd en zou je dat ook met de kraan willen doen … ?
Moet je wel eens meehelpen met het laden en lossen
van een botenwagen … ? Dan ben je bij ons aan het
juiste adres voor een

Instructie
kraanbediening
en botenwagen
laden
Deze instructie is een must voor alle toerroeiers!
Voor een instructie kun je contact opnemen met de
toercommissie, bijvoorbeeld via: toer@rvbreda.nl

Misschien als voorbereiding op de lustrumdag van 12
oktober, maar vooral om u zich te kunnen verplaatsen
in die tijd, waarin onze roeivereniging werd opgericht
doe ik een greep uit andere gebeurtenissen van 1974*,
waarin het kabinet-Den Uyl ons land regeert:
• fossiele resten van onze vroegste voorouder, die
gedateerd werden op 3,5 miljoen jaar oud, werden
gevonden in Ethiopië; deze vroege mensachtige
(vermoedelijk vrouw) werd “Lucy” genoemd,
• het begin van het Watergateschandaal,
• sluiting laatste steenkoolmijn van Nederland,
• opening van eerste ‘Blijf van mijn Lijf’-huis,
• het roddelblad ‘Story’ kwam op de markt,
• de zeezender Radio Veronica stopt definitief ‘als
radiopiraat’ de uitzendingen vanaf de Noordzee,
• op 12 oktober was de nummer 1-hit in de
Nederlandse top 40: the Wall Street shuffle van 10cc.
Op sportgebied is o.a te melden dat in 1974 Atje
Keulen-Deelstra voor de 4e keer wereldkampioen
schaatsen wordt, Eddy Merckx voor de 5e keer de Tour
de France wint, Feyenoord landskampioen voetbal en
winnaar van de UEFA-beker wordt, Nederland bij de
wereldkampioenschappen roeien 4 zilveren medailles
haalde: ‘4 met’ (bij de vrouwen) en ‘lichte skiff’, ‘lichte
4 zonder’, ‘lichte 8’ (bij de mannen) en het Nederlands
voetbalelftal in de finale van het WK voetbal door WestDuitsland werd verslagen.
1974: voorwaar een bijzonder jaar, toch?
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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* bron: http://www.aandachtvoorgeschiedenis.nl/geschiedenis/1974.htm)

Advertentie

Beste lezer,
Dit nummer zal niet in het teken staan van ons aanstaande
9e lustrum. Wel welverdiende aandacht voor Nan Havelaar
en Bert Verlaan.
Dit nummer wordt geopend met een foto-impressie
van de Markregatta 2019. Zoals in vorige edities van
Easy all delen deelnemers aan toertochten ook in
dit nummer hun ervaringen met ons en vraagt uw
materiaalcommissaris uw aandacht voor opgelopen
schades (en vooral hoe daarmee om te gaan). Ik wil
ook aandacht van u vragen voor een artikel over
een incident met een plezierboot, waaruit blijkt dat
pleziervaart niet altijd voor iedereen plezierig is.
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Nan Havelaar stopt met instructie
Door: Marius Aalders
Nan Havelaar stopt met het geven van instructie. In het
algemeen is dat niet zo’n opzienbarende mededeling,
maar het betreft hier Nan en dat is wel iets bijzonders.
Vanaf 1979 is ze al lid van de RV Breda, dus 5 jaar na de
oprichting. Generaties jonge en oude roeiers heeft zij
naar het S-1 examen en verder begeleid. Hoe heeft ze dat
ervaren?
“Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Vooral vanaf
2010, toen de crew class werd geïntroduceerd, onder de
bezielende leiding van Wouter Van Hengel. Dat bracht een
geweldige verandering teweeg. Er werd meer en beter
instructie gegeven. Het is gelukt om veel leden ook vast
te houden. Dat is nog wel moeilijk, maar daarvoor was het
verloop nog veel groter.”
Ga je het missen?
“Natuurlijk. Ik heb het heel leuk gevonden. Maar fysiek is het
lastig om het vol te houden. Ik ben recent verhuisd van mijn
mooie huis en tuin in Zundert naar een flat in Breda. Ik heb
het gevoel, dat ik het nu maar moet overdragen aan een
ander.”
Je beroep was fysiotherapeut, heb je daar veel aan gehad
bij de instructie?
“Jazeker. Daar heb ik heel veel roeiers mee kunnen helpen.
Ik ben nogal dominant en ik heb al gauw de neiging om
er iets van te zeggen, als ik een verkeerde houding zie bij
iemand. Dus daar moet ik mee oppassen. Maar aan de
andere kant is het juist bij een technische sport als roeien
alleen maar gunstig als je iemand kan helpen een betere
haal te maken. Zo heb ik heel wat keertjes geroepen: ”Denk
om je rug. Je moet inpikken met je rug gestrekt.”
Is het niet jammer, dat er toch nog zo veel roeiers hun
lidmaatschap opzeggen nadat je ze hebt gecoacht?
“Ja, ik vind dat we daar als vereniging niet genoeg aan
doen. Gelukkig roeien nogal wat roeiers door na hun eerste
examen en ze vinden heus wel een groep. Maar anderen
vallen af en dat is jammer. Wordt dat ergens gemeld?
Niemand die het weet. Er zou een commissie moeten zijn
die aan nazorg doet, meteen een reactie vraagt. Ook sociale
contacten bevorderen zou een overweging zijn.”
Je hebt een lang roeileven achter je. Je vader roeide bij de
Rotterdamse vereniging De Maas. Dus roeide jij daar ook.
“Vic Havelaar was een bekende en verwoede roeier. Dus
vanzelf ging ik ook roeien. Op mijn 18-de verhuisde ik naar
Amsterdam om daar fysiotherapie te gaan studeren. Ik
werd lid van De Hoop en roeide van 1963 tot 1966 met de
dames-8 wedstrijden, onder andere de Head of the River
en Hollandia. Een vriendje maakte me zwanger, maar wilde
4
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Nan Havelaar stopt met instructie geven. Nelly Nouwen, commissaris
instructie in het bestuur van RV Breda bedankte haar 16 juli jl. met
een bloemetje. Vanwege fysieke ongemakken kan Nan geen instructie meer geven. Jarenlang was ze een vaste factor bij de Instructie.
Altijd betrokken en enthousiast. Veel nieuwe Crewclassers hebben
van haar de juiste haal geleerd. Ze is een begrip bij RV Breda.

niet met me trouwen. In 1966 was het niet zo makkelijk om
een abortus te krijgen. Maar ik heb een prachtige dochter
gekregen, Anne.”
Dat ongehuwde moederschap heeft haar leven wel
bepaald, maar ze heeft zich er met veel karakter doorheen
geslagen. Als ik vraag of ik daarover zal schrijven, vindt ze
dat geen enkel probleem.
Na haar studie vestigde Nan zich in Zundert en bouwde
daar een praktijk op als fysiotherapeut. Ze ging roeien in
Breda:
“Met Beelke van Meurs, Ulli Kersken en Erna Stam in een
gestuurde 4, de Zegge. Die boot is al lang versleten. We
hadden als coach de legendarische Jaap Rapp, die ons ook
stuurde. We hebben heel wat wedstrijden geroeid.”
Behalve het roeien – en misschien je tuin in Zundert
waarvan je door je verhuizing naar Breda niet meer kan
genieten – heb je nog een grote hobby.
“Ja, de zang. Dat is heel belangrijk voor mij. Ik zing nu al
meer dan 33 jaar bij het Concertkoor Breda (voorheen: en
elk jaar de Mattheus bij het Bachkoor Brabant, allebei met
als dirigent Geert van den Dungen. Ik hoop dat nog lang te
blijven doen. Net zoals ik trouwens nog graag blijf roeien. “

Vanuit het bestuur

Thema-avond: meld jouw ideeën!
Tijdens de ALV kondigden wij een thema-avond aan.
Een avond waarin ideeën van leden centraal staan.
Dinsdag 20 november is het zover en is ieder van
harte welkom om tussen 20 en 22 uur op de roei met
elkaar ideeën uit te werken. Welke ideeën dat zijn,
dat mag jij bepalen! Allereerst door vóór 9 september
jouw ideeën aan ons te sturen. Die nemen we dan op
in een poll, waar ieder kan aangeven welk idee zijn of
haar voorkeur heeft.
Deze avond is het moment om eens met elkaar te
sparren en ideeën uit te werken over wat jullie bezig
houdt. Natuurlijk is het ook belangrijk om te kijken
hoe we uiteindelijk een aantal daarvan met elkaar
kunnen realiseren.
Het kan over van alles gaan. Wat denk je dat RV Breda
nog fijner, gezelliger, beter, mooier, competitiever

etc kan maken als we dat gaan doen. Denk daarbij
aan de instructie, onze gebouwen, het materiaal, de
ledenbinding. Hopelijk heb je zelf onderwerpen die
jou raken en waarvan je denkt dat we als vereniging
beter kunnen worden.
Na deze inventarisatie volgt een stemming om te
kijken welke ideeën de voorkeur hebben om het
gesprek met elkaar over aan te gaan. Houdt de site
vanaf half september tot begin oktober in de gaten
om mee te kunnen stemmen. Zo komen we tot de
thema’s die 20 november centraal staan.
Heb je dus ideeën laat ze voor 9 september horen via
bestuur@rvbreda.nl.
Wij zijn erg benieuwd naar wat jullie bezig houdt.

Aangepast roeien Breda
krijgt structuur
Door: Marius Aalders
Het aangepast roeien krijgt geleidelijk aan meer structuur
in de RV Breda. De oproep in Easy All heeft resultaat
gehad. De Commissie Aangepast Roeien (CAR) mag zich
verheugen in een behoorlijk aanwas van begeleiders/
instructeurs voor aangepaste roeiers.
Zo’n dertig belangstellenden gaven zich op. Zo konden een
4-tal teams worden gevormd voor 4 à 5 aangepaste roeiers.
Van belang is nu het “momentum” niet te verliezen, zoals
commissielid Kees Tempelaar het uitdrukt. Na een jarenlang
vrijwilligerschap van Richard Louwaard heeft Kees het
stokje overgenomen. Richard blijft nog wel lid.

Het is nu zaak de nieuwe deelnemers een goede
begeleiding te geven bij hun taak als roeier of stuurvrouw/
stuurman. Dat geldt ook voor de aangepaste roeiers zelf, die
veiligheid en zekerheid behoeven bij het roeien. Vanwege
het technische karakter eist dat immers veel van roeiers met
een handicap. Op het medische vlak kan de CAR steunen
op de kennis en ervaring van ons lid Karin ter Meulen. Het
is goed te weten, dat ook het bestuur het werk van de CAR
volledig steunt.
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“Mij was mooi weer beloofd”
Door: Carola Fox

dan op een groot bord met bootjes schuiven en vervolgens
een heel weekend alle functies uitvoeren met de totale
kamprechterscommissie in je nek. Vergeleken met andere
roeilanden is de Nederlandse route om kamprechter te worden
een pittige”.
“In 1995 vertrok ik voor mijn werk bij Fokker in Woensdrecht
naar de VS. Ik landde in Washington, waar Jaap Klootwijk
destijds woonde. Jaap regelde in een mum van tijd op zijn
geheel eigen wijze dat ik daar als kamprechter aan de slag kon.
Zelf woonde ik in Philadelphia en op zoek naar een geschikte
roeivereniging stuitte ik op Boathouse Row, een straat met wel
10 roeiverenigingen op een rij. Gekozen heb ik voor de club
met de meeste masters en de hoogste drankomzet. We roeiden
daar op Schuylkillriver, een rivier met veel stroming en een
dam waardoor er geen beroepsvaart was. Na anderhalf jaar
liep mijn work permit af en moest ik terug naar Nederland. Tot
mijn verrassing lag in Nederland bij de KNRB een brief van de
Amerikaanse kamprechterscommissie op mij te wachten. In die
brief schreven ze dat ik een goede kamprechter was”.

2019 is een feestelijk jaar: Onze roeivereniging bestaat
45 jaar, Bert Verlaan is 35 jaar lid en bovendien 25 jaar
kamprechter.
“Het begon allemaal in 1989”, herinnert Bert zich. “Na afloop
van een ALV vroegen Theo Levoleger en Hans Reinders mij
of ik er iets voor voelde om kamprechter te worden. Hans
was destijds al kamprechter en zocht versterking. De heren
spiegelden mij een heerlijk seizoen voor: prachtig weer en
lekker relaxed in een bootje achter de wedstrijden aanvaren.
Nou dat leek mij wel wat. Maar niets bleek minder waar.
Gedurende mijn hele eerste seizoen regende het pijpenstelen.
Met Hans Reinders reed ik vaak naar de wedstrijden. Na
afloop van die wedstrijden, tijdens de borrel, werden de
cases nabesproken. Van die nabesprekingen heb ik veel
geleerd. Ook coaches, die het niet met onze beslissingen eens
waren, kwamen dan verhaal halen. Dit laatste blijkt typisch
vaderlandse folklore. In andere landen is zoiets ondenkbaar”.
Kamprechter ben je niet zomaar. Eerst was daar het
Voorbereidend Examen Plaatsvervangend Kamprechter,
gevolgd door 4 jaar praktijkervaring opdoen onder leiding
van een ervaren kamprechter. “In 1994 ben ik geslaagd. Het
examen was behoorlijk zwaar. Eerst een schriftelijke test,
6
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“Weer in Nederland was ik 11 jaar hoofd jury bij de ZRBwedstrijden in Tilburg. Dan word je bekend beneden de
rivieren en vervolgens weten ze je te vinden. Inmiddels doe
ik alle nationale wedstrijden (2 km) en bij veel niet-nationale
wedstrijden in het zuiden ben ik hoofd-jury. De dagen zijn lang
en het mij door Hans en Theo beloofde zonnetje laat zich niet
altijd zien”. Iedere kamprechter moet ook in staat zijn andere
kamprechters op te leiden. “Ik doe dat met plezier. Ik vind het
leuk te merken dat mensen na uitleg de regels beter snappen”.
Roeien fascineert Bert Verlaan al van kleins af aan. Vanaf het
moment dat hij in de jaren “60 de serie The Saint op televisie
zag met Roger Moore roeiend in een Acht was hij verkocht.
Als student aan de TU-Delft meldde hij zich onmiddellijk bij
Proteus Eretes. “Daar heb ik wedstrijd geroeid, was ik coach
van de nationale ploeg en hoofdcoach/voorzitter van de
coachvergadering. Na mijn studie, tijdens militaire dienst,
roeide ik bij Michiel de Ruijter in Uithoorn. Ook besturen
wisten mij te vinden. Zo was ik 6 jaar wedstrijdcommissaris
bij RV Breda en daarna ook 6 jaar wedstrijdcommissaris bij de
Zuidelijke Roeibond”.
Omdat een dag 24 uur telt en Bert, naast alle roei-zaken, nog
wat tijd te besteden heeft, zet hij zich ook nog in als voorzitter
van de EHBO-vereniging in zijn woonplaats Huijbergen en
is hij bij werkgever Fokker Papendrecht (waar hij naast zijn
werkzaamheden als Sustaining Engineer inmiddels ook Test
Engineer is van het Reach Programma, dat chroom 6 uit
processen haalt) ook actief als Hoofd EHBO.

Tweedaagse
roeitocht in het
Westland
Door: Betty Brevet

Noot van de redactie: in het vorige nummer van Easy all was al
een verslag met foto’s opgenomen van deze tocht en kon deze
persoonlijke impressie niet meer meegenomen worden. Daarom
nu! Deze ervaring is misschien een stimulans voor beginnende
toerroeiers om mee te doen met een meerdaagse tocht.
Toen ik mij een paar weken geleden met elf anderen
inschreef voor de tweedaagse roeitocht, zei ik: “leuk, ik
ga kijken of ik wat afspraken kan verzetten”. Ik had in
Breda nog nooit een meerdaagse tocht meegemaakt en
het gebied waar we zouden roeien kende ik alleen uit de
beschrijvingen van Maarten ’t Hart. Wat hij schrijft over zijn
fietstochten, wandelingen en de flora en fauna tijdens zijn
jeugd in Maassluis sprak mij altijd erg aan.
De afspraken verzetten lukte, ik kreeg een mailtje met
nadere bijzonderheden van Eleanor en ik ging steeds meer
tegen de tocht opzien omdat het weer zo slecht was en de
voorspellingen voor de twee roeidagen ook niet hoopvol
waren.
Maar wat is het allemaal meegevallen en wat heb ik genoten
vanaf dinsdagmorgen 7 uur tot woensdagavond 9 uur. De
botenwagen was maandagavond al opgeladen.
Dinsdag hadden we een voorspoedige reis naar Wateringen,
zonder veel files en volgens mij roeiden we om 10 uur weg.
De eerste dag hoofdzakelijk tussen de kassen in Het West
land. Een belevenis, we verbaasden ons over de prachtige
huizen die langs het water stonden waar nog iets van het
landschap te zien was. Het ene huis nog luxer of pompeuzer
of moderner dan het andere en allemaal met een mooi
bootje aan de oever, dat weinig diepgang had. Maar er
waren ook heel smalle sloten met aan weerszijden kassen
waar we met één riem en een peddel moesten laveren
en soms moesten slippen. De goede sloot vinden, was

soms moeilijk, maar met hulp van iemand op de kant is
dat gelukt. We lunchten in Honselersdijk daarna voeren
we o.a. langs de verschillende veilingen in Naaldwijk en
een wat landelijker gebied naar de camping waar we
in trekkershutten zouden slapen. Het weer was prima,
geen druppel regen de hele dag, we konden buiten
borrelen. Marijke had een heerlijke ragout gemaakt
en alle boodschappen voor de maaltijd gedaan. Met
vereende krachten werd de maaltijd klaargemaakt en
we hebben lekker en gezellig gegeten/gedronken in een
gemeenschappelijke ruimte.
De volgende dag startten we om 9 uur. Helaas regende
het, maar het roeien was goed te doen. Met regenpakken
en plastic is volgens mij niemand kletsnat geworden
tijdens het sturen. Het landschap was nu totaal anders en
beantwoordde meer aan de verwachtingen die Maarten ’t
Hart bij mij gewekt had. Door de Vlietlanden en langs de
Gaag kwamen we in Maasland waar we geluncht hebben.
Daarna bijna dezelfde weg terug met af en toe wat regen en
een behoorlijke wind, soms mee, soms tegen.
Om half 4 waren we weer bij de camping, boten opladen,
soms een beetje verkleden, alles in de auto’s gepakt en naar
een restaurant voor de laatste maaltijd. Ook dat was gezellig
en goed verzorgd.
Wat mij deze dagen vooral opviel was hoe goed bijna
iedereen wist wat hij/zij moest doen bij het op- en afladen.
Je kan merken dat een aantal van jullie al meerdere tochten
met elkaar hebben gemaakt en daardoor goed op elkaar
zijn ingespeeld.
Marijke en Eleanor, volgens mij zijn jullie de organisatoren
van deze Tweedaagse. Nogmaals heel hartelijk bedankt
hiervoor, maar ook alle andere deelnemers: dank.
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Sportsplanning: van droom en doelen
naar actie!
Door: Anna de Zeeuw
Bij het deelnemen aan een roeiploeg komt het een en
ander kijken, zoals trainingsschema’s gericht op opbouw
en onderhoud van conditie, krachtopbouw en techniek
voor deelname aan wedstrijden of lange tochten. Welke
hulpmiddelen zijn hier eigenlijk voor in dit internettijdperk?
Een rondgang leert dat veel ploegen met app en mail
plannen. Hoe meer mensen in de ploeg, des te vaker gebruikt
men hiervoor programma’s zoals Mysportsplanner. Dat
is terecht want een goede planning naar een wedstrijd of
examen toe, kan cruciaal zijn. De redactie neemt dit aspect
van het roeien in de zomerperiode eens nader onder de loep.

Planningssoftware: het ei van Columbus?
Een rondgang langs ploegen leert dat als het goed gaat, het
plannen geen gespreksissue is. Er zijn ploegen waar er gewoon
voor vervanging gezorgd wordt, als mensen niet kunnen.
Binnen veel roeiploegen is er echter altijd veel to do over het
plannen van trainingen en wedstrijden. Het verschil is soms
een kwestie van hoe een ploeg hier mee omgaat, de ingesleten
gewoontes en sfeer. Het ei van Columbus op planningsgebied
lijkt er al te zijn. Met mySportsplanner, een sympathiek
(kosteloos) initiatief van roeier Aart Nicolai, kan je je energie
optimaal gebruiken voor je sport.
De instructie in de sportsplanner: “Een kind kan de was
doen. Zodra je bent ingelogd kom je op je persoonlijke
homepage waar je in één oogopslag kunt zien wanneer
je de volgende activiteiten zijn. Verder ben je gelijk op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen van team met
behulp van de Peptalk. Vanaf je eigen homepage kun
je doorklikken naar het planningsoverzicht. Hier zie je
duidelijk welke activiteiten voor je team staan gepland
en wie daarbij aanwezig kan zijn en wie niet. Daarnaast
is het eenvoudig communiceren met je teamleden, alle
contactgegevens zijn bij de hand en via groepsmail is een
e-mail zo verstuurd.” (www.mysportsplanner.com)

Het klinkt inderdaad ideaal, en inderdaad ‘het is veel rustiger
en overzichtelijker dan de app’ zo leert de rondgang onder
ploegen, maar wat zijn nu eigenlijk de fijne kneepjes van het
plannen?

Hoe werkt het plannen in praktijk?
Een goede voorbereiding is het halve werk. In de praktijk gaat
het plannen – ook met deze sportsplanner – niet altijd van
een leien dakje. De aanloop naar een wedstrijd of tocht is van
8
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belang, alleen met regelmaat wordt de planner (en de app
of mail) niet ingevuld of deze wordt wel ingevuld, maar men
vergeet te komen, zo blijkt uit een rondgang langs enkele
ploegen. Een bekende sanctie bij niet komen is “taart trakteren”.

Plannende roeiers zijn net mensen!
Roeiers zijn geen robots maar echte mensen. Ervaring leert
dat er enige typen gebruikers van de sportsplanner te onder
scheiden zijn (waarbij elke gelijkenis met personen op toeval
berust).
Om te beginnen is er de ‘planningsidealist’, die over de sports
planner zelf ideaalbeelden heeft. Bij voorkeur legt deze elk
detail in de planner en plant een jaar vooruit, houdt logboeken
bij en peptalks. Deze is goede maatjes met de ideale sports
planners. Deze volgt de planninginstructies nauwkeurig.
Ook deze persoon heeft te maken met een heleboel andere
verplichtingen buiten het roeien. Daarom moet het aantal
geplande trainingssessies zorgvuldig ingepland worden.
Tot zover is er niets aan de hand. Alleen, dat is helaas vaak
een minderheid van de ploeg. Als de ideale planning wordt
ingehaald door de realiteit, dan kunnen de nodige emoties
ontstaan.
“SORRY DAT IK TE LAAT BEN
IK ZAT MIDDEN IN EEN STOPLICHTEN-COMPLOT”
Loesje
Tegenover de planningsidealist kunnen er onverhoopt
‘sportsplanner-ontkenners’ in de ploeg beland zijn, degenen die
de planner zelden invullen. Een oorzaak is dat ze maar een keer
in de zoveel tijd hun mail bekijken, maar misschien vinden ze
internet en de planner in het bijzonder een onzinnig ding. De
sportsplanner-ontkenners gaan hun eigen weg. De kans dat ze
opeens zomaar aan het vlot verschijnen is echter aanwezig …
Ook komt het voor dat ze welliswaar ingeroosterd staan en
aanwezig zijn maar dat niet wil zeggen dat ze meeroeien.
Last but not least zijn er de ‘laissez faire’ planners. Ze vullen de
planner helemaal in, alleen komen vaak kort van tevoren tot
de ontdekking dat ze toch iets anders gaan doen. Dit zijn de
mensen met een baan, vele hobby’s en kinderen. Naast die
enige ploeg zitten ze nog in enkele andere ploegen, verder
doen ze aan yoga en krachtsport. Ze willen alles uit het leven
halen. Echter, hun ploeg geniet daarvan mee.
In de praktijk heeft de confrontatie van al deze invalshoeken
een boeiende en schijnbaar onvoorspelbare uitwerking, en is
het wel zaak met ieders wens rekening te houden en tegelijk
een aanjaagrol te hebben in de ploeg want als je gewoon maar
wat doet, boek je geen vooruitgang.

Tips voor ploegen
Dus hoe pak je dat plannen dan aan? Tot besluit zeven tips die
uit de rondgang langs ploegen naar voren zijn gekomen:
1. Voorkomen is beter dan genezen; er zijn ploegen waar het
plannen gewoon goed gaat, dus … het kan!
2. Gebruik de juiste softwaretools voor plannen: roei je
met een beginnende ploeg of geef je instructie, kijk dan
naar het plannen via (bijvoorbeeld) de software van
Mysportsplanner. Deze planner is ook aan te bevelen bij
grotere ploegen.
3. Hou bij het plannen een koppeling met het
trainingsschema van de coach en de gestelde doelen, maar

4.

5.
6.
7.

betrek ook de (rest van) de ploeg zorgvuldig, zodat er ook
een voor iedereen haalbare planning komt.
Probeer afspraken te maken voor als iemand zich er niet aan
heeft kunnen houden (zoals je ploeggenoten trakteren op
taart), maar hou de lat hoog (zie 1)!
Heb mededogen met elkaar, want de ‘ideale planner’ is toch
relatief zeldzaam.
Stel een ‘teamcaptain’ specifiek gericht op planning aan,
maar laat deze niet eenzaam lijden.
Tot slot: sta als ploeg open voor diegenen die niet in een
ploeg zitten maar dit wel graag willen. Zij zijn immers het
slechts af.

“Pleziervaart”
Door: de veiligheidscommissie
Op de weg word je soms geïrriteerd door bumperklevers,
maar dat het ook op het water kon, dat is mij tot dusver
nooit gebleken. Die ervaring heeft een dames dubbelvier
die op zondag 11 augustus ging trainen, wel en nog erger.
Reden genoeg om hier ruime bekendheid aan te geven en
vooral wat we ertegen kunnen doen.
De vier deed een intensieve training op de Mark en rondde
bij paal 10. In de verte zagen zij een plezierboot naderen
met een behoorlijke vaart. Toch was het niet zo moeilijk
de boot voor te blijven. Bij de passage onder de bruggen
hield de vier iets in, terwijl de boot onverminderd snel bleef
doorvaren. Na de brug begon de vier aan een duurtraining
en nam weer wat afstand van de achtervolger die nu zo’n
400 tot 500 meter achterbleef.
Vanaf paal 5 kwamen enkele plezierboten uit de richting
Breda met veel te hoge snelheid langs, waardoor enorme
golven ontstonden. De vier minderde dus vaart en de
achtervolger leek er plezier in te scheppen om zo dichtbij
mogelijk te komen. Kort voor de vlotten van de vereniging
gaf de boegroeister, die de oefeningen aangaf, hem
gelegenheid te laten passeren door over te gaan op lichte
haal. Hoewel de vier de hele tijd aan stuurboordwal voer,
stuurde de plezierboot zonder vaart te minderen ook naar
stuurboordwal. De onderlinge afstand liep zozeer terug dat
de dames de indruk kregen te worden overvaren. Van de
schrik pakten zij op in harde haal en namen weer afstand.

Toch slaagde de schipper erin nog heel kort op volle vaart
langszij te komen en luidkeels zijn agressie op de dames
bot te vieren. De vier zou hem al kilometers dwars hebben
gezeten. Intussen moesten de dames hard hun best om
zo min mogelijk water te maken. Het waren angstige
momenten die hen uit schrik en boosheid over zulk gedrag
deden schreeuwen richting de agressor. Er liep nogal wat
water de boot in, tot over de hielen, maar uiteindelijk
kwamen de dames met de schrik vrij. Mede dankzij hun
grote ervaring bleef het dus bij een incident.
Hoewel er vrij veel mensen op de kant stonden die van dit
incident getuige waren, kwam er niemand op het idee om
een foto te nemen. Alleen de naam van de boot is intussen
bekend. Reden genoeg om aangifte te doen.
De door de vereniging met eigen geld geplaatste borden
die manen tot snelheidsvermindering, helpen niet tegen
waterweghufters. We moeten dus als roeiers alert zijn en
zo mogelijk foto’s nemen. Veel roeiers hebben al mobieltjes
in waterdichte hoesjes bij zich. Als veiligheidscommissie
menen wij dat archiefvorming van incidenten ook kan
helpen, alleen nog even de vraag hoe. Consequent melden
bij de beheerder van de Mark, de Brabantse Delta, en bij
Rijkswaterstaat kan zo leiden tot beter toezicht. Dat geldt
eens te meer door bij dergelijk gedrag aangifte te doen
bij de Politie. Denk niet te gauw in termen van incidentele
gebeurtenissen. Juist dossiervorming is in het belang van
ons allen.
De veiligheidscommissie
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Pannenkoeken met stroop…
Door: Hans Rompa
Jeugdcoaches laten deze zin wel eens hardop uitspreken
door de jeugd om ze te leren langzaam op te rijden. Na de
uitpik moet de arme roeier beginnen met het uitspreken
van deze zinsnede, en er mag niet eerder worden
ingepikt voordat de zin helemaal is uitgesproken. Voor
snelsprekende roeiers zijn er allerlei langere varianten
op deze zin bedacht. Maar waarom is langzaam oprijden
nodig? Het is toch de bedoeling dat alles zo snel mogelijk
gaat?
Misschien ben je wel eens gecoacht en riep je coach “denk
aan het ritme!”. Dus jij de hele tijd denken aan je ritme,
zonder te begrijpen wat je coach nou eigenlijk wil. Wat is
een goed ritme? En wat is ritme?
Wat is ritme?
Bij ritme denken we snel aan dans, muziek, driekwarts
maten, vierkwartsmaten, drums, enzovoort. In vergelijking
daarmee is roeien maar saai, want het ritme tijdens een
wedstrijd verandert nauwelijks.

10
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Ritme, wanneer het over roeien gaat, is de verhouding
tussen de tijd dat het blad in het water zit en de tijd van
de totale haal. Bijvoorbeeld, bij tempo 20 is de duur van
de totale haal 3 seconden, want 20 halen in één minuut is
hetzelfde als één haal in 3 seconden. Wanneer het ritme
40% is, dan is de tijd dat het blad in het water zit (drive)
1,2 seconden, en de tijd dat het blad niet in het water
(recover) zit is dan 1,8 seconden. Die 1,8 seconden is dus
de tijd waarin je “pannenkoeken met stroop” moet zeggen.
Wanneer een roeier met een hoog ritme roeit wordt dat wel
eens een “ruitenwisserhaal” genoemd.
Wat is goed ritme? Gesprek tussen een schizofrene coach
met zijn roeiende alter ego …
Roeier: Ok, coach zeg het maar. Wat is een goed ritme?
Wanneer ik als roeier naar beelden van de Olympische Spelen
kijk lukt het die roeiers echt niet om “pannenkoeken met
stroop” te zeggen tijdens de recover. Dus hoe zit dat nou?
Coach: Laten we eens kijken naar de praktijk en wat de

deskundige er van zegt. Dr. Valery Kleshnev heeft een keer
een onderzoek gedaan met veel roeiers die moesten roeien
op verschillend tempo. Iedere keer heeft hij gemeten wat
het ritme was. Zijn metingen heeft hij in een grafiekje gezet.
Kijk maar.

Verband tussen ritme en tempo

Roeier: Ok, coach. Mooi grafiekje, maar wat laat dat nou zien?
Coach: Nou, je ziet duidelijk dat wanneer het tempo
toeneemt het ritme ook toeneemt.
Roeier: Ok, waarom dan?
Coach: Nou, omdat wanneer je het tempo verhoogt het
makkelijker is om de recovery-tijd te verkleinen dan om de
drive-tijd te verkleinen.
Roeier: Ik snap er niets meer van, is een hoog ritme nou goed of
slecht? Ik moet van jou de hele tijd “pannenkoeken met stroop”
zeggen!
Coach: Ik begrijp je verwarring. Een hoog ritme is goed,
maar … wanneer je niet de vaardigheid hebt om direct je
blad in te zetten en daarna druk op te bouwen, is een hoog
ritme rampzalig. Vlak voor de inpik keldert de bootsnelheid,
dat is onvermijdelijk. Dat hoort bij de sport. Maar een roeier
die snel kan inpikken, kan deze ramp tot een minimum
beperken en dat kun je het beste trainen bij een laag ritme.
“Pannenkoeken met stroop” dus.
Roeier: Ah, nou begin ik het een beetje te snappen. Dus ik moet
leren om heel direct in te pikken?
Coach: Dat is één van de belangrijkste, maar ook één van de
moeilijkste vaardigheden. Een directe inpik is afhankelijk
van veel dingen die je vóór de inpik doet, zoals diep
wegzetten, watervrije recover, op tijd je blad opdraaien
(klippen), water naderen, inpikken vanuit schouder tijdens
laatste stukje oprijden. En dan moet je nog de timing van
de inpik goed krijgen. Dus zorg dat je dat eerst die zaken op
orde hebt.
Roeier: Volgens mij kan ik het ritme verhogen door na de uitzet
mezelf heel snel op te trekken aan het voetenbord na de uitzet?
Coach: Wanneer je jezelf na de uitzet heel snel optrekt
aan het voetenbord, geef je de boot na de uitzet nog een
flinke versnelling mee. Dat lijkt leuk, maar daardoor kom
je wel met een veel grotere snelheid aan bij het keerpunt
van de inpik. Je moet bij de inpik dan vol in de ankers om
de beweging te keren. Dat hard versnellen en hard remmen
zorgt voor veel variatie in de bootsnelheid per haal, waardoor

je effectief een stuk langzamer gaat. Maar wanneer je met
een hoog tempo op hoge snelheid roeit wordt dat effect
gelukkig veel kleiner. Want een boot die al heel hard gaat
kun je niet heel veel extra versnellen door jezelf heel snel op
te trekken aan je voetenbord.
Roeier: Ik snap het! Hoog ritme is prima, maar dan wel bij hoge
snelheid en met een directe inpik.
Coach: Zo is het!

Coachen bij de jeugd
Dit seizoen komen er veel nieuwe jeugdleden bij, en
wij zijn op zoek naar extra coaches die ons kunnen
helpen om aan de kinderen uit te leggen hoe het zit
met “pannenkoeken met stroop” en andere roeizaken.
Mensen die net uit de crew class komen en het leuk
vinden om met kinderen in de leeftijd van 11 tot
18 jaar te werken zijn daarbij van harte welkom. Wij
hebben een team van ervaren coaches dat je kan
helpen om je eigen roei- en coachvaardigheden
verder te ontwikkelen, tegelijk met die van de jeugd.
Daarbij komen allerlei aspecten van het roeien
aan bod, zoals roeitechniek, coachmethodieken,
besturen motorboot, kracht- en conditietraining,
voeding, sportpsychologie, trainingsprogramma’s,
afstelling, wedstrijdbegeleiding, enzovoort. Je helpt
dus onze jeugdleden om zichzelf te ontwikkelen, en
tegelijkertijd leer je zelf heel veel. Heb je interesse?
Laat het dan weten. Ook mensen die al langer roeien
zijn van harte welkom. De jeugd roeit vanaf 18
augustus weer op zondag tussen 11:00 en 13:00 en
op vrijdag vanaf 18:30. We vinden het fijn wanneer je
een keer komt kijken!
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Bezoek
roeiers uit Duitsland
Door: Bert van Nispen
Tien Duitse roeiers genoten in de week van 30 juni tot 5 juli
van een fantastisch onthaal bij roeivereniging Breda.
Bij het voorbereiden van de organisatie bleek dit nog een hele
klus te zijn. Vol goede moed bedachten we met z’n vijven (Anja,
Frans, Eleanor, Hans en Bert) een programma voor deze week.
Logies in Terheijden, ontbijten op de roei, boten reserveren en
toertochten uitzetten. De ligging van onze mooie vereniging
aan de Mark bleek daarbij ideaal en evenzo het zonnige
weer gedurende de hele week. De gasten waren zeer onder
de indruk van onze accommodatie en enthousiast over de
ontvangst. Met drie gestuurde C4+ boten bezochten we het
historische stadje Geertruidenberg, deden een Rondje Breda en
bezochten Oudenbosch. We oefenden hun commando's, zij de
onze. We roeiden de vierde dag vanuit Leerdam over de Linge.
Bij het afscheidsdiner in Alblasserdam telden we 138 afgelegde
kilometers. Vrijdagochtend namen we voorlopig afscheid van
onze Duitse gasten en beladen met indrukken vertrokken ze
huiswaarts.
12
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Roeien met een panty om je nek
Door: Hans Rompa
Deze zomer heeft de bond weer veel jeugdige roeiers
ervaring laten opdoen op verschillende internationale
evenementen. Zo was er de Coupe de la Jeunesse in Corgeno
Italie, de World Championships under 23 in SaresotaBradenton Amerika, en de Wereldkampioenschappen
Junioren in Tokio.
De Wereldkampioenschappen in Tokio waren onder andere
bedoeld als test om de baan te testen voor de Olympische
Spelen in 2020. Aanvankelijk had Japan voor die Spelen een
bestaande roeibaan in gedachten die 400 km van Tokio was
verwijderd. Daar was het Olympisch Committee het niet
mee eens. Dus werd een haven in de nabijheid van Tokio
omgetoverd tot roeibaan, inclusief alle faciliteiten. Dat was een
flinke extra kostenpost voor Japan.
De roeibaan nabij Tokio heeft een aantal eigenaardigheden.
Ten eerste is het water zout. Op zout water liggen boten hoger
dan op zoet water. Dus je moet eigenlijk een boot nemen met
een lager drijfvermogen. Verder zit de roeibaan vol met vis. Het
slaan van een snoek krijgt hier dus een vrij letterlijke betekenis,
ook al zitten hier waarschijnlijk veel andere vissoorten dan
snoeken.
Verder was de temperatuur en de luchtvochtigheid in Tokio
hoog. Wanneer de buitentemperatuur hoger wordt dan de
lichaamstemperatuur kun je je lichaamswarmte niet meer
kwijt. Je gaat dan rillen, wordt bleek en je bloed trekt uit je huid.
Voor dit soort zaken had de bond ook een “embedded scientist”
afgevaardigd, die volgend jaar de ploegen voor de Olympische
Spelen optimaal moet voorbereiden voor de omstandigheden
in Japan.
Wat opvalt is dat sommige teams professionele middelen
ter beschikking hadden, zoals koelvesten bij het de starten
(meisjes dubbelvier).

Joost Schwarz, ijsblokjes om zijn nek

Meisjes dubbelvier met koelvesten

Maar kennelijk waren die vesten niet voor alle ploegen
beschikbaar, bijvoorbeeld Joost Schwarz vertrok met een
damespanty vol ijsblokjes om zijn nek.
Maar los daarvan werd er op deze WK vooral een topprestatie
geleverd door Lisa Bruijnincx (RV Gouda) en Fien van
Westreenen (Willem III). Zij wonnen goud in de meisjes 2×,
en versloegen daarmee het Chinese team. Hun coach Hans
Lycklama had gezegd dat de Chinese meiden snel zouden
starten. Maar onze Hollandse meiden hielden de aansluiting.
Ze konden op een gegeven moment het zenuwachtige
gekwebbel van de Chinezen achter zich horen toen die zagen
dat onze meiden steeds dichterbij kwamen. Dat gaf hen moet
om de Chinezen te passeren waardoor ze als eerste over de
finish kwamen en goud wonnen in Tokio.

Lisa Bruijnincx (l), Fien van Westreenen (r)
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De Oude Waal*
Door: Maria van der Holst
Inderdaad er bestaat een “Oude Waal”! Zeg maar een dood
afgedamd armpje van een achterkleinkind van De Waal!
En … een lieflijk, mooi watertje, dat ligt ingeklemd tussen
de A15, de A16 en de Noord (destijds de Merwede). Hoe is
het mogelijk zoveel schoonheid tussen snelwegen en hoge
snelheidslijn? Je kunt het maar moeilijk begrijpen.
Op dinsdag 11 juni hebben 12 Bredaroeiers genoten van
een zonnige, schitterende roeidag, ingeklemd tussen
2 dagen met regen! En het gastvrije onthaal door 4
enthousiaste roeiers van de Barendrechtse Roeivereniging
verdient een hoera!
Thuisgekomen heb ik direct gekeken wààr we die dag
geroeid hebben! Et voilà!!
*) De Waal heeft een lengte van 8 kilometer en loopt van Hendrik-IdoAmbacht via Oostendam en Rijsoord naar Barendrecht en Heerjansdam,
waar het water via een gemaal wordt afgevoerd naar de Oude Maas. In
Hendrik-Ido-Ambacht stroomde de Waal vroeger via het Havenhoofd
in de rivier de Noord; nu eindigt de Waal net ten zuidwesten van de
Damweg. De Waal wordt doorkruist door een autosnelweg, de A16, de
spoorlijnen tussen Rotterdam en Dordrecht, de HSL en de Betuweroute.
De A15 loopt tussen de A16 en de Noord ten noorden van De Waal. (Bron
Wikipedia, bezocht op 15-8-2019)

14
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Roeien op de Maas bij Cuijk
Door: Marius Aalders
De Maasplassen nabij Cuijk zijn niet bij iedere recreatieve
roeier bekend. Het is een waterrijk gebied met aan de ene
kant van de Maas de Mookerplas en aan de andere kant de
Kraaijenbergse Plassen. Ik kende het van fietstochten langs
de Maas. Op 9 juli maakte ik met de toerroeiers van RV Breda
een tocht over de Maas en over de Maasplassen. Altijd mooi
om het landschap vanaf het water te zien.
We gingen op bezoek bij De Drie Provinciën (afgekort als DDP)
aan de Keersluisweg 7 in Katwijk (NB). DDP is de algemene
roeivereniging voor de Regio Nijmegen en ligt op de grens van
de provincies Limburg, Gelderland en Brabant. Wij roeiden op
en rond de Maas, op plassen en stromend water, omringd door
schitterend natuurgebied. We verkenden eerst een stuk van
de Maas vanaf Katwijk tot aan Middelaar met aan de einder de
kerktoren van Sint Agatha, niet ver van Haps (“Wie Jurgen Haps
is, weet zij niet. Dat is juist wat haar zo verdriet” – Gorgelrijm
van C. Buddingh).
Toen weer terug en met een scherpe bocht naar rechts de
Mookerplas op. De kaden van Mook zijn daar al flink verhoogd,
in afwachting van de massa’s Maaswater die daar door de
klimaatverandering hun weg gaan vinden. Aan het uiteinde
van de plas voeren we met de boten het strand op, zoals dat
gaat (zie foto). De lunch werd gebruikt en na een flinke pauze
ging het weer terug richting Kraaijenbergse plassen. Een
ontspannen tocht, heerlijk water en een warm, maar dragelijk
weertje.
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Haventocht Rotterdam
zondag 19 mei 2019
Door: Maria van der Holst
“Jullie zien we hier nooit meer terug!” Het zal je maar gezegd
worden! We (Jan, Maria en Dave) schrokken wel toen we dit na
afloop van de Haventocht te horen kregen. Atie van Treuren die
al voor de 23ste keer de Haventocht organiseert gaf uitleg: Voor
de Haventocht van Nautilus groeit de belangstelling zo erg
dat er per jaar nog maar 3 deelnemers per vereniging mogen
deelnemen. Eenmaal je naam op de deelnemerslijst, dan mag
je niet meer deelnemen! Atie wil elk jaar andere gezichten zien!
De Haventocht is een unieke tocht. Tijdens de tocht komen
zoveel indrukken voorbij het met recht een onvergetelijke
ervaring is! Daarvoor zorgen: het getijdewater met zware
stroming vooral tussen pijlers van bruggen, binnenvaart
schepen, zeeschepen, fast ferry’s, rondvaartboten, taxibootjes
en de hoge golven die overal vandaan komen. Met hulp van
een boot van de Havendienst wordt de armada van een 20-tal
wherry’s in linie gehouden.
Een fantastische tocht en een uitdaging voor elke roeier die
Rotterdam of de grote rivieren wil bewonderen! De cursus
“Roeien op Stromend Water” die door Nautilus wordt gegeven,
is een goede voorbereiding!
Geef je op, ’t is “Once in a Life-time”.
16
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Vanuit de materiaalcommissie  | Door: Johan Bielderman

Kromme duwstang? Dan meteen eraf!
Het kan gebeuren dat je bij het roeien een snoek slaat.
De duwstang wordt dan vaak krom, zodat er spanning
op de rigger komt te staan. Wanneer de stang krom is,
wordt de afstand tussen de bevestigingspunten korter.
Bij terugkomst in het botenhuis dus meteen de kromme
duwstang eraf halen. Zet het ook meteen in het schadeboek
van het BRS. Log daarvoor in met je naam, kies vervolgens:
Beheren > Schade > Melden. De materiaalcommissie kan
daarna proberen de stang weer recht te maken of een
nieuwe stang monteren.

Regelmatig zie ik kromme duwstangen aan een boot
waar geen melding van gemaakt is. Zoals op bijgaande
foto is het toch echt wel te zien als een stang krom is. De
gefotografeerde stang had ik ook van een boot gehaald,
terwijl geen melding van de schade gemaakt was.
Meld ook andere schades of gebreken zo snel mogelijk
in het BRS. Wanneer je blijft roeien met een boot met
gebreken kan er grotere schade ontstaan.
De vloot is uiteindelijk van ons allen dus je helpt jezelf en
anderen ermee.

Schades aan het dek van
de boten
Bootcontrole voordat je
het water op gaat
Controleer je boot voordat je het water op gaat!
Het nalaten hiervan kan leiden tot vervelende en ook
gevaarlijke situaties.
Ook kan bij voorcontrole voorkomen worden dat al
aanwezige schade groter wordt.
En als laatste, een roeier moet in staat zijn de boot aan te
passen zodat een veilige vaart gegarandeerd is.
Controleer o.a.:
• Hielstrings
• Schoenen
• Voetenbordstrips
• Alle moeren van de riggers en dolpennen
• Dollen
• Luikjes dicht en kurken in de dekjes
• Klemmetjes van het bankje
• Kragen van je riemen
Schades kun je melden in het BRS:
Website > BRS > Inloggen > Beheren > Schades > Melden

18
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Als materiaalcommissie constateren wij schades tussen
voetenbord en dek van de boten. Eindelijk hebben we
ontdekt hoe dat komt.
De schades zitten aan het dek richting het voetenbord. Het
dek is het stuk van de boot waar de slidings op gemonteerd
zijn. Aan de achterkant van de slidings zien we vaak dat het
eind randje van het dek kapot is.
Eerst dachten we dat het komt doordat het voetenbord te
ver naar voren gezet wordt maar bij nader onderzoek blijkt
dat mensen hun schoenen en andere dingen proppen
tussen het voetenbord en de roeiplaats voor hun.
Wanneer die spullen er dan weer uit getrokken worden trek
je de randen van het dek kapot. Dan gaat het inwateren en
wordt de schade steeds groter. Het is ook lastig te repareren.
Prop dus niet meer je schoenen voor het voetenbord
Dank namens de materiaalcommissie

Rubriek Roeifouten | Vanuit de instructiecommissie

Tillen van diverse boten*
Algemeen

Tillen C4 met stuurman (C4+ en C4×+)

Let op: ligt de boot al op de bokjes of aan het vlot? Altijd
iemand erbij om schades te voorkomen.

Tillen wherry

Alle boten die een kielstrip (een kunststof of messing bescherm
strip op de kiel) hebben, hoeven niet in- en uit het water te
worden getild. Denk hierbij aan grote C-boten en wherry’s.
Deze boten kunnen over de kielbalk naar buiten worden
gebracht en naar binnen worden getrokken. Eigenlijk gebeurt
dit grotendeels zonder commando’s. Een aantal punten
verdient aandacht:
• De boot moet goed recht worden gehouden, anders
beschadigt de huid;
• Bij het tillen mag niet aan de boorden worden getild.
Gebruik de spanten en de tilstangen;
• Let op de riggers bij het uitbrengen. Ze hebben de neiging
om bij het in- en uitbrengen, tegen de benen aan te komen.
In het ergste geval kan je zelfs in het water worden geduwd;
• Til deze boten nooit alleen op de rug, maar zak door de
knieën. Het tillen van een zware boot verschilt in essentie
weinig met het maken van een roeihaal;
• Zet een wherry altijd goed op het karretje, oftewel het
karretje moet precies in het midden van de boot worden
geplaatst.

*) Overgenomen uit: www.roeiapp.nl. Met dank aan Jeroen Brinkman

Tillen C1 (C1×)

Alle boten die een kielstrip (een kunststof of messing bescherm
strip op de kiel) hebben, hoeven niet in- en uit het water te
worden getild, maar glijden via de kielstrip het water in.
Een aantal punten verdient aandacht:
• De boot moet goed recht worden gehouden, anders
beschadigt de huid.
• Bij het tillen mag niet aan de boorden worden getild.
Gebruik de spanten en de tilstangen.
• Let op de riggers bij het uitbrengen. Ze hebben de neiging
om bij het in- en uitbrengen, tegen de benen aan te komen.
In het ergste geval kan je zelfs in het water worden geduwd.
Til deze boten nooit alleen op de rug, maar zak door de
knieën. Het tillen van een zware boot verschilt in essentie
weinig met het maken van een roeihaal.

Tillen skiff (1×)

Een skiff kan weliswaar alleen getild worden, maar hiermee
worden bij harde wind risico's gelopen. Een skiff wordt
gedurende zijn levensduur gemiddeld 5000 in- en uitgebracht.
Neem dus geen risico's en vraag een helper.
Moderne kunststof skiffs mogen ook aan beide uiteinden worden
getild. Doe dat nooit met houten of (oude) slappe skiffjes.

Tillen gladde dubbeltwee of twee zonder (2× of 2-)
Een C1 kan niet alleen getild worden, vraag daarom hulp.
Wanneer de C1 met de kielbalk omhoog gedragen wordt, pak
de boot dan 40cm vanaf het puntje vast. Dat voorkomt dat de
boot om de lengte-as draait en valt.

Tillen C2 zonder stuurman (C2×)

Wanneer de C2 met de kielbalk omhoog gedragen wordt, pak
de boot dan 40cm vanaf het puntje vast. Dat voorkomt dat de
boot om de lengte-as draait

Moderne kunststof tweeën mogen ook aan beide
uiteinden worden getild. Doe dat nooit met houten of (oude)
slappe boten.

Tillen dubbelvier zonder (4×-)

Balans
Bij het tillen van ongestuurde vieren wordt in het midden altijd
een tilplek leeg gehouden. Til een vier nooit aan de punten!
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Met succes
afgeroeid

MY- FLEET ®

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

S1
Dick Horst, Hettie van Oosterum,
Frans Spijkers, Johan Stolk,
Kees Verdiesen, Miranda Vermeulen,
Marion de Witte, Margot Zijtregtop
S2
Lena van Gastel, Janine Hanegraaf,
Dave Oistad, Gijs Sanderse,
Monique Steenstra, Marga ten Wolde
S3
Laurien Bakker, Tarek Bassil,
Albert Geleijns, Marloes Hagemans,
Marieke Mein, Marion Noordhoek,
Ans Wapenaar
S4
Marieke Lambregts, Janneke Veerman

INTERNET BOOT
RESERVERINGSSYSTEEM

•
•
•
•
•
•
•

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
Victor Bernhard †
Ereleden	Wim Knoester, Albert Steenman, Annelies Steenman,
Henk van Heel
Lid van Verdienste
Beelke van Meurs, Jeroen Freling

bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gebouwcommissaris
Instructiecommissaris
Jeugdcommissaris
Materiaalcommissaris
Roeicommissaris
Sociëteitscommissaris

Ledenadministratie
Petra Ramakers
voorzitter@rvbreda.nl
Gerard Kuijt
secretaris@rvbreda.nl
Tom Hanse
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	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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