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Een overpeinzing
Door: Marius Aalders

Vanaf mijn roeitas staren
Twee ogen mij droevig aan
Gaan wij ooit nog varen
Of zal dat voorlopig niet gaan?
’t Kussentje voor mijn bankje
Ligt doelloos op mijn tas
Het krijgt geen enkel bedankje
Alsof ’t overbodig was.
Niet roeien, niet ergometeren.
Hoelang gaat dat nog door?
Zal die toestand ooit verbeteren?
Heeft niemand begrip daarvoor?
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Vermijdbare schades 2019
Naar aanleiding van door Johan Bielderman opgemaakte
rapportage.
Met de vermijdbare schades is het in 2019 t.o.v. 2018 iets
slechter gegaan. Maar doordat we alles zelf gerepareerd hebben
hoeven we niets bij de verzekering te claimen, dus kunnen
we dezelfde lage premie houden. De uren noteren we wel om
inzicht in het totaalbedrag te krijgen. Het totaalbedrag van
uren aan onderhoud/reparatie (we hanteren € 50 per uur) en
materiaal was in 2019 ongeveer 5800 euro. Met dit bedrag kun je
een mooie oefenskiff kopen. In dit totaalbedrag worden alleen
de schades meegenomen, die door beter opletten vermeden
hadden kunnen worden. Pechgevallen zijn niet meegerekend.
In 2019 is er bij 3 boten een grote onnodige schadepost
ontstaan: bij het uit het water halen van een wherry en
tweemaal is een boot uit de schragen gewaaid.
Belangrijk is dat er altijd iemand bij de boot moet staan
als deze in de schragen ligt. Een skiff mag ook binnen
afgedroogd worden, dan kan er weinig gebeuren.
Verder ontstonden veel kleine schades bij het in het water
leggen van boten vanaf het vlot aan de roertjes, door tegen het
vlot te varen, door tegen andere boten te stoten bij het in de
loods leggen. Hopelijk gaat dit laatste met de nieuwe doppen
op de dollen beter.
Positief is dat de boten na het roeien beter schoongemaakt
worden. Dat scheelt merkbaar in de slidings en de wieltjes. Ga
zo voort.
De vloot is uiteindelijk van ons allen, dus het zijn ook jouw
spullen waar we zuinig op moeten zijn: blijf opletten!
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Checklist Roeien
VOORAF
1. Weer
• Buienradar
•	Weerstation: lucht- en watertemperatuur, windkracht en -richting, vaarverboden
2. Route (bekend maken indien alleen)
3. Kleding en voorzorg
• Mobieltje waterdicht
• Reddingsvest
4. Boot
•	Algehele toestand (dollen/overslagen, moeren
enz.)
• Boegbal
• Roer
• Luikjes
• Hielstrings/quick releases
• Bankjes en voetenbord

NA AFLOOP
1. Boot schoon en droog wegleggen (let op slidings)
2. Evt schade in BRS melden
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Beste lezer,
De eerste maanden van het jaar 2020, ‘the year after our
9th lustrum year’, hebben we al weer achter ons. Velen
hebben zich slechts een korte winterslaap gegund
en zijn al wind, regen en kou trotserend volop het
water opgegaan. Anderen zijn om de conditie op peil
te houden het (ergometerhok)2 ingedoken. Helaas
mag er op het moment van dit schrijven tot nadere
berichtgeving niet meer geroeid worden.
Het coronavirus geeft geen reden om de publicatie
van deze Easy all tegen te houden. Sterker nog: er
lijkt meer tijd te zijn om bijvoorbeeld te gaan lezen.
Daarom hoogste tijd voor een nieuw nummer van Easy
all, waarin in enkele artikelen teruggeblikt wordt op
2019 (toertochten, bootgebruik, schades, …), maar ook
vooruitgekeken naar wat we in en vanaf 2020 willen
gaan doen. In dit nummer wordt een voorzet gegeven
hoe het Aangepast Roeien nog meer op de kaart
gezet kan worden en hoe krachttraining en mobiliteit
door oefening geoptimaliseerd kunnen worden. Ook
aandacht voor de aanstaande Markregatta en welke
resterende toertochten ingepland zijn.
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Roeiboten van RV Breda
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Hoewel we met wedstrijden en toertochten, zo laten de
programma’s zien, ook veel uitwijken naar elders blijft de
Mark ons thuiswater. Daarom in dit nummer een historisch
(beeld)verhaal over de Mark. We blijven ook dicht bij huis
met aandacht voor de buren van onze sociëteit.
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De Veiligheidscommissie vraagt uw aandacht met de
beschrijving van een incident (omslaan van een dubbel
twee) en concludeert dat uit “zo’n schijnbaar alledaags
incidentje zoveel lessen kunnen worden getrokken!” Ten
behoeve van uw veiligheid wordt de werking van automatisch opblaasbare reddingsvesten uitgelegd.
Via deze rubriek wil ik aankondigen dat het volgende
nummer van Easy all hoogstwaarschijnlijk een special
zal worden over het toerroeien. De toercommissie wil
(nog) meer roeiers enthousiasmeren voor het toerroeien
en het streven is dat daarvoor een special met korte
verhalen in mei verschijnt. Een (concept)opzet voor deze
special is reeds gemaakt.
Ook voor dit nummer met dank aan de overige
redactieleden en dank aan de inzenders van artikelen
wens ik u veel leesgenot, maar blijf vooral gezond!
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Kees van de Sande (eindredacteur)
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Nieuwjaarsreceptie

Door: Bert van Nispen
‘Tijd’ 1. We hebben er eigenlijk nooit genoeg van:
vakanties, weekenden gaan dikwijls in een oogwenk
voorbij, want voor je het weet is het weer maandag; maar
bij iets leuks in het vooruitzicht willen we soms ook dat
de tijd sneller gaat. Het zit dan in je hoofd. Voor de lezer is
het nieuwe jaar al weer enkele maanden oud. Hoe zal het
komende jaar ons vergaan? De tijd zal het leren.
Zo vierden leden en oud leden van onze vereniging dinsdag
13 januari jl. nieuwjaar in een gemoedelijke en hartelijke
sfeer. Als vanouds had Maria v.d. Holst de ontvangst weer
keurig geregeld. Er was koffie en gebak en voor ieder
een drankje met smakelijke hapjes. Bij deze gelegenheid

werd door haar het toerroeien nog eens uitvoerig onder
de aandacht gebracht. Het programma voor dit jaar staat
inmiddels boordevol activiteiten, geplande toertochten (zie
elders in dit nummer) en lijkt een garantie voor een brede
belangstelling.
Verder werden de aanwezigen verrast door een spontane
voordracht door Beelke van Meurs van het Jubileum lied,
zoals terug is te lezen in de jubileum uitgave van de Easy All.
Dit alles verdient applaus voor allen die aan deze geslaagde
nieuwjaarsreceptie hun inzet en bijdragen hebben
geleverd.
1

Noot van de eindredacteur: de factor tijd is te onderscheiden in het

objectieve begrip van de klok- en kalendertijd en het subjectieve begrip
van de ervaren tijd (tempo, duur, intensiteit).

Easy All zoekt extra vormgever
De redactie is van de Easy All is op zoek naar versterking
met een extra vormgever m/v.
Het afgelopen jaar is meer dan eens gebleken dat het
verschijnen van de Easy All niet alleen afhankelijk is van de
kopij, maar ook van de beschikbare tijd van de vormgever.
Daardoor heeft het verschijnen van ons verenigingsblad
soms langer op zich laten wachten dan wenselijk is.
We zijn daarom op zoek naar een extra vormgever die het
blad afwisselend mee kan opmaken.
4
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Heb je een grafische achtergrond
en/of ben je thuis in Adobe
Indesign en Photoshop en vind je
het leuk om op deze manier je clubwerk in te vullen,
neem dan contact op met de redactie voor meer informatie
via redactie@rvbreda.nl of spreek Maarten de Tollenaer aan
op de club. Hij kan je precies vertellen wat er bij het
(op)maken van een Easy All komt kijken.

VANUIT HET BESTUUR

Wat hou je overeind in tijden van
het coronavirus?
We leven in een surrealistische tijd. Het dagelijks
leven wordt beheerst door een klein kroonvormig
virusje dat zich onzichtbaar verspreid. Een virusje
met grote macht en risico’s voor met name de
zwakkeren onder ons. Hiermee hebben we te
dealen als vereniging en ook als bestuur.
Kunnen we het roeien continueren en hoe? Deze
vraag heeft het bestuur de afgelopen dagen veel
beziggehouden. Instructies van overheden en
meningen van leden buitelden over elkaar heen. Hoe
verhoudt een roeivereniging zich tot de instructies
van RIVM en anderen? De belangrijkste vraag van
het bestuur was: kunnen wij het roeien overeind
houden. Dat is immers wat ons bindt. En hoe kunnen
we dat zodanig dat het verantwoord is?
Het advies dat vanuit de KNRB kregen om onze
verenigingsactiviteiten verantwoord te houden,
hebben wij ter harte genomen. Dat doen we door
alle binnen-activiteiten on hold te zetten en de
ontmoetingsruimtes, met uitzondering van de loods,
te sluiten.
Om het roeien dat je in kleinschalige teams in de
buitenlucht doet, verantwoord te houden, is het
belangrijk dat leden zelf de verantwoordelijkheid
pakken naar anderen, ook hun teamgenoten. De
KNRB geeft tot op heden geen instructie om het

roeien te stoppen, wel als het om grootschalige
activiteiten gaat.
Met een dwingend beroep op de instructie dat
iedereen zijn verantwoording richting clubgenoten
pakt, dus niet op de vereniging is en in de boot
stapt met de restricties die de RIVM geeft, willen wij
het roeien op dit moment niet verbieden. Dus als
je: corona hebt, hoest, verkouden bent, keelpijn of
koorts of verhoging hebt, ben je niet op de roei en
stap je ook niet in de boot. Ook verwachten we dat je
de handvatten extra zorg geeft bij het schoonmaken
van de boot, al is het maar gevoelsmatig voor
degenen die na je komen.
Dat het even wat minder gezellig is, omdat je niet
kunt douchen en geen nazit hebt, is een feit waar we
even mee te maken hebben. Het gaat er ook om dat
er zo weinig mogelijk mensen opeengepakt zijn op
het terrein en in de gebouwen.
We hopen dat we op deze manier zo veel mogelijk
van onze sport kunnen genieten. Houd wel de
instructies op de site en facebook in de gaten. Het
kan zijn dat omstandigheden veranderen en dus de
instructies ook.
Wij rekenen op jullie medewerking en wensen jullie
een goede gezondheid in deze coronatijd.

De actualiteit heeft dit artikel inmiddels ingehaald. Helaas ontkomen wij ook niet
aan de genomen maatregelen en heeft RV Breda de poorten moeten sluiten.
Dat betekent dat er dus niet meer geroeid mag worden tot nadere berichtgeving.
De toercommissie cancelt voorlopig alle toertochten en cursussen.
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Waar roeien we
eigenlijk op?
Door: Carola Fox
Voor dit verhaal is gebruik gemaakt van: “De rivier de Mark door
de eeuwen heen”, H. Vriend (1953)/Informatie van Waterschap
Brabantse Delta/Wikipedia/artikelen uit BN/De Stem

Meersel Dreef en Galder definitief ons land binnenstromen.
De Mark kabbelt hier verder naar Breda, waar hij ter hoogte
van de Boeimeersingel in de Singel van Breda uitkomt. Aan
de noordkant van het Bredase centrum verlaat de Singel de
stad en gaat verder noordwaarts onder de naam “de Mark”.
De beek is vanaf dit punt een echte rivier geworden waarop
beroepsvaart mogelijk is. Bij Terheijden maakt de Mark een
scherpe bocht naar het westen. Bij Standaardbuiten gaat de
Mark over in de Dintel en vervolgens komt hij via het Volkerak
uit in de Oosterschelde.

Inderdaad, wij leden van RV Breda roeien op de Mark. Maar
waar komt deze plas water vandaan en waar gaat hij naar
toe? Wat is de herkomst van de naam en wat is er bekend
over de geschiedenis van deze rivier? Om onze roeihalen nog
meer impact te geven, volgen hieronder enkele ins & outs ten
aanzien van de wondere wereld van de Mark.

Tot het begin van de 19e eeuw is er weinig met zekerheid
bekend over de Mark. Het enige dat we wel weten, is dat
de rivier in de Middeleeuwen tot aan Terheijden een brede
waterstroom is geweest. De Mark was toen ook met behoorlijk
grote schepen bevaarbaar tot aan Hoogstraten. Later is die

De Mark ontspringt in Koekhoven (België), een klein plaatsje in
de buurt van Merksplas, in een natte wei van de Zandvenheide.
Hier borrelt het grondwater in heel veel kleine bronnetjes
omhoog (kwelgebied). Dit grondwater verlaat de wei als
een bescheiden greppel. Al snel verandert de greppel in
een forse beek en slingert zich bijna 10 kilometer lang door
bossen en weilanden via Wortel en Hoogstraten richting
Minderhout, waar de Mark de grens vormt tussen België en
Nederland. Uiteindelijk komt de beek bij grenspaal 218, tussen
6
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bevaarbaarheid door verzanding en steeds scherpere bochten
sterk verminderd. Ook de hevige stormvloeden in de 13e, 14e
en 15e (St. Elisabethsvloed 1421) eeuw hadden belangrijke
wijzigingen in de loop van de Mark tot gevolg. Bekend is dat in
1816 een platbodem voor de laatste keer tot aan Meersel-Dreef
is gevaren.
Over de oorsprong van de naam Mark is men het niet eens.
Sommigen denken dat Mark (vergelijk met het hedendaagse
woord ‘markeren’) te maken heeft met het woord ‘grens’. Een
grensrivier tussen zand en klei. Rond 800 zou de Mark de
staatkundige grens hebben gevormd tussen de gouwen Rijen
en Strijen. Anderen zien een verklaring van de naam Mark in
het woord ‘moeras’. Ten tijde van de middeleeuwen stroomde
de Mark ten zuiden van Breda door een moerassig veengebied.
Door ontginning van het veen ontstond de meanderende rivier
zoals wij die nu kennen.

In 1968 werd gestart met de normalisering van de Mark op
Nederlands grondgebied. Bochten werden afgesneden,
de rivier werd verbreed en uitgediept en stuwen werden
gebouwd. De overlast als gevolg van hevige regen werd
hiermee tenietgedaan. In België is de Mark altijd een
kronkelende beek gebleven met hier en daar een enkele stuw.
Inmiddels zijn de inzichten weer veranderd en mag de Mark
op Nederlands grondgebied weer meer gaan meanderen en
is het Markdal aangewezen als natuurontwikkelingsgebied.

Ook is de Mark weer terug in het centrum van Breda gebracht.
Ongeveer een jaar geleden is een plan voor een ecologische
verbindingszone tussen het waterrijke natuurgebied Zonzeel
en de Mark ten westen van Terheijden gelanceerd. Doel van
dit project is verbetering van het leefgebied voor dieren en
planten. Ook kan een dergelijke zone verkoelend werken in
hete zomers en biedt het een betere opslag voor overtollig
water. Het is jammer dat wij roeiers “de ogen in de boot moeten
houden” want dit nieuwe natuurgebied zal allerlei interessants
herbergen. Wie stiekem toch rondkijkt, zal libellen, waterjuffers,
ringslangen, meervleermuizen, noordse woelmuis,
waterspitsmuis of een otter kunnen ontdekken.

De Mark zorgde al vanaf de twaalfde eeuw voor economische
voorspoed. Zo moest iedereen die via de Mark de stad Breda
passeerde tol betalen, leverde de rivier veel vis op en liet het
watermolens draaien. Maar de Mark gaf ook overlast. In tijden
van zware regens en bij hoge vloed (tot een kleine 2 eeuwen
geleden stond de Mark nog in open verbinding met de zee)
kwam het aangrenzende land langdurig onder water te staan.
Roeivereniging Breda | Easy All 218 | maart/april 2020
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Interview met Aangepast roeier Corrie Marijnissen

“Indrukwekkend, zoals ik vooruit ben
gegaan met roeien”
Door: Marius Aalders
Corrie Marijnissen werd in september 2016 lid van de
Roeivereniging Breda. Ze had eerst andere sporten
geprobeerd, bijvoorbeeld zitvolleybal. Corrie heeft
namelijk een handicap. Door een dwarslaesie heeft ze
vanaf het bekken verlammingsverschijnselen en mist ze
de kracht om goed te lopen. Van Lian Brockhus, lid van
de RV en ergotherapeut, kreeg zij te horen: “Je moet eens
gaan roeien.” Zo kwam ze bij Richard Louwaard terecht –
al jarenlang promotor van aangepast roeien –, die haar
aanspoorde: ”Kom maar langs.” Een intake volgde en
meteen vanaf het begin kreeg ze instructie van Richard
met Annette Schouten als meeroeister. Vandaar gaan
Annette en Corrie samen met mij in gesprek.
Er zijn nog andere teamleden: Bert Verlaan, Liesbeth
Kruijthof en Marian Hulshof en nog een paar reserves
achter de hand. Zo heeft er ondertussen een organische
afwisseling plaats van trainers en meeroeiers. Alle begin
is moeilijk. Corrie: “Ik heb niks met water. Ik zat volledig
verkrampt in de boot. Totdat we iets nieuws bedachten:
drijvers bevestigen aan de Rietkreek. Ik werd minder bang.
Mijn haal werd beter. Ik heb dan weinig kracht in mijn
benen, maar met mijn armen en schouders kan ik gelukkig
goed roeien.”
Corries fysiotherapeut roeide een keer mee en kon goede
adviezen geven. Nog beter ging het toen ze in de Achilles
ging roeien, een stabiele boot die meer rust bracht. Corrie:
“Ieder heeft zijn eigen aandachtspunten. Daar leer je van.
Er is ook veel welwillendheid. Ik mocht meedoen met een
toertocht naar Geertruidenberg. Dat stimuleert enorm,
dat is hartverwarmend. Daardoor ben ik in korte tijd
sterk vooruitgegaan met mijn roeien. Mijn lichamelijke
conditie is verbeterd, wat ik noem mijn rompstabiliteit,
mijn balans zijn ook verbeterd. Dat alles beïnvloedt ook je
incasseringsvermogen, je concentratie en de relatie tussen
het mentale en het fysieke. Als je eens een terugval hebt,
dan kom je die weer te boven. Hoe je een blokkade weet op
te lossen, daar verbaas ik me iedere keer weer over. Ik vond
het indrukwekkend, dat ik zulke sprongen maakte in alles,
in hoe je je voelt, de veerkracht die je opbouwt. Want ik
ben ook in andere dingen actief, wandelen bijvoorbeeld en
zwemmen.”

8

Roeivereniging Breda | Easy All 218 | maart/april 2020

Annet (links), Corrie (rechts)

Annet: ”In de zomer heb ik haar zover gekregen, dat ze
het water in durfde. We gingen met een aantal teamleden
oefenen met zwemmen met een geactiveerd reddingsvest.
Zo konden we ervaren waar je tegen aanloopt. Met een
opgeblazen reddingsvest kun je namelijk alleen een beetje
watertrappen op je rug. Een normale zwemhaal op je buik is
niet mogelijk.”
Corrie: ”Het roeien levert me zoveel op. Hoe beter ik leerde
roeien, hoe minder angstig ik werd. Ik had nooit gedacht
dat ik nog een keer zou zwemmen. En dan: mijn begeleiders
geven me zoveel. Hun tijd, hun kennis, hun sympathie.
Bovendien voel ik me gelijkwaardig. De toegankelijkheid
van de vereniging is erg groot.”
Annet: “Het leukste is dat het wederzijds is. Corrie is blij met
alles wat de ander te bieden heeft en ik ben gelukkig dat ik
iets kan geven en betekenen voor een ander.”
Corrie geniet van haar sport. Als coördinator van het
vrijwilligersinformatiepunt in de gemeente Drimmelen
heeft ze haar werk, maar vindt ze behalve voor roeien ook
tijd voor de Commissie Aangepast roeien (CAR), waarvan
ze lid is: ”Die Commissie functioneert goed. Er zijn nu
veel meer mensen bij betrokken. Het is een volwaardig
onderdeel van het roeien. Ik ben blij dat ik als aangepast
roeier daarin kan meedenken.”

Commissie CAR zet Aangepast
Roeien goed op de kaart
Door: Marius Aalders
Het Aangepast Roeien is in onze RV behoorlijk op de kaart
gezet. Op 16 januari hield de Commissie Aangepast Roeien
(CAR) een informatieavond in de sociëteit. Doel van de
avond, die met circa 25 leden goed bezocht was, was dat
roeiers en begeleiders elkaar beter leerden kennen en
informatie over hun ervaringen konden uitwisselen.
Voorzitter Kees Tempelaar riep iedereen op vooral het aangepast
roeien prettig en veilig te maken. De CAR ressorteert onder
de voorzitter van het bestuur van de RV Breda. De CAR
coördineert het roeien voor roeiers met een beperking, die we
voortaan gewoon roeiers noemen. Verder onderhoudt de CAR
de contacten met de instructeurs/begeleiders, de roeiers en
de arts. Ook zorgt de CAR voor de materiele voorzieningen en
de PR. Er zijn nu 5 teams en een individuele roeier. Per team
kent men een coördinator en gemiddeld zo’n 8 begeleiders.
Daarmee wordt het voor iedere begeleider mogelijk ongeveer
1 keer per maand te roeien met een roeier, hetgeen best te
doen is. Tijdens de avond voerden ook Karin ter Meulen, intakearts en Charlotte Kloek, fysiotherapeut RV Breda het woord.
Na de pauze kwamen veiligheidsaspecten aan de orde, vooral
de werking en het gebruik van reddingsvesten. Ten slotte
presenteerde Kees nog een instructiefilm met hem, Gom van
Geel en Jelle Alkema, opgenomen door Jeroen Freling. De link
naar dit filmpje, dat overigens zonder gesproken tekst is, kan
verkregen worden bij Bernard Broeders: baajbroeders@gmail.
com. Janine Hanegraaf werd bedankt voor haar voortreffelijke
catering.
Inmiddels is afgesproken als vervolg op de info-avond om een
Instructie-avond Begeleiders en Roeiers te houden. Frederieke
van der Blom zal worden gevraagd om de avond invulling te
geven. Zij heeft al eerder een bijeenkomst Aangepast Roeien
begeleid. Datum en tijd worden spoedig bekendgemaakt.

Lekker afzien

Marathonroeien
Door: Maria van der Holst
Heb je al eens wat toertochten geroeid? Wil je meer?
Zou je ook wel eens verder willen? Iets anders?
Lekker afzien?
Dan is Marathonroeien iets voor jou! In de roeiwereld
betekent dat een dagtocht van minimaal 50 km. Er zijn
marathons als prestatie, estafette en als wedstrijd.
Marathonroeien is geschikt voor :
• de sportieve roeier die kilometers wil maken;
• de prestatiegerichte roeier die zichzelf wil uitdagen;
• voor wie wil trainen voor bijv. de estafette IJsselRijnmarathon 69 km;
• voor jong en oud.
Dus … ga mee lekker (’n beetje ) afzien! Trainingstochten
vind je op de website.
Wil je meer weten: meld je bij de Toercommissie.

Bestuur CAR heeft trainingen in petto
Het CAR-bestuur heeft veel initiatieven in petto, waar
Corrie nauw bij betrokken is. Zo wordt binnenkort
Frederieke van de Blom, die als ergotherapeut werkte
voor de Internationale roeibond FISA, gevraagd om haar
cursus Scholing Pararoeiers die ze op 22 juli 2017 gaf
(zie Esy All, nr. 207) nog eens te herhalen, nu voor een
heel wat uitgebreider gezelschap. Ook de Amerikaanse
roeicoach Brock Sampson van Rowing without Limits
in Nijmegen, wordt gevraagd voor een cursus training
the trainers, speciaal voor aangepast roeien. Voorts
worden mogelijke subsidieregelingen onderzocht
die de gemeene Breda biedt voor aanpassingen van
sportaccomodaties.
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Verslag van een interview met Hans Rompa

Naar een ergometerhok
in het kwadraat
Door: Anna de Zeeuw
Ik zie een briefje op het ergometerhok. Was getekend: Hans
Rompa. Hans is onder meer bekend op de vereniging als
jeugdcoach en als buurman, maar nog niet echt hiervan.
Aanleiding voor een onderzoek: Wat zit er achter dit briefje?

die is wat groter. Die gaat ook nog in gebruik genomen worden.
Mensen die daar trainen verliezen mogelijk alleen het contact
met de rest van de vereniging wat meer. Losse sportapparatuur
zou er, volgens Hans, bijvoorbeeld geschikt voor kunnen zijn.

Het nut van instabiel trainen
Ik ontmoet Hans in februari bij een alternatieve (volleybal)
training voor de roeijeugd in de Cour, het buurthuis in
Terheijden. Hans begint zijn verhaal met de reden achter
het briefje: “De apparaten in het ergometerhok zijn meestal
gelimiteerd tot één oefening per apparaat, en je traint er
geïsoleerde spieren mee in plaats van functionele taakgroepen.
Ze nemen ook veel ruimte in beslag.” Hans zou de apparaten
het liefste ergens anders hebben staan. Het blijkt alleen niet zo
makkelijk: ze zijn heel zwaar en niet demontabel. Ook is Hans
van plan de zuidwand van het ergometerhok met hout af te
werken waar spullen worden opgeborgen zodat het allemaal
wat minder rommelig wordt. Aan de wand komen stangen
waar mensen, die wat moeite hebben met stabiliteit zich veilig
aan vast kunnen houden.

Verhuizing ergometers
Er is al wel het een en ander gerealiseerd: Er zijn ergometers
verhuisd naar een ruimte in de Henk van Heel loods. “We
hebben 5 ergometers in een ander hok geplaatst. Dat zijn drie
RP3 ergometers en twee Concept2 ergometers die op slides
kunnen bewegen. Dan krijg je een betere simulatie van de
roeihaal. De materiaalcommissie heeft het verenigingsslot
op de deuren gezet zodat je met de verenigingssleutel daar
naar binnen kunt. Ik heb het met Mario Maas en Leon Bos wat
opgeknapt, het ziet er weer netjes uit.” Er is een andere ruimte,
10
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Hans heeft zich verdiept in indoortraining voor het roeien.
Hij geeft aan dat hij stage heeft gelopen bij de roeibond, als
kracht- en conditietrainer bij de bondsvrouwen. Wat heeft
hij daar geleerd? “Het instabieler trainen is beter voor de
functionele taakgroepen en de balans daarvan. Daarmee
voorkom je blessures zoals rugblessures.”
“Krachttraining is belangrijk voor het roeien maar
wat ook belangrijk is, is mobiliteit. Als je stijf bent
in je rug beperkt je dat met het inbuigen. Met
oefeningen kun je dat uitstekend verhelpen.”
Hans pleit voor minder apparaten en meer vrije gewichten
zoals de zogenaamde dumbbells en een dumbbellrek hiervoor.
“Daar kun je heel veel oefeningen meedoen. Er is al een
grote halterstang, maar die kun je alleen onder begeleiding
gebruiken.”
Iedere vrijdag heeft de jeugd de kantine ter beschikking en
schuiven ze de tafels opzij. “Dan hebben we daar de ruimte
voor de indoortraining voor de jeugd en doen ze iedere week
andere oefeningen. Het is heel afwisselend, in de kantine. Met
een onstabiele zak, met een band, oefeningen met sit-ups of
push-ups, en met dumbbells. Het aantal oefeningen dat je
kunt doen is enorm. Aan het plafond van het ergometerhok

hangt een chin-up bar, die hangt best hoog. Daar staat een
box, waarmee je bij de stang kunt. Je stapt in zo’n elastiek en
dan lukt het je wel jezelf op te trekken. Ook de roeisters die ik
getraind hebt bij de roeibond gebruiken deze apparaten, zoals
ook een bosu ball.”

Nieuwe apparaten
Een indoorfiets, die moet er gewoon komen volgens Hans. “Er
zijn ontzettend veel mensen die een fiets willen, misschien wel
meerdere indoorfietsen.”
“Dit alles gaat overigens ook over mensen die beperkingen
hebben. Er gaat dan een wereld voor hen open, bij het doen
van deze oefeningen. Ze krijgen direct feedback en voelen
meteen het effect van de oefeningen.”

Betere trainingsschema’s voor ploegen
Hans gaat een workshop geven voor het maken van een
trainingsschema, waarbij je aan het einde van de workshop
met je eigen schema naar huis gaat voor de ploeg. “Wat me
ook opvalt op de vereniging is, dat mensen heel lang op de
ergometer zitten. Hardlopen en fietsen is net zo goed voor
wat betreft duurtraining. Het is juist goed als je veel roeit om
af en toe ook andere dingen te doen. Alleen roeien is veel te
eenzijdig. Een workshop zal bijdragen aan de kennis hierover.
Trainingsschema’s zijn heel individueel, zelfs binnen een ploeg
zou je nog aanpassingen moeten hebben per individu.”

Workshop trainingsplan schrijven
voor wedstrijdroeiers
Door: Hans Rompa
De Wedstrijdcommissie organiseert samen met Hans
Rompa een workshop trainingsplan schrijven voor
wedstrijdroeiers. Tijdens deze workshop leer je onder
andere:
• welke biomotorische vaardigheden belangrijk zijn
voor roeien,
• wat het effect is van verschillende trainingsvormen,
en hoe deze elkaar beïnvloeden,
• hoe je een seizoen kunt indelen in periodes en wat
voor trainingen je in iedere periode zou kunnen doen
• hoe je trainingen binnen een microcyclus en binnen
een macrocyclus zou kunnen variëren,
• hoe je de voortgang kunt meten met betrekking tot
de gestelde doelen.
Voor wie is de workshop bestemd?
Ieder lid van RV Breda kan meedoen aan de workshop, maar
de inhoud is vooral gericht op wedstrijdteams, individuele
wedstrijdroeiers en coaches die van plan zijn om méér dan
3 à 4 keer per week te gaan trainen. Tijdens de workshop
schrijf je een concept trainingsplan voor jezelf of voor je

Tot slot
Het verhaal achter het briefje is ontrafeld, maar wat drijft
hem persoonlijk? Hans: “Ik heb mijn leven lang geroeid en
al vrij snel ben ik al gaan coachen. Nu ben ik fanatiek met
coachen van de jeugd, ik lees veel, volg trainingen en ga naar
congressen. Ik ben er vrij intensief mee bezig. Ik krijg gelukkig
alle medewerking van de roeivereniging hierbij.” Van dergelijke
initiatiefrijke mensen moet de roeivereniging het hebben,
denk ik als interviewster. En die indoorfiets, daar spring ik
onmiddellijk op!

team. Bij teams is het zinvol dat zoveel mogelijk teamleden
deelnemen aan de workshop zodat het plan door het
hele team gedragen wordt. Het hebben van een goed
trainingsplan kan helpen bij een TWC aanvraag (boten
die alleen gebruikt mogen worden door teams na formele
Toestemming van de WedstrijdCommissie).
Alle deelnemers ontvangen een handout met de
behandelde theorie én verdieping op bepaalde
onderwerpen die niet tijdens de workshop zullen worden
behandeld. De teams kunnen tijdens de workshop de hand
outs verder invullen met de specifieke doelen voor het
team, de trainingen, testen, enzovoort.
Wanneer?
De datum voor deze workshop zal nader bepaald worden,
zie hiervoor de mededelingen op het prikbord onder
wedstrijdroeien.
Aanmelden?
Je kunt je aanmelden voor de workshop via de
Wedstrijdcommissie (wedstrijden@rvbreda.nl). Geef aan
met hoeveel personen je denkt te komen. Het belooft
een nuttige workshop te worden, waarbij ook het aspect
gezelligheid niet vergeten zal worden.
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Een terugblik

Instructietocht Geertruidenberg
Door: Roos Kok
Op 7 april 2019 vond de eerste instructietocht van het jaar
plaats. Bestemming het haventje in Geertruidenberg.
Met de instructietochten wil de toercommissie leden
laten genieten van een mooie dag op het water en voor
zover nodig kennis bijbrengen om uiteindelijk ook zonder
begeleiding van ervaren toerroeiers veilig uit te kunnen
varen.

is het wel opletten dat je de boot niet dusdanig vastmaakt dat
die niet meer mee kan bewegen met het niveau van het water.

Voor veel roeiers was deze instructietocht ook een eerste
kennismaking met de roeilift van onze vereniging. Deze lift
is vooral in geval van wherries handig en heel plezierig. Ieder
boot vereist een andere instelling van de lift, die duidelijk staat
aangegeven. Maria van der Holst gaf duidelijke instructies voor
het gebruik van de lift, waarna de boten betrekkelijk snel in het
water lagen.

Leuk detail was de duwbak met zogenaamd witte snor.
Dat is het water dat opspat door de stuwkracht van de
boot. Uiteindelijk veroorzaakt dat golven waar je als roeier
rekening mee moet houden. We hebben dan ook meteen
uitleg gekregen hoe je met je riemen de boot zodanig kunt
manipuleren dat de golven er makkelijker onder door rollen.

Al dicht bij de vereniging is er een eerste aandachtspunt,
namelijk de plek waar je van de Mark het Markkanaal op gaat.
Een volgend leermoment van de tocht is het gebruik van
de sluis van Oosterhout. Dat begint al voor de sluis, waar je
moet wachten tot de sluiswachter de deuren open zet. We
hebben een uitleg gekregen over het gebruik en betekenis
van de rode en groene lichten en welke plaatsen je in een druk
bezochte sluis moet mijden. En vooral hoe je de boot veilig
aan de kant houdt, wanneer die eenmaal in de sluis ligt. Dit
kan bijvoorbeeld door je met een pikhaak aan een trap vast te
houden. Een andere manier is het gebruik van het sluistouw,
dat om de trap of om een bolder kan worden geslagen. Hierbij
12
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Na de sluis gingen we verder over de Amertak, de Amer en
de Donge. Ook daar weer veel te leren, zoals bijvoorbeeld het
varen onder bruggen door en de borden die je daarbij in de
gaten moet houden. (Gele ruiten of lichten en rechthoekig rood
bord met witte streep of een rood licht.)

Naarmate onze tocht vorderde werd het weer steeds mooier.
Echt optimaal weer voor een roeidag. Bij aankomst in
Geertruidenberg scheen de zon volop. Het haventje is klein en
de aanlegruimte beperkt. Met wat hulp over en weer lukte het
aanleggen en uitstappen prima en konden we gaan genieten
van een heerlijke maar vooral erg gezellige lunch bij Zuz en
Zooz.
Na het eten moesten we weer voorzichtig het haventje uit
en konden we op weg naar de vereniging, met opnieuw de
gelegenheid om de sluis te gebruiken. Na een fantastische
tocht moesten de boten nog uit het water. Wat een luxe om ze
uit het water te kunnen tillen met de lift.

Nog een terugblik

Landelijk Roeidag 15 augustus 2019
(Nationale Midweek Roeidag) R.I.C. Amsterdam
Door: Roos Kok
Wij, roeiers van RV Breda, gingen al vroeg met de auto naar
Amsterdam Arena en van daaruit met de metro naar de
plaats van bestemming: clubhuis van R.I.C.
Onder het genot van een kop koffie en boterkoek vond een
eerste kennismaking plaats en kregen we een korte uitleg over
de planning en de te maken tochten. Er was speciaal een kaart
gemaakt met de bezienswaardigheden langs het water. In
iedere boot ging een stuur van R.I.C. mee.
’s Morgens zijn we door het centrum van Amsterdam gevaren:
vtanaf het clubhuis over de Amstel naar het IJ en terug, langs
tal van woonboten, die meestal nog maar weinig op boten
lijken en waar je soms ongegeneerd naar binnen kan kijken.
We kwamen onder de Berlagebrug door langs Roeicentrum
Berlagebrug, langs Roeivereniging De Hoop en sloegen bij
het Amstelhotel af naar de Singelgracht. Daar kwamen we
langs een gebouw met op het dak een groot gouden beeld
van een man. “De danser” van kunstenaar Henk Visch. Dit beeld
zou door middel van zonne-energie via een rail over het dak
moeten schuiven. Dagelijks een stukje van ongeveer 20 cm
tot de reis over het dak is afgelegd en hij weer terug moet.
Helaas werkt het mechaniek niet meer. We zijn doorgevaren
tot Brouwerij het IJ en toen richting Artis waar we net zo lang
hebben stilgelegen tot we olifanten hadden gezien. Bij het
entrepotdok staat een dukdalf in het water met daarop een
klein beeldje van een figuurtje dat klaar staat om het water in
te duiken. Het heet dan ook “Het dappere duikstertje”.

Er waren nog veel meer bezienswaardigheden zoals de
achterkant van het Tropenmuseum, korenmolen “De Gooijer”,
Brouwerij ’t IJ, het markante gebouw van het scheepsmotoren
museum ’t Kromhout. Bij het Scheepvaartmuseum zagen we
een replica van het voormalig V.O.C. schip “De Amstel”. Langs
de route lagen ook Museum Nemo, het Scheepvaarthuis,
dat gebouwd is in de stijl van de “Amsterdamse School” als
gezamenlijk kantoor van verschillende Amsterdamse rederijen.
Bij het varen door de binnenstad van Amsterdam lijkt het
aantal bezienswaardigheden onuitputtelijk. Zo kwamen
we nog langs de Montelbaanstoren, De Stopera, Museum
Hermitage, het kantoor van De Nederlandse Bank, Theater
Carré, het gebouw van Roei- en Zeilvereniging De Amstel en
dat van de Studenten Roeivereniging Nereus.
Terug bij het clubhuis van R.I.C. bleek er onweer geweest te zijn.
Daarom hebben we opgezocht wat we dan het beste konden
doen. Dat komt kort samengevat op het volgende neer:
•
•
•
•

•
•
•

Als het risico op onweer groot is, ga je het water niet op;
Kom je onverwacht in onweer terecht, probeer dan zo snel
mogelijk aan land te gaan;
Ben je buiten, probeer jezelf zo klein mogelijk te maken;
Ga op je hurken zitten met voeten tegen elkaar, je armen rond
je knieën en hoofd naar beneden. Zorg dat je handen de grond
niet raken;
Probeer op het laagste punt van het terrein te gaan zitten;
Kun je echt niet van het water, probeer dan zo dicht mogelijk
langs de kant te varen en mijd metalen constructies;
Carbonriemen zijn extra gevaarlijk vanwege de geleidende
eigenschappen van het materiaal.

Gelukkig was de kans op onweer volgens buienradar zeer
gering en konden we na de lunch zonder noemenswaardige
risico’s aan onze middagtocht beginnen. Er werd gewisseld
van boten en bemanning en er volgde een mooie toch
naar Ouderkerk aan de Amstel. Na het binnenhalen en
schoonmaken van de boten hebben we nog even gezellig
nagepraat in het clubhuis, waar we verwend werden met
lekkere hapjes.
Bij iedere tocht is het weer een verrassing om te ontdekken
hoeveel mooie plekjes Nederland nog kent. Het was
een prachtige dag met dank aan de organisatoren, onze
begeleiders en de weergoden.
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Een vooruitblik

Programma toertochten 2020
Door: De Toercommissie
Voor 2020 heeft de Toercommissie een serie uitdagende,
mooie, gezellige, makkelijke of moeilijke toertochten
uitgezet, voor iedereen is er een interessante tocht bij. Er
is ook een pittige estafettetocht van 69 km op de Rijn bij
Wageningen die je in z’n geheel kunt roeien maar je kan je
ook voor een deel daarvan inschrijven. En we hebben voor de
echte diehards een Marathon van 53 km op stromend water
bij Dordrecht. Alle omschrijvingen vind je op de website
onder de knop TOER.
De jubileumtoertocht naar Parijs vorig jaar was een succes, met
40 Bredase roeiers hebben we op de Seine geroeid. Veel van dit
soort grote internationale roei-evenementen zijn er niet, maar
dit jaar is er gelukkig eentje dicht bij huis: SAIL in Amsterdam
op zondag 16 augustus.

Wil jij het meemaken om tussen de Tall Ships en de Wind
jammers en alle andere historische zeilschepen te roeien,
schrijf je dan snel in, want vol is vol. Er is plaats voor 40 Bredase
roeiers en we gaan met twee botenwagens en acht boten
naar Amsterdam. Vervoer kunnen we onderling regelen dus
we hoeven geen bus of hotel te reserveren. De inschrijving
voor SAIL sluit op 20 mei, of eerder indien alle 40 plaatsen
volgeboekt zijn.

14
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Met de komst van het toerprogramma 2020 is de manier
van inschrijven op de toertochten veranderd, we gebruiken
daarvoor nu hetzelfde systeem als onze wedstrijdroeiers, dat
werkt gemakkelijk, goed en betrouwbaar. Inschrijven voor
een toertocht doe je voortaan op het webformulier op onze
website onder de knop TOER.
Om alle leden de gelegenheid te geven om op toertochten
in te schrijven wordt de inschrijving gedaan in drie tranches.
Voor de tochten in het voorjaar kun je nu al inschrijven, voor de
tochten in de zomer gaat de inschrijving open op 1 mei en de
najaarstochten kan je boeken vanaf 1 augustus.
Ook nieuw dit jaar is de Opleiding Toerroeien. Ken jij de vaar
regels op het water, de procedures en lichten in een sluis, de
bruglichten en de verkeersborden op het water al goed? Ben
jij behendig met het sturen op stromend water? Als dat nog
niet zo is dan kan je nu je theoretische en praktische kennis
over het varen op peil te brengen. Er zijn lesavonden gepland
en er is kant en klaar materiaal voor zelfstudie. Daarnaast zijn
er interessante instructietoertochten, want echt roeien leer je
in een roeiboot op open/stromend/druk bevaren water en niet
achter het scherm van je PC.
De data voor de lesavonden, voor de instructietoertochten
en het materiaal voor zelfstudie vind je op de website onder
de knop TOER.

Jaaroverzicht

Kalender toertochten RV Breda 2020*
De toertochten die gepland stonden vóór 1 juni zijn afgelast in verband met de coronamaatregelen.
Inschrijving vanaf 1 mei
Toertocht

datum

afstand

niveau

max. aantal
deelnemers

bijzonderheden

Toertocht
Braassemermeer,
Hoogmade

di 16 juni

30 km

T2

12

wo 17 juni

30 km

T3

12

do 18 juni

20 km

T1

12

Botenwagen nodig. Meerdaagse tocht met
kamperen bij de boer, zelf tentje meebrengen.
Inschrijving voor 1, 2 of 3 dagen.

Geuzentocht Leiden

za 27 juni

28 km

T2

12

Botenwagen nodig. Instructietocht T2

Roeien op de Maas bij
Maastricht

za 11 juli

30 km

T2

15

Instructietocht T2

Tocht op de Zaan bij
Wormerveer

di 14 juli

25 km

T1

12

Naar Geertruidenberg
over de Amer

di 11 augustus

32 km

T1

SAIL Amsterdam 2020

zo 16 augustus

18 km

T1

40

Twee botenwagens nodig.
Roeien tussen de Tall Ships

Kerkboot Sneek

za 29 augustus

25 km

T1

14

Speciale roeiboot met 14 roeiplaatsen,
boordroeien

Rondom Dordt marathon zo 6 september 53 km

T3

12

Instructietocht T1

Inschrijving vanaf 1 augustus
Toertocht

datum

afstand

niveau

max. aantal
deelnemers

bijzonderheden

Rondje Breda
Sluitingstocht

di 13 oktober

17 km

T1

40

Instructietocht T1

Rondje Breda
(instructietocht)

za 17 oktober

17 km

T1

30

Instructietocht T1

*) Noot van de redactie: De meest actuele versie van het programma met
toertochtbeschrijvingen en informatie over inschrijven is terug te vinden op
de website: www.rvbreda.nl/toer. Maar in verband met de coronacrisis is er
veel onduidelijkheid over het doorgaan van de tochten
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Klaar terwijl u
wacht!
Markregatta 2020 op zaterdag 20 juni

Vrijwilligers
gezocht!
Door: De Markregattacommissie (Bouke, Kees, Johan,
Marja en Renske)
Je hebt ze vast al weer gezien op de vereniging, de
nieuwe flyers voor de Markregatta 2020. De wedstrijd
blijft zoals we hem alweer jaren kennen: met de, vaak
letterlijk, spetterende boord-aan-boord start onder de
A16 brug, gevolgd door een spannende 5 kilometer race
terug naar de vereniging. Het deelnemersveld bestaat
uit ruim 100 ploegen uit binnen- en buitenland, voor
wie wij als vereniging graag een geslaagde wedstrijd en
gezellige dag organiseren. Zoals alle werkzaamheden
en evenementen bij de vereniging draait ook de Mark
regatta geheel op vrijwilligers. Om te helpen bij de tijd
waarneming, de start, het uitzetten van het wedstrijd
traject, het bewaken van de stremming, het bemannen
van het inschrijfbureau, maar ook als parkeerwacht,
terreinbaas, geluidstechnicus, DJ, fotograaf, omroeper,
wedstrijdarts, vlothulp, etc. etc. Kortom, zonder jullie
is er geen wedstrijd! Dus geef je op voor Clubwerk op
zaterdag 20 juni via de ledenmodule van
www.roeiverenigingbreda.nl
Van de Bredase roeiers die deelnemen aan de
wedstrijd wordt ook weer verwacht dat zij de handen
uit de mouwen steken en voor de nieuwe leden is het
een leuke dag om kennis te maken met andere roeiers
en nieuwe kanten van de roeisport.
De Markregatta commissie is ook nog op zoek naar
versterking van het team met een enthousiaste
vrijwilligerscoördinator. Lijkt het je leuk om mee te
draaien in de wedstrijdorganisatie, de contacten te
onderhouden met alle vrijwilligers en de verschillende
taken te coördineren, meld je dan aan bij een van ons of
via markregatta@rvbreda.nl
Tot ziens allemaal op zaterdag 20 juni!
16
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Door: Maria van der Holst
Er waaide een stuurstoeltje van het vlot af. Op dezelfde
dag was al een “nieuw” stoeltje gemaakt.
Dankzij de vindingrijkheid van Twan kon De Mark die
avond weer gestuurd worden. Het dreggen naar het
stoeltje op de bodem van de Mark gaat door!
Wat de wind zoal doen kan!

Omslaan in de dubbeltwee in januari
Door: Bert Verlaan, Anne Tjepkema (namens de Veiligheids
commissie)
Het was half januari een rustige middag op de roei
vereniging toen twee dames besloten een dubbeltwee
te pakken en een mooi stuk te trainen. Wel een sleutel
van de toegangsdeur meegenomen, want er was verder
niemand.
De oefening verliep goed, tot de twee bij de aanlegsteiger
ter hoogte van kmp 6,5 iets te dicht langs de eerste paal
schuurden. De boeg kon nog wel door te slippen met de
stuurboordriem van de paal wegblijven, maar datzelfde
lukte de slag minder goed. Langzaam begon de boot te
kantelen en gleden de dames het water in. Ze zwommen
vervolgens ieder aan een kant van de steiger naar de kant.
Daar wachtte een pijnlijke ontdekking dat blootsvoets
lopen over pas gemaaid riet gelijk staat aan lopen over
een spijkerbed. Daar de watertemperatuur 6,5 graden was
en ze niet terug in de boot konden klimmen om terug te
roeien, besloten ze hulp te gaan zoeken. Maar eerst moest
de boot nog veilig worden vastgelegd, wat na een mislukte
zwempoging van de één de ander wel lukte (het water
is daar vrij diep). De tweede roeister benutte tevens de
gelegenheid haar schoenen mee te nemen. De eerste had
deze op het vlot achtergelaten, helaas.
Rennend door het weiland naar het dichtstbijzijnde huis
in Terheijden (600 meter verder) probeerden de roeisters
zich met extra beweging warm te houden, met matig
effect. Meer geluk hadden ze toen ze een automobilist zijn
oprit op zagen rijden en zij in diens huis mentaal even op
adem konden komen. Daarna gaf deze hen een lift naar de
vereniging. De ene dame stapte onderweg bij haar huis uit,
de andere stapte bij de vereniging onder een (ook figuurlijk)
koude douche. Daarna probeerde zij via haar telefonische
contacten het bergen van de boot te regelen. Dat lukte pas
toen een bestuurslid uiteindelijk werd bereikt; deze kwam
onmiddellijk naar de vereniging. Inmiddels was het duister.
Een coachbootje werd ingezet en de dubbeltwee kon in de
loods, gelukkig geen schade.

Er ging nogal wat fout op deze training, maar allereerst
moet ons petje af voor de verstandige beslissingen
die de dames vanaf het omslaan namen. Terug naar de
voorbereiding: zeker in de winter loont het voor je het
water opgaat, goed stil te staan bij de tegenslagen die
je onderweg kunnen overkomen. Zo heeft het zin altijd
schoeisel in de boot te hebben en een waterdicht verpakt
mobieltje. Ook valt het inseinen van een contact te
overwegen als je als enige roeier/ploeg op het water bent.
Regelmatig omkijken is altijd geboden, maar de steiger
die de roeisters hier over het hoofd zagen, is al vaker bij de
Veiligheidscommissie in beeld geweest. Nogal wat roeiers
zijn daar wel eens tegen een aangemeerde plezierboot
aangevaren. Soms wordt daar zelfs dubbel aangemeerd.
Maar ook zonder aangemeerde boten staat de steiger een
stukje van de kant en blijft dus een obstakel.
Dan de dubbeltwee. Bij inspectie bleek dat de (cruciale)
omslagen van de klittenbanden van de schoenen
dusdanig versleten waren dat de touwtjes van de quick
releases er niet doorheen konden. Quick releases kunnen
van levensbelang zijn als je boot omslaat. Er zijn roeiers
verdronken omdat ze zich niet konden losmaken van de
schoenen. In dit geval waren de hakken zodanig versleten
dat de voeten zonder ingrijpen los konden komen. Afgezien
van de rol van de materiaalcommissie moeten roeiers hier
zelf ook op letten en in BRS een schademelding opnemen
als het materiaal onveilig of niet in orde is.
Verder iets over de alarmering. Op de publicator hangt
een lijst met te waarschuwen nummers bij een noodgeval.
Hoewel deze niet up-to-date was, is deze over het hoofd
gezien. Meer aandacht dus en/of de lijst nog opvallender
maken. Misschien moet het systeem ook nog eens worden
doorgeakkerd. Ten slotte een kleinigheid over uitvaren
bij duisternis. De coachboot vertrok zonder wettelijk
voorgeschreven verlichting (rondom schijnend licht) en
zonder zaklantaarn. Daar valt zeker snel wat te verbeteren.
Verbazingwekkend eigenlijk dat uit een voor een
roeivereniging zo’n schijnbaar alledaags incidentje zoveel
lessen kunnen worden getrokken
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Hoe werkt een automatisch opblaasbaar reddingsvest?
Door: Wouter van Hengel
De ervaren roeier/stuurman kent ze wel. De rode en de
blauwe automatische reddingsvesten die comfortabeler zijn
om te dragen dan de knaloranje reddingsvesten met een
vast drijflichaam. Zodra de automatische vesten in aanraking
komen met water ‘ontploffen’ ze en vouwt een zwemvest zich
uit. Maar hoe werkt dit mechanisme precies?
De ontploffing wordt veroorzaakt doordat het vest in aanraking
komt met water. Er zijn een aantal verschillende manieren
waarop een reddingsvest zichzelf kan opblazen, maar de meest
voorkomende is een combinatie van een sterke veer en een
gaspatroon, gevuld met CO2 gas onder hoge druk. De veer
wordt op zijn plaats gehouden door een blokkade van een in
water oplosbare tablet van geperste cellulose. Zodra die tablet
in contact komt met water lost deze heel snel op en springt de
veer los. Deze veer drijft met grote kracht een slagpin in een
breekplaatje in de CO2 patroon. Hierdoor kan het gas uit de
patroon in het drijflichaam van het reddingvest stromen, zodat
het drijflichaam zichzelf automatisch opblaast. Dit opblazen
gaat in twee stappen, eerst wordt de linkerhelft opgeblazen
en een seconde later wordt ook de andere helft opgeblazen.
Waarom gaat dit in twee stappen? Mocht het zo zijn dat je
bij een ongeluk in het water bewusteloos raakt en je met je
neus omlaag in het water komt te liggen, dan zorgt het half
opgeblazen reddingvest ervoor dat je snel automatisch op je
rug wordt gedraaid en weer kunt ademen en daarna blaast de
rechterhelft op zodat je stabiel blijft drijven.
Automatische reddingsvesten zijn maar één keer te gebruiken.
Nadat het vest zichzelf heeft opgeblazen moet het weer
hersteld worden. Er wordt dan een nieuwe CO2 patroon en
een nieuwe smelttablet in het opblaasmechaniek geplaatst
en daarna wordt het reddingvest uitgebreid getest met o.a.
een drukproef waarbij het vest wordt opgepompt en 16 uur
lang op druk moet blijven. Bij de Materiaalcommissie zijn
mensen opgeleid om dit klusje goed te klaren; de benodigde
materialen en gereedschappen hebben we ook in huis.
Ondanks dat het vele malen comfortabeler is dan een
standaard reddingsvest kleven er ook nadelen aan de
automatische vesten. Zo moeten ze halfjaarlijks gecontroleerd
en soms vervangen worden. Ook het prijskaartje is niet mis. Een
professioneel automatisch reddingvest zoals die van Secumar
die RV Breda gebruikt, kost zo’n 200 euro. De prijs voor het
herstellen en testen van een opgeblazen reddingvest ligt rond
de 30 euro.
Je zult het met me eens zijn dat zo’n reddingvest een hightech apparaat is. Ze zijn erg betrouwbaar, maar alleen als
18
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jij als roeier/stuurman er wel voorzichtig mee omgaat. En
het reddingvest na gebruik niet laat slingeren maar altijd
ophangt aan het rek bij de BRS computers. Probeer nooit
om het rode of blauwe beschermhoes open te maken of
om zelf aan de opblaasinrichting te prutsen, laat dat aan de
materiaalcommissie over!
Wil je zelf een keer meemaken wat er met je gebeurt als
je met een reddingvest aan in het water terecht komt?
Op zaterdag 13 juni van 10:00 tot 10:15 uur houden we in
het water voor de roeivereniging een live demo met een
reddingvest en we laten zien hoe je een drenkeling met een
reddingvest aan kan helpen om uit het water te komen.
Noteer de datum alvast in je agenda!

Kennismaken met de buren van
de TECstek

Door: Anna de Zeeuw
Wat gebeurt er toch allemaal in het gebouwtje achter de
Henk van Heel loods, dat er al 26 jaar staat? Het antwoord is:
het bruist van de energie daar! Een interview met Henrike
Lodewikus en Daphne Smolderen.
Wat leuk dat jullie de buren zijn van de roeivereniging! Wat is
het Traais Energie Collectief?
Het Traais Energie Collectief (TEC) wil zelf duurzame energie
opwekken voor inwoners in Terheijden. Het is een initiatief van
en voor mensen in Terheijden. Terheijden wordt als eerste dorp
in Noord-Brabant energieneutraal. Het Traais Energie Collectief
is een coöperatie.
Een grote ambitie.
De website van het TEC vertelt het: Wat duidelijk is, is dat we
beter met de aarde moeten omgaan. We weten dat fossiele
brandstoffen beperkt zijn en schaarser worden. Maar wind gaat
nooit op, de zon komt altijd weer op, water kan niet anders dan
stromen. Daar ligt de toekomst van energie.
Welke activiteiten vinden hier plaats?
Vanuit de TECstek wordt gewerkt aan de diverse zon-, winden warmteprojecten. Ook vinden hier de vergaderingen met
vrijwilligers, gemeente en andere partijen voor bijvoorbeeld
het warmtenet plaats. “We ontvangen hier verder veel
gasten zoals de gemeente of coöperaties uit het hele land,
televisiemakers en media die heel benieuwd zijn hoe we het
aanpakken.”
Henrike zit hier ook heel vaak, ze houdt zich bezig met de
communicatie. Daphne buigt zich over allerlei juridische
vraagstukken. Daphne: “We zijn allebei multi-inzetbaar, dat

is ook de kracht van het collectief. Momenteel bellen we
bewoners in het centrum van het dorp en vragen of ze een
warm-TECgesprek willen.” (red: een gesprek ter voorbereiding
op aansluitingen van huizen aan het warmtenet dat op dit
moment wordt aangelegd.)
Wanneer zijn jullie aanwezig?
De dames vertellen dat de TECstek geen vaste openings- en
sluitingstijden heeft. TEC huurt het hele terrein. Is het hek open,
dan is er iemand aanwezig. Er is regelmatig contact met het
bestuur van de roeivereniging. Als er op de roeivereniging een
evenement is dan kan het terrein in overleg gebruikt worden.
Hebben jullie het naar je zin op deze plek?
“De witte boerderij aan de Schansstraat in Terheijden wordt
in de toekomst onze werkplek. Deze boerderij wordt de
Energiebrouwerij, het hart van energiedorp Terheijden. We
zitten nog wel een jaar aan de Bredaseweg en dat vinden we
prima. We genieten enorm van de mooie luchten hier. We zijn
hier goed gesetteld.”
Zijn jullie al op de roeivereniging geweest?
Er is 1 keer vergaderd op de roeivereniging met de 25
vrijwilligers, maar dat is inmiddels alweer een jaar geleden.
Een van de activiteiten waar TEC zich mee bezighoudt is
energiebesparingen. Een werkgroep ontwikkelt momenteel
plannen om dit in Terheijden vorm te geven. Het zou leuk zijn
dit te delen met sportclubs en verenigingen.
Willen jullie nog iets kwijt?
Henrike geeft aan: “Jullie zijn hartelijk welkom bij alle
bijeenkomsten van TEC. Dan kunnen jullie zien waar jullie
buren mee bezig zijn. Word je lid van TEC, dan kun je ook
meedenken over de toekomst van Terheijden.”
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Met succes
afgeroeid

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

S4
Geert Krekel, Toine Sunderman, Martijn
van Waes, Coen Weber.
Op basis van zijn roeiervaring kijgt Bram
van Houten de bevoegdheden S3 en B2.

•
•
•
•
•
•
•

Boten reserveren via internet
Toezicht op bevoegdheden
Vlootbeheer en gebruiksstatistieken
Schade melden en reparatiebeheer
Support voor aanraakschermen
Gegevensuitwisseling met ledenadministratie
Helpdesk voor service en ondersteuning

Voor My-Fleet hebben gekozen:
KR&ZV Het Spaarne, RV Willem III , ERV Beatrix, RV De Kogge,
R&ZV De Amstel, RV Rijnland, RV Hemus, ZRZV Zwolle, RV Breda
RV Daventria, Roosendaalse Roeivereniging, RV De Compagnie,
Tilburgse Open Roeivereniging, Studenten Roeivereniging Boreas

www.my-ﬂeet.eu

info@my-ﬂeet.eu

COLOFON
Erevoorzitter
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
vacature
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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