Een stukje Markgeschiedenis | Just in case | Markcompetitie, sinds 2003 onverwoestbaar | Stille Mark, Heilige Mark | Interview
met Wim Rutten: “Hopelijk zijn we weer gauw weer overbodig.” | Roeivereniging Breda in gemeente Drimmelen | Nieuws van de
jeugdcommissie | Herfstbeelden van de Mark | Website, Easy all en e-mail belangrijkste informatiebronnen voor leden | Het collectieve
geheugen van onze veiligheid | CAR kijkt terug op moeilijk jaar voor aangepast roeien | Gezocht: coördinator Midweekroeien | Metingen naar
grondstabiliteit voor de aanleg van een nieuwe kademuur gestart | Riemen schuren en lakken in coronatijd | Crew class 2020 | Een Roeiers’
Kerstlied | Stuurvrouw Dieuwke Fetter met damesacht op weg naar Tokio 2021 | Met succes afgeroeid.

Op weg naar …
Foto: Mario Maas

46e jaargang december 2020

EASY ALL220

Roeivereniging Breda | Easy All 220 | december 2020

1

Een stukje
Markgeschiedenis

2

Roeivereniging Breda | Easy All 220 | december 2020

Door: Maria van der Holst-Blijlevens
Op zondag 13 september roeiden met z’n vijven in de Mark
naar een mooi plekje aan de Mark: ’t Lamgat”. We hebben een
mooie dag gehad.
Voor ook de toertochten was het dit jaar komkommertijd.
Daarom heb ik me maar ’n beetje verdiept in de geschiedenis
van een stukje van ons roeiwater. Als je deze geschiedenis
gelezen hebt, kijk je voortaan met andere ogen naar dit stukje
van de Mark.
In de loop van de 15e eeuw werd het noordelijke deel van
Hoeven ingedijkt tot Sint Maartenspolder. De Goudbloemsedijk
vormde de scheiding tussen deze polder en de Mark. Aan die
dijk werden twee veerdammen aangelegd en één daarvan was
voor het verkeer richting Zevenbergen. Het was één van de
verbindingswegen tussen Holland, Zeeland en Vlaanderen.
Vroeger was het niet een heel mooi plekje, maar een plaats
waar een galg stond (het Galgenveld) nu Galgenweg. Een
zekere Jan Reulens alias Jan Meulemakers stak op 5 januari
1787 een schuur van een boerderij in Zevenbergen in brand.
Tijdens het verhoor kwam naar voren dat hij vier jaar eerder
een moord had gepleegd in Teteringen. Op 5 maart 1787 luidde
de eis : afhakken van een hand en tentoongesteld worden, met
een vuurpot aan de ene zijde en zijn afgehouwen hand aan
de andere zijde. Na deze eis vroegen de rechters advies aan de
advocaten te ’s-Gravenhage. (Zevenbergen hoorde bij Holland).
Het advies luidde: na de doding tentoonstellen, maar hand
afhakken is overbodig. Op zaterdag 24 maart 1787 werd de
straf toegepast. Het lijk bleef tot maart 1795 tentoongesteld.
Bij het Lamgat mondt de Rodevaart uit in de Mark. Tot 1968
was daar een uniek sluisje (23,5 bij 6,5m). Toch nog een flinke
sluis! Op dat moment was het één van de oudste zeesluizen van
Nederland. Inderdaad: zeesluis, want toen de sluis rond 1730
gebouwd werd, boden de deuren in het buitenhoofd, aan de
Markzijde, vrije doorgang
naar zee. Daar kwam pas een
eind aan met de afsluiting
van de Mark bij Dinteloord
in 1828. In 1968 maakte
dynamiet een einde aan het
schutsluisje in de Rodevaart.
Rond 1800 koos het
doorgaande verkeer in
toenemende mate voor een
oostelijkere route via het
Nieuwe Veer bij Terheijden.
Het Lamgatse veer was
nog slechts voor het lokale
verkeer en werd in 1885
vervangen door een brug, nu
de fietsbrug over de Mark.

Just in case
Beste lezer,
2020: een bizar C-jaar! Geen prettige opening van dit
schrijven, maar 2020 heeft ons weinig (roei)goeds
gebracht. De foto van het Henk van Heel-vlot op de
voorpagina van dit nummer lijkt in dit verband symbolisch:
in een mooie wereld, maar ook lege omgeving op weg naar
wat? De overkant is bereikbaar! De horizon biedt een mooi
perspectief! Maar wanneer wordt dit perspectief realiteit?
Het voorliggende nummer kan vanwege het verschijnings
moment beschouwd worden als een ‘Kerstnummer’. Om in
kerstsfeer te komen sluit dit nummer af met een kerstlied.
COVID-19 heeft dit jaar veel roet in ons (roei)eten gegooid.
Het aantal nummers in 2020 blijft beperkt tot 3, maar kwaliteit
is me nog steeds belangrijker dan door het coronavirus
gehinderde kwantiteit van verschenen nummers. Naar mijn
bescheiden mening krijgt u voor uw kerstdis in dit nummer
zowel kwaliteit als kwantiteit voor wat betreft inhoud, vorm
geving en artikelen voorgeschoteld.
Overige redactieleden en inzenders van artikelen/foto’s
hebben hun messen geslepen, hun creatieve geest laten
spreken, in de keuken geholpen en hun bijdragen geleverd aan
het bereiden van gerechten. Aan de hand van bijvoorbeeld het
koppensnellen kunt u uw eigen menu samenstellen.
Graag wil ik u begeleiden in uw keuze, maar ik wil u niets
onthouden. Misschien lust u alles in één keer of kunt u de
gerechten uitsmeren over meerdere dagen.
Voor straks: Smakelijk eten!
Voorafgaand aan Kerst hebben we mogen genieten
van een mooie herfstperiode. Onder de noemer herfst
beelden van de Mark wordt dit nummer opgefleurd
met herfstachtige sfeerbeelden van onze roeivijver, die
bovendien de kersttafel aankleden.
Hoewel we als kok niet voor alle monden kunnen koken
blijkt uit een recente enquête m.b.t. de huidige en
toekomstige informatievoorziening binnen de roei
vereniging dat Easy all onder de respondenten goed
wordt gelezen en gewaardeerd: leuke artikelen, diepgang
in informatie, goed beeld van wat er speelt binnen de
vereniging, aantrekkelijke vormgeving en goede leesbaar
heid. De redactie van Easy all bedankt haar lezers voor deze
waardering, voelt zich hierdoor gesterkt door te gaan,
zal de aangedragen verbeterpunten ter harte nemen en
aanbevelingen zo veel als mogelijk navolgen.
Ook voor dit nummer met dank aan de overige redactie
leden en dank aan de inzenders van artikelen wens ik u
veel leesgenot! Ook wil ik u en uw naasten namens de
redactie gezondheid toewensen voor nu en later; Prettige
feestdagen en het beste voor 2021.
Kees van de Sande (eindredacteur)
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Markcompetitie, sinds 2003 onverwoestbaar
Heel veel cijfers! Zit jouw ploeg bij de top 10?

Door: Willem Muller
Veel valt weg dit jaar in het roeien vanwege de corona, bijna
alle wedstrijden in 2020. Wat wel blijft is de Markcompetitie. Die
is corona-proof, vandaar de termen:
• MCCS, wat staat voor MarkCompetitie CoronaStyle.
• CPTT, wat staat voor Corona Proof Time Trials.
De Markcompetitie is nu alweer zeventien jaar geleden gestart,
in het seizoen 2003-2004, met wedstrijdroeiers van Breda, zo’n
15 ploegen en ongeveer 50 deelnemers.
Nu zijn er als ploegen meedoen per wedstrijd altijd ruim 100
deelnemers, verdeeld over 35 à 50 ploegen. Na zeventien
jaar telt dat wel lekker aan. Sinds het begin hebben nu 6500
deelnemers in 2000 ploegen aan de MC meegedaan! Ruim
500 deelnemers zijn dus ooit gestart en uit de beginperiode
doen er nog altijd velen mee. Het is blijkbaar nog altijd een
uitdaging.
Zoals bekend is de Mark
competitie gebaseerd op
correctiefactoren voor leef
tijd, boottype en geslacht
(man/vrouw). Dit levert
een berekening van de
gecorrigeerde tijd (Hc tijd)
van de geroeide tijd op.
Daarmee kunnen we een
uitslag per wedstrijd bepalen.
Daar is verder nog een uitslag
van een competitie (zes
wedstrijden) mee te bepalen.

Datum

’20
’21

De uitslagen van al die jaren zijn echter ook weer met elkaar
te vergelijken en je kan dan zien of je in de loop van de tijd
relatief beter of minder bent geworden. De top tien van al die
jaren is hierbij afgedrukt en binnenkort kunnen we op de site
van RV Breda of de Markcompetitie de top 100 of meer zien, of
andere leuke vergelijkingen maken zoals top skiffeurs, achten
of vrouwen.
Veel namen zijn oudgedienden, ze hebben dus heel vaak van
zeer gunstige omstandigheden kunnen profiteren. Daarnaast
zijn er namen van mensen bij, die maar een paar keer
hebben meegedaan maar daarna hebben bewezen ook op
internationaal niveau goed te presteren.
Tot slot een overzicht:

Ploegnaam

Boot

Cat

Tijd

Hc tijd 1

2011-12-10 Jort van Gennep/ Daan Klomp (TOR)

2x

HJ18

16:57

17:39

2009-3-7

David Kuiper (sk)/ Michel Steenman

2-

HSen

17:21

17:56

2011-4-9

Michel Steenman/ Sjoerd Hamburger

2-

HSen

17:26

18:01

2006-11-5

Kees Ligthart/ Henk Smoolenaars/ Piet van Arendonk/ Peter Bots

4+

HVF

18:28

18:02

2012-11-17 Liselotte van der Togt

1x

DJ18

20:34

18:06

2005-3-12

8+

HVF

16:31

18:06

2008-11-22 Olaf van Andel/ Michel Steenman

2-

HSen

17:32

18:10

2010-12-11 Sjoerd Hamburger/ Michel Steenman

2-

HSen

17:35

18:10

2004-11-13 Albert Steenman/ GeertJan Heijmeijer/ Joost Doense/ Jeroen Vervoort

4x+

HVC

16:51

18:16

2011-12-10 Rien de Jager/ Henk Smoolenaars/ Martin Wierenga/ Willem van der Togt

4x-

HVH

18:28

18:20

Willem Muller/ Tom Dronkert/ Ad Westerhuis/ Piet van Arendonk/
Peter Bots/ Frank Bertina/ Henk Smoolenaars/ Erik Peet

1) De Hc tijden uit het verleden zijn zoveel mogelijk opnieuw berekend met de factoren van nu
4
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VANUIT HET BESTUUR

Stille Mark, Heilige Mark
In deze kersteditie van de Easy all kijken wij terug
op een jaar waarin het stil was op ons heilige water.
Waar het water enkel rustig oogde, waren onze
gebouwen noodgedwongen een tempel van rust.
Anders was het met het tempo waar maatregelen
van het Rijk zich opstapelden. Op den duur was het
niet meer helder wat nu precies wel en wat niet mag.
Heel Nederland schakelt mee in het tempo om maar
een sprankje meer vrijheid te kunnen krijgen.
Zo ook de leden van RV Breda, de jeugdleden
voorop, daarna de skiffeurs en gelukkig mochten
we ook weer een tijdje in grotere nummers. Helaas
overleefde het coronavirus de vakantieperiode en
sloeg in als een bom bij het varen in grote nummers.
Onze wendbaarheid werd weer op de proef
gesteld. Gelukkig bleek die best groot, ook nu de
temperaturen dalen. Veel leden hervinden de skiff en
merken dat je zelfs in november nog best fijn in een
skiff kunt varen. Voor degenen die daar minder trek
in hebben, zien we dat de binding tussen ploegen
groot is. Diverse ploegen trekken er samen op uit
met de fiets, wandelend, op de ergometer of in de
sportschool. Gelukkig maar, want uiteraard staat
roeien voorop bij RV Breda. Maar RV Breda zou niet zo
leuk zijn als de leden daar niet aan mee werken. Dat
geeft ons iets extra’s. Leden die wij spreken, geven aan
dat ze het koffiemomentje en bij elkaar zijn missen.
Dat begrijpen wij maar al te goed. Hoopgevend en
tekenend is dat veel leden lid zijn gebleven in deze
tijd. Het verloop van leden is gelijk aan voorgaande

jaren en aantal nieuwe aanmeldingen is hoog.
RV Breda overleeft corona, dat is zeker!
Veel leden hebben niet stil gezeten en hebben
coronaproof activiteiten georganiseerd om een
beetje verenigingsleven te creëren: denk aan de
markcompetitie in coronastyle, het materiaal en de
sociëteitsvloer liggen er tiptop bij, de jeugd blijft
onverkort doorgaan, de veiligheidscommissie en
de COVIDcommissie etc . Anderen zijn al weer bezig
met na te denken hoe we straks onze voorzieningen
nog beter in kunnen zetten, denk hierbij aan de
verbouwing van een nieuw ergometerhok, de
sociëteitcommissie denkt er over na hoe we onze
ontmoetingen nog leuker kunnen maken en een
aantal enthousiaste leden is onze communicatie
opnieuw vorm aan het geven. Er wordt dus hard
gewerkt om RV Breda nu en in de toekomst een
vereniging te laten zijn waar ieder zich wel voelt.
Er gloort weer een sprankje hoop: de kerstster
sprankelt in de winternacht. Het vaccin is in aantocht
en daarmee volgt, hopen wij, de vrijheid snel en
kunnen we het verenigingsleven als het goed is snel
weer langzaam maar zeker opstarten. We houden
hoop en blijven werken aan een RV Breda dat sterker
uit de strijd komt. Houd allen vol!
Rest ons om jullie allen allereerst veel gezondheid te
wensen voor jullie zelf en je naasten. Daarnaast een
heel fijn kerstfeest en een goed 2021: het jaar waarin
we weer willen toasten op hernieuwde vrijheid en
een bruisend verenigingsleven op RV Breda.
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De Coronacommissie

Interview met Wim Rutten: “Hopelijk
zijn we weer gauw weer overbodig.”
Door: Anna de Zeeuw

Hoe zijn jullie ontstaan?
“We (Wim Rutten, Wouter van Hengel en Sander Verheugd)
hebben onszelf aangeboden. We geven adviezen aan het
bestuur en hebben dus gezegd laten we een protocol
hanteren, wat helder is en blijft. We hebben vervolgens een
protocol gemaakt dat is overgenomen door het bestuur. Dit
staat op de website en bevat diverse aspecten als algemeen
gedrag, kleedkamers, kantine, ergometergebruik etc. We
onderzoeken wat er speelt, we zitten aan de adviserende
kant. Het gaat om bijhouden wat de ontwikkelingen zijn op
landelijk niveau, bij de verenigingen en bij de roeibond, en
voor onze vereniging een voorstel doen.”

Wat is er bereikt?
“Het heeft veel rust gebracht. Er was nog te weinig rust en
helderheid. Ook het aanspreekgedrag is belangrijk. Dat
ontbrak nog in de vereniging.
Het gaat soms om kleine dingen. Men kan met vragen of
suggesties bij ons terecht, dan geven wij daar advies over.
Bijvoorbeeld: iemand wil de kantine gebruiken als kantine.
Dat kan nu niet. Maar voor ander doeleinden zoals de time
trial kan deze soms wel worden gebruikt. We kijken wel af
en toe of de spullen er nog zijn. Johan treedt soms op als
een soort BOA, bijvoorbeeld bij de time trial.”

Hoe zorg je voor veilig ergometergebruik?
“Ergometergebruik kan, maar niet zomaar, kijk goed hoe je
deze opstelt. Ergometers verplaatsen heel veel lucht.

Foto: Mario Maas
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In de loods staan de ergometers: er wordt ook wel buiten
geërgometerd. Gebruik je gezonde boerenverstand.”

Is er een tweedeling ontstaan tussen de roeiers
die nog wel en niet komen?
“Het aantal leden dat actief roeit is beperkt. Er ontstaat een
tweedeling van mensen die kunnen en durven in een skiff te
stappen. Er zijn een aantal mensen die dit niet beheersen en
dus ook niet durven. Je moet de mensen overtuigen dat het
wel kan. Men is dat niet gewend. Er zijn wel genoeg boten.
Beginners blijven vaak wel in de C1 roeien, en zetten het
dan door. Dat vraagt wat energie van instructeurs. Je kunt
niet de mensen verplichten om in een boot te gaat stappen.
Naarmate het kouder wordt, wordt het aantal actief
roeiende leden minder. “

Hebben jullie nog tips?
“Zoek een maatje op of zeg: de C1 is dat iets voor mij en
zoek een maatje op die met je meegaat en toch in een boot
stapt. Sommige ploegen roeien ook in een skiff in groepjes.
Hoe je moet schoonmaken staat netjes in het protocol. “

Zijn jullie tevreden hoe mensen zich aan het
protocol houden?
“Men houdt zich volgens mij best goed aan de afspraken, er
zijn weinig op- of aanmerkingen. Maar spreek mensen aan
op vergissingen op een volwassen manier. Voor de rest heb
ik heel veel complimenten voor iedereen!”

Roeivereniging Breda in
gemeente Drimmelen
Met dank aan Corrie Marijnissen
In weekblad ’t Carillon1 aandacht voor vrijwilligers in
en uit de gemeente Drimmelen: in het kader van de
week van de vrijwilliger ook een interview met Hans
Rompa.
(bron: Weekblad ’t Carillon 9 december 2020, p. 11,
geschreven door Wiljan Broeders)
“Jarenlang was ik zelf een fanatiek roeier. Ik ben lid
geworden van deze vereniging en zo als bijna vanzelf
sprekend in het vrijwilligerswerk hier gerold. Allereerst
coaching van veel master ploegen (senioren vanaf 27
jaar), inmiddels begeleid ik vooral de wedstrijdjeugd.
Hartstikke belangrijk dat dat gebeurt. In tegenstelling
tot sommige verenigingen waar er professionele
coaches zijn die ook betaald krijgen, draait de
vereniging hier volledig op de inzet van vrijwilligers.

Van alle leden wordt gevraagd of zij per jaar 15 uur
vrijwilligerswerk willen doen. Velen doen dit overigens
niet omdat het moet maar omdat ze het graag doen.
Zelf zit ik ook ver boven dat aantal uren. En dat doe ik
met veel plezier en ongekend enthousiasme. Anders
zou ik de motivatie ook niet op kunnen brengen. Ik heb
de stellige overtuiging dat ik de jeugd daadwerkelijk
vooruit kan helpen. Het is geweldig te zien hoe zij zich
ontwikkelen, groeien en volwassen worden.”
Hans Rompa is vrijwilliger bij Roeivereniging Breda
(Terheijden).
1) Gratis huis aan huis verspreid nieuws en advertentieblad voor
Made, Drimmelen, Hooge en Lage Zwaluwe, Wagenberg, Terheijden,
Helkant en Den Hout
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Nieuws van de jeugdcommissie
Door: Geert Krekel

Seizoens kick-off
Na de zomervakantie is het nieuwe seizoen weer begonnen
met een kick-off. Er wordt dan eerst geroeid, daarna houdt een
gastspreker een praatje. Dit keer was Benjamin van Wanrooij
onze gast. Benjamin is buurtsportcoach bij de gemeente
Drimmelen. Zelf is hij voetballer, en van roeien wist hij weinig.
Maar na zijn bezoek is dat veranderd. Hij kan nu kinderen in
onze gemeente interesseren voor roeien, en de eerste kinderen
hebben zich al via deze weg aangemeld.
Bij de kick-off hoort ook een ‘mystery event’ voor het
middagprogramma. Dit keer was dat trampolinespringen.
Dankzij dit soort activiteiten leert de jeugd elkaar ook op een
andere manier kennen. Dat versterkt de onderlinge band.

De oudere jeugd heeft voor het eerst kennisgemaakt met
boordroeien en is daar erg enthousiast over. Misschien doet
er binnenkort nog een keer een junioren 8+ mee aan de
Markcomptetitie.
We hebben Getty van de Bogert mogen verwelkomen als
nieuwe Jeugdcoach. Getty begeleidt voornamelijk de jongste
roeiertjes tijdens de roeitrainingen. Ook hebben wij er weer twee
nieuwe jeugdleden bij: Bastiaan Brouwer en Mees Peerenboom.

Regiowedstrijden
Voor de jeugd van Zeeland tot Nijmegen tot Maastricht zijn
er ieder jaar vier regiowedstrijden. Alleen de wedstrijd bij RV
Breda kon dit jaar doorgaan. Juichen mocht niet, klappen wel
en daarmee kwam RV Breda in het landelijke roeinieuws, als
voorbeeld hoe het ook kan.

Trainingen
Na de zomervakantie zijn de reguliere jeugdtrainingen
weer begonnen. De Jeugd traint twee keer per week op
vrijdagavond en zondagmiddag. Voor een aantal roeiers is
dat niet genoeg. Zij trainen twee keer op zaterdag en één
keer op zondag. Op dinsdag en donderdag doen ze dan thuis
krachtoefeningen, en op vrijdag is er dan nog de gezamenlijke
conditietraining met de rest van de jeugd.
8
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Omdat het lastig is om in deze tijd evenementen voor de
jeugd te organiseren heeft de ZRB een plan ontwikkeld voor
een virtuele vierencompetitie. Deelnemers roeien gewoon
een afstand op eigen roeiwater, en de geklokte tijden worden
centraal verzameld. In de volgende editie van de Easy all volgt
een verslag van dit experiment.

Rondje singel

Jeugdcoaching

Begin november was er weer een singeltocht. Die tocht
wordt altijd spontaan georganiseerd waarbij vooral de
weersomstandigheden bepalend zijn. Er wordt dan gevaren in
de duisternis onder begeleiding van motorboten. Onderweg
zorgen ouders langs de kant voor versnaperingen.

Ingrid Peek en Getty van de Bogert zijn twee jaar geleden
begonnen met roeien. In augustus is Ingrid begonnen als
jeugdcoach en door haar enthousiaste verhalen is Getty in
oktober ook aangehaakt als jeugdcoach.
‘De jeugd is super enthousiast en leert snel. Wie had gedacht
dat je al na een paar keer samen in een gladde 2, zonder
problemen weg kunt roeien in een skiff? De energie die van
sommige roeiers uitgaat is fantastisch! Er zijn jeugdroeiers die
snel de boot in het water leggen, instappen en dan met gemak
even naar paal 9 en terug roeien. Maar er is ook ruimte voor een
kletspraatje en een dolletje. Hoewel het soms wel eens lastig is
voor de jeugd daar een goede balans in te vinden.
De sfeer onder de roeiers en coaches is goed. De jeugd krijgt de
ruimte, ook om mee te denken in de opzet van de trainingen.’

Hoe is het nu met … Robin Daver?
Dit is een foto van Robin Daver uit 2016. Robin was destijds
een fanatieke jeugdroeier, maar werd gehinderd door wat
problemen met zijn knie. Uiteindelijk moest hij daarvoor

Sinterklaas
Sinterklaas heeft de jeugdcommissie dit jaar verblijd met een
gasbarbecue. Een onmisbaar product voor het jeugdkamp en
de jaarafsluiting. De oude was na jaren van trouwe dienst ter
ziele gegaan.

geopereerd worden. Na zijn herstel kon hij weer fanatiek roeien
en zat hij in de snelste jeugdvier van onze vereniging.
Na zijn middelbare school is Robin naar de KMA gegaan.
Voor roeien heeft hij nu even geen tijd. Robin heeft net zijn
eindoefening afgerond. Daarvoor heeft hij een week lang in het
Limburgse bos gelegen.
Na de oefening was hij lichamelijk gesloopt, maar ook trots dat
ze het samen gehaald hebben.

De nieuwe barbecue heeft 4
branders en een bakplaat. De
barbecue kan ook gebruikt
worden voor de Markregatta
of voor andere evenementen.
Een deel van de oude werkplaats is omgebouwd tot berging
voor het opbergen van spullen van de jeugd. We willen deze
winter de rest van de oude werkplaats opruimen en netjes
inrichten. Hiervoor vragen we hulp van een paar handige
ouders (liefst met ook een aanhangwagen om gelijk alles wat
weg kan, af te voeren). Hierover volgt nog een bericht.

Kerst
Het kerstdiner is altijd een gezellige afsluiting van het kalender
jaar waarbij we samen terugblikken op de hoogtepunten van
het jaar. Dit jaar kan het kerstdiner niet doorgaan. De jeugd
commissie denkt na over een alternatief, want ‘the show must
go on’.

Coastal roeien
Jeroen Freling is door de KNRB gevraagd om te helpen bij de
organisatie van een Coastal roeikamp voor de jeugd die in 2021
moet plaatsvinden. Meer nieuws hierover volgt nog.

In memoriam Frida Figueroa
Ons bereikte het droevige nieuws dat op 30 november Frida
Figueroa op 22-jarige leeftijd is overleden. Frida was tot
2014 jeugdlid bij onze vereniging. Tijdens de training van
4 december heeft de jeugd hier een moment bij stil gestaan.
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Herfstbeelden van de Mark
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Foto’s: Ester van der Velden
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Website, Easy all en e-mail belangrijkste
informatiebronnen voor leden
Door: Marlies van Rosmalen
Op de thema-avond in november 2019 is onder andere
gesproken over de huidige en toekomstige manier van
communiceren binnen RV Breda. De conclusie van de
avond luidde dat voordat wijzigingen in de communicatie
plaatsvinden, het van belang is te weten wat de leden ervan
vinden en waaraan zij behoefte hebben.
Zo gezegd, zo gedaan. Janet Doorduin, Paul Hooijdonk en
Marlies van Rosmalen gingen met veel plezier aan de slag
en hielden een groot onderzoek. Via een vragenlijst met
gesloten en open vragen is achterhaald in hoeverre de leden
gebruikmaken van de communicatiekanalen, hoe zij deze
beoordelen en welke informatie zij graag via deze en eventuele
andere kanalen wensen te ontvangen. Op het moment van het
onderzoek bedroeg het aantal volwassen leden 387, waarvan
149 de vragenlijst hebben ingevuld. Van de jeugdleden heeft
niemand de enquête ingevuld en de resultaten hebben dan
ook uitsluitend betrekking op de volwassen leden.

Website, Easy all en e-mail belangrijkste
informatiebronnen
Uit het onderzoek blijkt dat de website, Easy all en e-mail de
belangrijkste informatiebronnen zijn. Bij deze drie kanalen zijn
verbeterpunten aangegeven, maar toch vinden de meesten dat
ze via deze kanalen goed geïnformeerd worden.

Website
De meerderheid van alle respondenten vindt dat de website
goed (44%) of redelijk (43%) voldoet als informatiekanaal,
terwijl bijna 3% vindt dat deze helemaal niet voldoet en bijna
11% geen mening hierover heeft. De website wordt door bijna
13% van de respondenten nooit geraadpleegd (fig. 1); het
grootste aandeel daarin wordt gevormd door de respondenten
die 1 tot 3 jaar lid zijn. De leeftijd heeft nauwelijks invloed op de
frequentie waarmee de website bezocht wordt.

•

•
•

een beter onderscheid tussen basisinformatie en nieuws.
De agenda verbeteren door deze bijvoorbeeld rechtsboven
te plaatsen, alle belangrijke activiteiten op te nemen en
eerst de datum te vermelden met daaronder de activiteit.
Eén wachtwoord voor toegang tot ledensite, BRS en
ledenmodule.
Promotie van activiteiten en eventuele vaarverboden via
banners.

Easy all
De Easy all wordt goed gelezen en gewaardeerd. Bijna
60% leest elke editie van Easy all en slechts 6% leest het
verenigingsblad nooit. Eveneens bijna 60% vindt dat Easy
all goed voldoet (fig. 2). Respondenten melden dat er leuke
artikelen in staan en er meer diepgang is in informatie dan
op de website. Ook geeft het blad een goed beeld van wat er
speelt binnen de vereniging. Daarnaast wordt de vormgeving
aantrekkelijk gevonden en is de leesbaarheid goed. Echter,
de artikelen zijn vaak gericht op toerroeien en er zijn te
weinig artikelen over wedstrijden, jeugd en aangepast roeien.
Bovendien is de frequentie relatief laag in verband met de
actualiteit.
Voor Easy all luidt het advies om de Easy all een van de centrale
media te maken binnen het interne communicatiebeleid van
de vereniging. Ook is het raadzaam om bijdrages van het
bestuur en alle commissies in elke editie op te nemen en te
bekijken of het blad ook in print te verspreiden is.

E-mail
Geadviseerd wordt om de website te blijven inzetten als een
van de hoofdkanalen voor de informatievoorziening. Daarnaast
luidt het advies de website meer onder de aandacht van de
leden te brengen, zodat ook de bijna 13% die de website
nooit bekijkt dit medium in de toekomst wel raadpleegt. Voor
verbetering van de website zijn de volgende aspecten van
belang:
• De structuur overzichtelijker maken met een duidelijke
home-knop en zoekfunctie.
• Een algemene pagina die zichtbaar is voor buitenstaanders
en informatie voor leden achter een inlog.
• Belangrijke berichten duidelijker herkenbaar maken door
12
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Voor e-mail geldt dat 95% elke e-mail van RV Breda leest en
4% soms. E-mail is daarmee het meest effectieve medium
voor informatieverspreiding. De overgrote meerderheid
vindt dat e-mails goed (75%) of redelijk (21%) voldoen als

informatiekanaal. Ruim 60% geeft aan e-mails te willen
ontvangen met informatie die voor alle leden is bestemd. De
e-mails met coronanieuws zijn hiervan een goed voorbeeld.
Voor meer specifieke onderwerpen die slechts een deel van de
leden aangaat, geeft 70% (oplopend tot 92% ) aan liever via
andere informatiekanalen geïnformeerd te worden. Het advies
voor het versturen van e-mails luidt dat deze voornamelijk
informatie moeten bevatten die alle leden aangaat. Bij
voorkeur dienen maximaal drie onderwerpen per e-mail
behandeld te worden. De frequentie van de e-mails mag
verhoogd worden, als de inhoud relevant voor alle leden blijft.

zetten. Alle activiteiten en evenementen dienen geruime tijd
van tevoren op de agenda te worden geplaatst. Daarnaast
wordt geadviseerd om narrow casting als nieuw kanaal in te
zetten. Hiermee zijn actuele berichten snel te delen met de
roeiers in de sociëteit en is bijvoorbeeld extra aandacht te
vestigen op komende evenementen. Ook is het raadzaam de
mogelijkheden na te gaan om WhatsApp voor vaarverboden
en andere notificaties in te zetten.
Samenvattend zijn de aanbevelingen uit het onderzoek
naar de informatievoorziening binnen RV Breda als volgt te
visualiseren:

Prikbord en Facebook minst belangrijk
De kanalen Facebook en prikbord worden
door een overgrote meerderheid niet als
belangrijk informatiekanaal aangemerkt.
De Facebookpagina wordt door 80%
nooit en 14% gemiddeld eenmaal per
maand geraadpleegd; 5% bekijkt de
pagina een tot meerdere keren per week.
Vanwege het beperkte aantal leden dat de
Facebookpagina volgt, is het advies om de
algemene Facebookpagina van RV Breda te
sluiten. Naar behoefte kan voor bepaalde
roeigroepen wel een (afgeschermde)
Facebookpagina bestaan, waarbij een
constante contentstroom de pagina actueel
en actief houdt.
Ongeveer de helft van de respondenten bekijkt het prikbord in
de sociëteit gemiddeld eens per maand (38%) of nooit (13%).
De andere helft bekijkt het elke keer dat geroeid wordt (24%)
of gemiddeld eens per week (26%). Het prikbord functioneert
echter matig, mede doordat dit kanaal rommelig is en geregeld
verouderde informatie bevat. Geadviseerd wordt om de
informatie op het prikbord als ondersteuning van andere
communicatiekanalen te zien. Tevens luidt het advies om een
duidelijke structuur aan te brengen en oude informatie tijdig te
verwijderen.

Roeiteams en trainingssysteem
Ook is gekeken naar de manier waarop binnen roeiteams
gecommuniceerd wordt en of er behoefte bestaat aan een
centraal systeem voor trainingen. Roeiafspraken worden
respectievelijk via WhatsApp, via MySportsplanner, mondeling,
telefonisch of per e-mail gemaakt. Een kwart heeft behoefte
aan een centraal systeem voor het maken van roeiafspraken,
een trainingsschema en het bijhouden van vorderingen.
Vooral de leden die minder dan vier jaar lid zijn hebben hieraan
behoefte. Geadviseerd wordt te achterhalen wat de bestaande
digitale mogelijkheden zijn op dit gebied.

Gemiste informatie en ontbrekende kanalen
De leden zijn redelijk op de hoogte van de zaken die spelen
binnen de vereniging: 62% ontgaat soms informatie, 33%
nooit en 5% vaak. Wanneer informatie gemist wordt, betreft
deze vaak evenementen, zoals een nieuwjaarsborrel, en
roeiactiviteiten. In veel gevallen is men hiervan niet tijdig
genoeg op de hoogte. Als ontbrekende informatiekanalen
worden vooral een beeldkrant, een nieuwsbrief en WhatsApp
genoemd.
Tijdig informatie over evenementen verspreiden via de
verschillende kanalen is van belang voor een groot bereik
en deelname van zoveel mogelijk leden. Daarbij is het
raadzaam in ieder geval de website en een nieuwsbrief in te

Werkgroep communicatie
Inmiddels is een werkgroep van leden met
communicatieaffiniteit aan de slag gegaan met de adviezen.
Deze werkgroep bestaat uit (in alfabetische volgorde) Paul
Hooijdonk, Hanneke de Leeuw, Marjolein Neervens, Kees
van de Sande, Petra Ramakers en Marlies van Rosmalen.
Aanvullend op de adviezen uit het onderzoek verkennen zij
ook de mogelijkheden voor het inzetten van een smartphoneapp. Een app kan mogelijk de communicatie verbeteren, het
inschrijven op activiteiten vereenvoudigen en het maken van
roeiafspraken gemakkelijker maken.
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Het collectieve geheugen van
onze veiligheid
Door: de Veiligheidscommissie (Liesbeth Verheugd,
Bert Verlaan, Anne Tjepkema)
Vroeger hadden we het ‘Rode boekje’, een beknopt over
zicht van wat je – zeker als beginnende roeier – moest
weten. De inhoud daarvan groeide niet met de tijd
mee en daarom gingen we over tot een meer flexibele
aanpak toen het internet daartoe kansen bood. De
meeste bestuursleden kregen een eigen hoofdstuk en
de bedoeling is dat zij vanuit hun eigen domein ideeën
aangereikt krijgen ter verbetering van de tekst. Aan het
begin van ieder jaar worden deze verbeteringen door
Annelies Steenman aangebracht en kunnen we weer een
jaar verder. De meeste hoofdstukken gelden voor alle
roeiers, maar de toerroeiers en de jeugd nemen aparte
plaatsen in. Veiligheid is een zaak van de voorzitter die
immers als eerste kan worden aangesproken bij een
ongeval. De voorzitter wordt daarin bijgestaan door een
drie man sterke veiligheidscommissie (VC). Deze liep
pas weer eens door de hele tekst en vond na discussie
aanleiding voor heel wat correcties. Hierbij een kort
verslag van onze voornaamste discussiepunten.
Geheel in lijn met de heersende coronamaatregelen skiffen
onze leden meer dan ooit en ook vaak samen. Die tendens
zal zich doorzetten, hopen wij. In de tekst hebben wij dan
ook meer nadruk gelegd op het belang van het samen of in
groepjes skiffen. Te water raken gebeurt meestal in de buurt
van het vlot, maar het kan je ook overkomen bij de A-16
brug over de Mark. Niet iedereen is dan zo handig weer zelf
in de boot te klimmen. Vanuit een andere skiff kun je fysiek
niet veel hulp bieden, maar het geven van aanwijzingen kan
wel een verschil maken. Reddend zwemmen of bellen om
hulp zijn terugvalmogelijkheden. Meer accent in de tekst op
het meenemen van een mobieltje en het raadplegen van
Buienradar (of een andere weersite) voor je gaat roeien.
Ook hadden wij een onderlinge discussie over onder
koeling. In de tekst stond dat tweebladig roeien – dat
wil zeggen skiffen of roeien in een twee zonder – bij
buitentemperaturen van minder dan tien graden Celsius
een vaarverbod oplevert. Hiervoor gold daarbij dat de
roeier dispensatie van het bestuur moest hebben. Om
daarmee te beginnen: die dispensatieclausule is door het
bestuur geschrapt. Het was in de praktijk niet meer dan
een papieren maatregel. Dat ligt anders bij dispensatie
14
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voor jeugdroeiers. Hun ouders zijn immers degenen
die in feite dispensatie verlenen en dan nog onder de
voorwaarde van een volgboot. Terug naar onderkoeling.
Het bestuur overweegt een verlaging van tien naar vijf
graden Celsius, maar wil dit mogelijk in samenhang met
de watertemperatuur bekijken. Hoe andere verenigingen
dat doen is daarbij een factor die momenteel wordt
onderzocht. Wat betreft de buitentemperatuur moet je
vermijden met koude handen te roeien en dus voldoende
controle over de hendels van je riemen te houden. Voor de
rest geldt wat we hierboven hebben gezegd: goed plannen
en in de skiff bij voorkeur met z’n tweeën of meer roeien.
Dan het punt van handhaving. Hoe handhaaf je wat je
voorschrijft? Dat is uiteraard een kwestie van bestuurs
praktijk die zo nodig kan terugvallen op artikel 7 van
de Statuten. Zo komt de overtreding van het roeien bij
invallende duisternis veel te vaak voor. Meestal gaat het om
ervaren skiffeurs die maar moeilijk beseffen dat ze daarmee
ook een slecht voorbeeld geven. Handhaven hoeft niet
meteen uit te lopen op een roeiverbod. Sociale controle
werkt vaak ook, mits de daarbij gebezigde toon niet leidt tot
het formuleren van steeds kortere zinnen.
Tot slot kunnen wij als VC niet genoeg herhalen dat het
collectieve geheugen van onze veiligheid het beste
gediend is bij een open gedachtewisseling over incidenten.
Hoe meer incidenten wij boven tafel kunnen krijgen,
hoe beter de kans op het voorkomen van ongevallen is.
Degenen die de incidenten melden, kunnen zich verzekerd
weten van een behandeling waarin de schuldvraag
verbleekt bij de vraag hoe preventie mogelijk is. Net als de
kerstgedachte staan wij voor het uitdragen daarvan.

CAR kijkt terug op moeilijk jaar
voor aangepast roeien
Thor Rijntjes (op slag)

Door: Marius Aalders
Ook voor de roeiers met een beperking is het bepaald geen
mooi jaar geweest. Na de start van de pandemie in maart
zijn er nauwelijks nog kansen geweest om te roeien. Dat
betekent voor Jelle Alkema, Celil Coban, Corrie Marijnissen,
Thor Rijntjes en Ron Slagter helaas, dat ze niet de boot in
konden en thuis moesten blijven. Slechts een enkeling heeft
de mogelijkheid om op een ergometer te oefenen. Maar het
gaat natuurlijk ook om het genot van de gezelligheid van
het samen roeien en na afloop gezamenlijk koffiedrinken en
kletsen. Dat missen we erg. Maar goed, dat geldt voor allen,
ook voor de skiffroeiers, die nog wel het water op mogen.

gebeurtenis moeten zijn, maar ook daar is het door de
coronacrisis niet van gekomen.
Intussen heeft het CAR-bestuur niet stilgezeten. Er zijn nogal
wat wensen op het lijstje. Zo zijn er wat punten die met Henk
van Heel en de gebouw- en materiaalcommissies besproken
moeten worden. We noemen bijvoorbeeld het gelijk maken
van de drempels bij de roldeuren van het hoofdgebouw,
aanpassing van de overgang van de helling naar het Bredavlot,
die te steil is, drijvers die makkelijker verwisselbaar moeten
zijn en van steviger materiaal. Veel hangt daarbij af van de
toekomstige werkzaamheden aan de kade, die door het
Waterschap Brabantse Delta in 2021 worden ondernomen.

Toch begon de Commissie voor Aangepast Roeien (CAR)
het jaar 2020 nog vol enthousiasme. Met zo’n veertig roeiers
en hun begeleiders vormen we best een grote groep in de
vereniging. Een groep die onafhankelijk van elkaar echter in
teams opereert, waarbij de kans niet groot is dat we elkaar
ontmoeten in aangepast roeiverband. Uitwisselen van
ervaringen met elkaar is dan niet goed mogelijk. Daarom hield
de Commissie 16 januari 2020 een bijeenkomst op de sociëteit
met een groot aantal aangepast roeiers en hun begeleidende
teams. Zo’n instructieavond zou een regelmatig terugkerende

Een hele opgave is het aanbrengen van een toilet- en
douchegelegenheid op de begane grond. Daar voor zijn aan
het bestuur plannen voorgelegd door de CAR, met name
voorbereid door Kees Tempelaar en Gom van Geel. Die plannen
kosten geld. Daarvoor worden bij de overheid en andere
financiële bronnen subsidies aangevraagd. Wij prijzen ons
gelukkig, dat de gemeente Drimmelen intussen al over de
brug is gekomen en ons met een ruime financiële subsidie wil
steunen. Binnenkort komt daarover meer nieuws.

Doop Amer - Celil Coban

Jelle Alkema (links)

Corrie Marijnissen

Ron Slagter
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Past dit bij jou?

Coördinator Midweekroeien
We zijn op zoek naar een enthousiast persoon die allerlei
activiteiten voor de doordeweekse roeiers wil coördineren.
Midweekroeien heeft als doel op doordeweekse dagen
roeiers bij elkaar te brengen.
Allerlei activiteiten komen daarbij aan bod.
Elke dinsdagmorgen is er vrije inloop, er zijn uitwisselingen
met andere verenigingen en diverse fifty-fit activiteiten.
Roeiers van alle leeftijden zijn welkom en het sportieve,
recreatieve en sociale element staat voorop.

De coördinator Midweekroeien
maakt deel uit van de
Toercommissie van de RV Breda en is de contactpersoon
voor de landelijke commissie van de KNRB.
Past dit bij jou, meld je dan aan via toer@rvbreda.nl

Metingen naar grondstabiliteit voor
de aanleg van een nieuwe kademuur
gestart
Door: Marius Aalders
Volgend jaar zal er aan begonnen worden: de nieuwe
kademuur, die het vasteland veiliger moeten maken tegen
het wassende water van de Mark. In de vorige Easy all werd al
een tipje van de sluier opgelicht. Het Waterschap Brabantse
Delta gaat in 2021 over tot versterking van de regionale
waterkeringen die onder zijn beheer staan. Ter plaatse van
de Roeivereniging Breda moet een waterkering komen in de
vorm van een kadeconstructie die de bestaande damwand
gaat vervangen. Over de ingrijpende consequenties
daarvan voor de vereniging, ons clubhuis en meer speciaal
voor het roeien, gaf Wilfried Vermeulen, in het bestuur de
gebouwencommissaris, toen nuttige informatie.
Reinoud van der Kroon, lid van de Bouwcommissie, was
aanwezig toen op 12 november op het Victor Bernardplein de
eerste activiteiten werden verricht, die aanduidden dat het
nu echt menens is met de komende veranderingen aan onze
aanlegplaatsen. De eerste metingen naar de stabiliteit van de
grond werden verricht door een zware wagen op rupsbanden
(zie foto). Het Veldwerk bureau (VWB), gespecialiseerd in
bodem- en waterbodemonderzoek, deed op twee plaatsen
onderzoek. Dat gebeurde door middel van het in het asfalt
boren van gaten en daarin het aanbrengen van sondes, die de
kwaliteit van de bodem moesten meten.
16
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“Met behulp van een conus met waterspanningsmeter wordt de
waterspanning (in de ondergrond) gemeten die op dat moment
heerst.” Aldus de informatie van VWB. “Met deze conus wordt
inzicht verkregen in de waterdoorlatendheid van de bodem.”
De metingen kwamen overigens vrij onverwacht. Over de
communicatie met de overheid is de bouwcommissie niet
erg te spreken. Van der Kroon: “We krijgen weinig te horen.
Bovendien speelt het zich op wel drie niveaus af: Waterschap
Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant en Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Zoek het dan maar eens uit.”

Riemen schuren en lakken in coronatijd
Door: Marius Aalders
Sommige dingen gaan gewoon door in de coronatijd,
ook al kun je niet roeien en alleen maar skiffen. Zo
bijvoorbeeld het onderhoud van het materiaal.
Natuurlijk wel anderhalve meter afstand houden. En
een mondkapje is ook niet slecht, al was het maar voor
het schuren van een verzameling oude roeiriemen. Het
idee kwam van Wouter van Hengel die de leiding op
zich nam. Deelnemers onder andere: Wouke Eindhoven,
Jouke Schattinga, Eeleanor van Andel en Frans Smet. Het
schuren en lakken voltrok zich op donderdagen 5, 12 en
19 november.
De riemen zijn echt uit andere tijden, sommige met wel drie
of vier laklagen en met vette leren kragen. Door de lak heen
zie je nog de boten waar ze bij horen: Amer, Victor, Treffel,
Donge, Henk Cosijn. Intussen is er weer een nieuwe Amer,
een Wiersmaboot voor twee of drie roeiers, ter vervanging
van de Hollands Diep. Ook de Victor, vernoemd naar onze
erevoorzitter en oprichter, de roemruchte Victor Bernard
(overleden in 2017), is er niet meer. Het schuren neemt
aardig wat tijd in beslag, maar het belangrijkste is dat ze
glad zijn. Dan komt wat het meeste bevrediging verschaft:
het lakken. Zo wordt de ruimschoots beschikbare tijd door
de vrijwilligers nog nuttig besteed.
De vraag rijst, wat er gebeurt met de riemen waarvan de
bijbehorende boten al verkocht zijn. Wouter van Hengel
geeft het antwoord:
Riemen gelakt. Eleanor van Andel, Frans Smet en Jouke Schattinga

“We hebben in totaal ruim 500 riemen. Alleen al de
geschilderde namen vervangen door een geprint label is
een enorme klus. Ja, we zijn her en der dubbele namen
tegengekomen en namen van boten die al weg zijn en nog
meer mogelijke onjuistheden.”
De commissaris materiaal Johan Bielderman zal dit verder
moeten uitzoeken, aldus Wouter. “Om hem daarbij te
helpen heb ik een database opgezet waarin iedere riem is
beschreven en geïdentificeerd met een barcode.”
Sommige roeiers, weliswaar overwegend skiffeurs, hebben
de afgelopen tijd al gezien, dat er riemen zijn met een
nieuwe zilverkleurige barcode sticker. Wouter: “Daarmee
wordt het allemaal overzichtelijk en makkelijk voor Johan
om te hanteren.”
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Crew class 2020
Door: Nelly Nouwen (Instructiecommissie)
Ondanks de coronaperikelen is de laatste lichting S1
van 2020 geslaagd op 3 oktober.
Eerder al 7 cursisten en nu de laatste 5. Weer 12
enthousiaste en gemotiveerde leden erbij. Daar zijn
roeiers bij die al meedoen aan de alternatieve en
geplande Markcompetities in een 1-persoons boot.
Complimenten voor hun durf en sportieve houding.
Afroeien blijft toch spannend, maar ze deden het
geweldig. Hans, Jules, Karin, Keelin en Meike, proficiat.
Hans en Jules zetten op de achtergrond hun beste
beentje voor in de C1.
Prachtig aangelegd, de concentratie spat ervan af.

Een Roeiers’
Kerstlied
Door: Marius Aalders

Voor wie het leuk zou vinden om komend seizoen
instructie S1 te geven, fingers crossed i.v.m.
coronaprotocollen, meld je direct aan bij Twan de
Loos, via tdeloos54@gmail.com
De 2 lesgroepen lopen al snel vol en er staan nog een
flink aantal belangstellenden op de wachtlijst. Daar
zijn veel jonge roeiers bij, dus wie?

O Kerstnacht, schoner dan de dagen
Hoe kan een mens het lot verdragen
Dat hij niet langer roeien kan.
Corona stelt ons bitt’re vragen.
Er ligt geen boot meer op de schragen.
Wat vindt de Kerstman daar nou van?

Rest ons nog om alle instructeurs 2020 en afroei
commissie te bedanken voor hun niet aflatende inzet
op vrijwillige basis. Dankzij deze vrijwilligers groeit onze
vereniging gestaag door, wat weer zichtbaar wordt in
verbetering van faciliteiten en vernieuwing van onze
vloot.

Niets kan ons leven minder boeien
Dan thuis te zitten, niet te roeien.
De ergometer biedt soelaas.
“Maar helpt dat wat?,” hoor ik u vragen,
“Ik rij maar rondjes in mijn wagen
En word zo stram als Sinterklaas.”

Fijne Kerstdagen en jaarwisseling gewenst, en hopelijk
mogen we in 2021 weer gezellig samen in de boot. Tot
dan.

Bedrukte artsen, hoor ons klagen:
Zal er nu nog geen lichtje dagen?
De duisternis houdt langer aan.
Het roeivolk gaat vast vragen stellen.
Dat leidt tot ongezonde rellen,
Terwijl wij in ons hemdje staan.
Gelukkig daagt het aan de einder
Straks klinkt een opgelucht “wij zijn d’r”,
Als het vaccin zijn werk zal doen
En al die onderdrukte krachten
Zich uiten in een laatste smachten.
Dat wordt weer roeien, net als toen.
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Stuurvrouw Dieuwke Fetter met
damesacht op weg naar Tokio 2021
Door: Carola Fox
Dit keer eens geen gestaalde spierbundel van onze eigen
roeivereniging aan het woord, maar een zich gestaag
richting de Olympische Spelen trainende frêle stuurvrouw
van Nereus.
Dieuwke Fetter, bijna 30 jaar geleden geboren op een
woonboot onder het gesternte van de Waterman, brengt
iedere zomer door in Grou. Het was dan ook dobberend op
de Friese meren dat een vriend haar, vlak voor ze – een klein
decennium geleden – als eerstejaars zou starten in Amsterdam,
enthousiast maakte voor Nereus.
“Bij Nereus ging ik Competitieroeien en vooral heel veel
feesten. Het was een zalig jaar met veel lol. Ik was daar zeker
mee doorgegaan als mijn competitiecoaches niet had bedacht
dat ik wel eens geschikt als stuurvrouw zou kunnen zijn. Mij
leek dat een slecht plan. Ik had het naar mijn zin en was nog
lang niet uitgefeest. Kortom, ik wilde niet maar heb uiteindelijk
onder zachte dwang de stuurliedenselectie gedaan en tot
mijn verbazing werd ik uitgekozen voor de eerstejaars zware
mannen acht”.
“Eigenlijk heb ik altijd geluk gehad met mijn ploegen. Goede,
sterke teams met allemaal aardige jongens. We zijn 3 jaar lang
met elkaar meegegroeid van de Heineken, via 3 keer Varsityoverwinning, tot de Wereldbeker. Toen ben ik bij de Roeibond
en Josy Verdonkschot in beeld gekomen. Ik mocht dat jaar
een keer een weekend invallen bij de nationale damesploeg.
Vervolgens werd een 2e damesacht samengesteld, waardoor
ik ook veel ervaring op kon doen. Na een selectieperiode van
2 seizoenen werd ik gekozen als stuur van de vrouwenacht.
Afgelopen oktober op het EK in Poznan hebben we brons
gepakt. We zijn dus lekker op stoom. De ploeg is jong, nieuwe
spirit erbij. Dat geeft energie”.
“Wat mij betreft komt het goed uit dat de Olympische Spelen
door de coronatoestanden een jaar zijn opgeschoven. Ik besef
wel dat dit uitstel voor veel sporters een ramp is, maar voor ons
is het een zegen. Doordat het OKT in mei door de coronacrisis
werd afgelast werd het voor onze ploeg lastig ons voor de
Spelen te kwalificeren. Door dit uitstel hebben we nu een
nieuw jaar en nieuwe kansen om beter te worden en om medio
mei, tijdens het OKT in Luzern, de kwalificatie voor de Spelen
binnen te halen.“
Dat trainen gebeurt nu wel op een andere manier. We zitten in
een bubbel en werken met schema’s. De ploegen gaan getrapt
het water op, zodat het op de vlotten niet te druk wordt en voor
de indoortrainingen zijn timeslots ingesteld. Toverwoorden zijn
ook bij ons: mondmaskers op, materiaal ontsmetten en gezond
verstand gebruiken. Zelf vermijd ik drukke plekken en vrienden
buiten het roeien zie ik niet. Althans niet live”.

“Vergeleken met de roeiers is mijn conditie beneden de maat.
Soms doe ik in de winter een circuitje mee, maar ga dan finaal
kapot. Het is gaaf, maar frustrerend want mijn tempo en
intensiteit zijn echt van een heel andere orde dan die van de
roeiers. Gelukkig hoef ik er niets voor te doen om op gewicht
te blijven. Hoeveel ik ook naar binnen werk, mijn gewicht blijft
altijd 53 kilo”.
Over haar rol tijdens de wedstrijden is Dieuwke bescheiden.
“De roeiers laten de boot hard gaan, niet de stuur. Zonder
stuurvrouw krijgen roeiers de boot ook van A naar B. Zonder
roeiers lukt mij dat niet. Maar als de stuur verkeerde dingen
doet, kan dat voor onduidelijkheid en onrust zorgen, wat veel
kapot kan maken. Mijn taak is de ploeg bij elkaar brengen,
vertrouwen uitstralen. Ik zorg ervoor dat iedereen in de boot
weet waar hij aan toe is, dat het raceplan tijdens de wedstrijd
helder is en dat eventuele aanpassingen in dat plan goed
worden gecommuniceerd”.
“Ik ben heel gelukkig met mijn leven. Ik leid het leven dat ik
nooit had verwacht. Maar nu mijn 30ste verjaardag nadert
komt de toekomst steeds dichterbij. Ik ben afgestudeerd in
International Business and Management aan de Hogeschool
van Amsterdam en werken in de evenementenbranche
lijkt me interessant. Maar ik zal een buitengewoon flexibele
werkgever moeten vinden. Door corona kunnen we niet meer
op trainingskamp naar het buitenland en trainen we voorlopig
in Nederland. Maar ook nu traint iedereen 6 dagen per
week, 2 tot 3 keer per dag. Dus veel ruimte voor een fulltime
maatschappelijke carrière is er voorlopig nog niet. Hoe dan ook:
Ik maak geweldige dingen mee, voel me blij en bevoorrecht
met wat ik doe en ga met mijn ploeg tot het uiterste voor ons
eerste piekmoment, de Olympische kwalificatie in mei 2021”.
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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.

S1
Hans Akkerboom, Karin Büscher, Meike
Lucas, Keelin O’Connor, Jules Terhaag

€ 1,00
Vanaf
jaar
ier per
per roe

S2
Susanne Hartog
S3
Rob Boer, Joan den Exter, Lena van Gastel,
Liane van Heusden, Mario Maas, Wilma
Oranje, Kees van de Sande, Monique
Steenstra
Vanwege hun roeiervaring krijgen Egbert
Hendrik Veen en Sean Bermingham de
bevoegdheden B2 en S3.
Vanwege haar roeiervaring krijgt Anki
Plomp de bevoegdheid S1.
Vanwege zijn (ruime) roeiervaring krijgt
Cas Sunderman de bevoegdheden B3 en
S4.

•
•
•
•
•
•
•

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 Kuyt
secretaris@rvbreda.nl
Tom Hanse
penningmeester@rvbreda.nl
Wilfried Vermeulen
gebouw@rvbreda.nl
Nelly Nouwen
instructie@rvbreda.nl
Geert Krekel
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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