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Bij de brug van de A16 (27-1-’87).

Toen: ook een strenge winter
Herinnering van: Eleanor van Andel
Eind jaren ’90 (januari ’97 of ’98?) waren de water
leidingen in de oude soos bevroren, waardoor iedereen
voor de nieuwjaarsreceptie werd afgebeld. De Mark lag
toen ook helemaal dicht. Er werd wél op de Mark geroeid:

alle ergometers werden naast elkaar midden op het ijs
gezet.
In 1987 kon er worden geschaatst op een bevroren Mark.

Roeivereniging Breda | Easy All 221 | mei 2021

1

Ook nu: winterse taferelen
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Just in case
Beste lezer,
In deze bizarre tijden een nieuw nummer van Easy all. De
winterperiode lijkt voorbij, het voorjaar en zomer staan
voor de deur, maar dat vermaledijde virus is nog binnen!
De contributie is weer betaald, maar COVID-19 legt
nog veel beperkingen op aan onze roeimomenten en
activiteiten, die ons kunnen verbinden. Je zou Easy
all als bindmiddel in deze tijden kunnen zien. Bij mijn
weten wordt nog geen Fieldlab-roei evenement in
Breda georganiseerd. Misschien kan dit nieuwe nummer
iets betekenen voor diegenen, die door de Coronapandemie niet aan roeien toekomen.
Op het moment van schrijven van deze ‘Just in case’ zijn
de restaurants nog gesloten. Toch kunt u van een nieuwe
-weliswaar af te halen (website) of bij u thuisgebrachte
(e-mail)- maaltijd genieten. Ook nu kan de kok niet voor
alle monden koken, maar door koppen te snellen kunt
u uw eigen menu samenstellen en tot u nemen, wat
u het best bevalt. Er wordt u een gevarieerde maaltijd
aangeboden, maar deze kok verplicht u niet om alles te
nuttigen. Soms zijn de door redactieleden en inzenders
van artikelen/foto’s bereide gerechten klein en/of licht
verteerbaar of zelfs onverteerbaar als je herinneringen
ophaalt aan gestorven collega-leden. Een andere keer
zijn ze maagvullend, maar voor de fijnproevers de
moeite waard. Aan u de keuze om de gehele maaltijd of
slechts enkele gerechten tot u te nemen.
Een aantal collega-leden, waarvoor het roeien minder
of niet mogelijk bleek hebben de pandemieperiode
aangegrepen groot onderhoud te plegen binnen en
buiten onze vereniging of nieuwe ‘dingen’ te realiseren.
Zij zijn het waard om in dit nummer even in het zonnetje
gezet te worden.

Foto’s: Liesbeth Kruithof en Ester van der Velden

Komt er in de toekomst in Easy all een nieuwe rubriek
over boeken met plots in en op het water? In dit nummer
wordt een suggestie daartoe gedaan met voorbeelden
van gelezen boeken!
En last but not least: we hebben weer een wereld
kampioen in ons midden. In een uitgebreid artikel wordt
hierover verslag gedaan. Het verslag is zeer uitgebreid,
maar de moeite waard te lezen vanwege vooral het
resultaat. Een van harte proficiat aan onze nieuwe
wereldkampioen: Frans van Mierlo.
Maak uw keuze(s), wat u wilt lezen. Met dank aan de
overige redactieleden en dank aan de inzenders van
artikelen wens ik u veel leesgenot!
Kees van de Sande (eindredacteur)
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Het positieve van al het ‘SARS-CoV-2’ gedoe
Door: Johan Bielderman
Laten we in dit rare jaar ook eens dingen positief bekijken.
Wij als materiaalcommissie zijn er eigenlijk heel content mee.
Maar het hoeft ook weer niet veel langer te duren want we
zijn bijna bij met al ons werk.
We kennen inmiddels allemaal de namen van het virus: SARSCoV-2, Covid-19 en gewoon Corona. Dat Corona klinkt een stuk
vriendelijker. Vooral uit een flesje.
Als materiaalcommissie hebben we onze tijd goed gebruikt.
Ook wij hebben de eerste twee weken even een lock-down
gehad en zijn daarna plannen gaan maken. Eerst samen met
het bestuur en Wouter van Hengel om een goed protocol te
maken, daarna hoe we zouden kunnen terugkeren naar het
roeien.
Want wat hebben we nodig voor het roeien: jawel … boten.
Een werkverslag
We zijn begonnen om in groepjes van twee alle skiffs, C1 en B1
boten na te lopen. Dat bleken er in totaal 38 te zijn. We hebben
alle dollen weer goed afgesteld en waar nodig vernieuwd.
Slidings, schoenen, heelstrings en alles wat verder los kan zitten
is gecontroleerd en hersteld. Aan veel boten moest best wel
wat gebeuren en ja, daar hadden we nu tijd voor. Daarna verder
met de tweeën. Die hebben we ook alle 20 gecontroleerd: onze
twee perfecte C2x- boten en 18 gladde. Vorige maand hebben
we de drie C3 boten zodanig onderhanden genomen, dat je
daar nu op meer dan 1.5 meter stabiel in kan varen.
Als je nu mankementen opmerkt, zet het dan even in het
schadeboek. Niet zozeer het aantal meldingen, maar wel het
herstelwerk vinden we leuk om te doen.
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Wat nog meer
Zoals al gemeld in het vorige nummer van Easy all hebben
de tourroeiers met enorm veel inzet alle houten riemen
weer blank gelakt. De verfploeg heeft inmiddels ongeveer
50 riemen behandeld. Ze zijn weer mooi geworden. Van 60
riemen hebben we met dank aan Concept2 ook de manchetten
en kragen vervangen. Zelf hebben we 12 Bracha-riemen
van nieuwe manchetten en kragen voorzien. Zo hebben nu
alle riemen weer perfecte manchetten. O ja, met de hulp
van Wouter van Hengel hebben we de meeste riemen ook
geïndexeerd en van duidelijke namen voorzien. Dit moeten
we nog afmaken als we gevaccineerd zijn. Ook hebben we de
rubber doppen gemonteerd op de dolpennen.
In 2020 hebben we in de werkplaats 229 schademeldingen
verwerkt en extra dingen aangepakt, zoals een paar boten
gereviseerd en één omgebouwd. We hebben in de HvH loods
nu ook een heuse SUP-planken stelling. De vieren en achten
willen we nog nalopen en opnieuw afstellen.
Dank aan iedereen die voortvarend heeft meegeholpen.
Voor nu hopen we snel weer te kunnen roeien met als
bijkomend neveneffect dat de materiaalcommissie haar tijd
ook weer kan besteden aan het herstelwerk naar aanleiding
van al die schademeldingen van jullie..

VANUIT HET BESTUUR

Wij luisteren graag
Corona creëert soms meer dan 1,5 meter afstand.
Zo hoor je dat contacten in het maatschappelijke
leven stroever lopen, doordat je elkaar niet meer
automatisch ontmoet. Dat zijn de bijeffecten van
corona. Die bijeffecten lijken zich ook in onze
vereniging te tonen.
Betrokkenheid van leden laat zich in vele toonaarden
zien. Mensen komen met vele mooie ideeën en
voeren die uit in overleg met het bestuur. Leden
werken in commissies keihard om het materiaal
picobello in orde te krijgen, organiseren de CPTT
of geven instructie aan de nieuwelingen en jeugd,
etcetera. Als bestuur merken wij veel betrokkenheid.
Ook merken wij veel liefde voor de vereniging en
de klus waar mensen voor staan. Dat is erg fijn om
te zien en dat is wat RV Breda maakt wat het is: een
vereniging van betrokken leden.
De afgelopen jaren merken wij wel dat die
betrokkenheid ook een keerzijde kan hebben. Het
gebeurt met steeds grotere regelmaat dat betrokken
leden zich willen laten horen, omdat er blijkbaar
onduidelijkheden zijn of omdat ze het niet eens
zijn met besluiten die het bestuur heeft genomen.
In sommige gevallen merken wij dat die betrokken
leden andere leden in de ‘cc’ meenemen. Dat doet
afbreuk aan de bedoeling van het bestuur, want in
9 van de 10 gevallen blijkt dat met een telefoontje
duidelijkheid is geboden of de vraagsteller tevreden

is. Ondertussen is wel in veel gevallen het onderwerp
al negatief geladen, of geldt dat voor het bestuur of
de commissie. De tijd die we nodig hebben om dat
te herstellen, besteden we liever aan besturen. Weet
ook dat wij altijd bereid zijn om te luisteren.
Om onnodige ruis te voorkomen, stellen wij de
volgende stappen voor, indien zich zo’n situatie voor
doet:
• Overleg eerst met direct betrokkene*
• Overleg met betrokken commissie
• Overleg met voorzitter van de commissie
*) Als je niet weet bij wie je moet zijn kun je dat wel
aan de voorzitter/secretaris vragen.
Als het dan nog niet duidelijk is, kan in overleg met
de betrokken commissaris het thema in het bestuur
worden besproken. Het bestuur kan, als het een
belangrijk en de gehele vereniging aangaand punt is,
beslissen om het met de leden te bespreken. Zo krijg
je sneller het juiste antwoord en krijgen de zaken
die door het bestuur behandeld moeten worden
de juiste aandacht. In voorkomende gevallen zal
het bestuur vragen om bovenstaande volgorde te
respecteren.
We zullen het niet altijd eens zijn, maar als bestuur
staan wij voor keuzes die alle leden raken en daar
moeten wij een balans in zoeken.
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Gerard Kuijt
overleden
Door: Petra Ramakers, namens het bestuur
(Tekst ook gepubliceerd op website)
Helaas bereikte ons het verdrietige nieuws dat onze
secretaris Gerard Kuijt is overleden. Op 26 januari was
hij nog bij de vergadering om snel daarna aan te geven
dat zijn gezondheid dat helaas niet meer toeliet.
Gerard was vanaf 2017 secretaris, een stabiele factor
in het bestuur en een ongelooflijk fijn en blij mens. Hij
pakte zijn taken consciëntieus op. Hij was een stille
kracht die zijn stem zeker liet horen als dat nodig en
relevant was. Een man om op te bouwen. Daarnaast
zette Gerard zich in tijdens de Markcompetities in de
winter.
Naast zijn bestuurswerkzaamheden was Gerard een
actief roeier. Op de doordeweekse ochtend was hij
frequent met verschillende ploegjes op het water aan
het genieten van onze mooie sport.
Wij danken Gerard voor wat hij de afgelopen jaren voor
RV Breda heeft betekend. We gaan Gerard missen als
bestuurslid en bovenal als mens.
Martine, zijn familie en vrienden wensen wij veel sterkte
met het dragen van dit ongelooflijke verlies.

In Memoriam

George van Beurden
(1939-2021)

Door: Marius Aalders
Na een lang ziekbed is op 28 maart 2021 overleden
George van Beurden, lid van de RV Breda van 1994
tot 2011. George roeide jarenlang met de Zondag8,
tegenwoordig de Ouwe Acht, de legendarische ploeg
van 65-plussers. Hij gaf instructie aan tientallen roeiers
en speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling in
het roeien voor aangepaste roeiers.
George roeide tijdens zijn Nijmeegse studentenjaren
in Phocas, waarvan hij van 1958-1960 voorzitter was.
Verschillende malen kwam hij uit met een Phocas-8
In wedstrijden zoals de Head of the river. Toen hij zijn
studie medicijnen vervolgde aan de Universiteit van
Amsterdam, ging hij nog roeien bij RIC, waar hij zijn
grote liefde Ineke leerde kennen. In de jaren 60 vestigde
hij zich als huisarts in Breda, samen met Ineke, die ook
lid van onze vereniging werd. Hij deed aan verschillende
sporten, waaronder ook tennis. Maar roeien bleef altijd
zijn favoriete sport, totdat hij daarmee wegens artrose
aan zijn polsen voortijdig moest stoppen
Tijdens een herdenkingsdienst in Zuylen werd door een
van de leden van de Ouwe8 een toespraak gehouden,
waarin George werd geschetst als een erudiete, belezen,
betrokken en soms ook eigenwijze vriend voor wie het
roeien een essentieel deel van zijn leven uitmaakte.
George laat behalve Ineke drie dochters en zes klein
kinderen na.
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LED-verlichting in de HvH loods
Door: Johan Bielderman
Op woensdag 23 december 2020 hebben we met 5 man
alle oude TL buizen in de HvH loods vervangen door LED
buizen. Tegenwoordig zijn LED buizen zo voordelig dat
het echt loont om de oude TL buizen weg te halen. De LED
buizen kunnen minstens 10 jaar meegaan.
Een leuk werkje, dat we al langer wilden doen. Om bij
de buizen te kunnen komen bleek een ladder te kort.
Bovendien is het te gevaarlijk. Een serieuze kraan met

een bakje was nodig om de buizen te vervangen. Het rek
waar de Twinning en de Jupiter op liggen moest worden
leeggehaald en verplaatst om de buizen in dat gangpad te
vervangen. In drie uurtjes waren klaar.
Dank aan de overbuurman, die gratis de materialen
beschikbaar heeft gesteld en allen, die een hele middag zijn
komen helpen ‘voor het goede doel’.

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.

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,
bijvoorbeeld op zondagochtend. Hij kan je precies vertellen
wat er bij het (op)maken van een Easy All komt kijken.
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Rapp-loods in de verf “Het was een
beetje nodig …”
Door: Anna de Zeeuw
De groencommissie '"Green fingers" is niet alleen van het
groen, maar voelt zich ook betrokken bij de gebouwen
van de Roeivereniging. De commissie onder leiding van
Anita van de Klundert besloot ook de RAPP loods ter
hand te nemen met carboleumverf. Daarnaast gebruikten
ze emmers, kwasten, trappen en een hoge ladder, waarop
Dirk Breure behendig balanceerde. Ziehier (op de foto’s)
het resultaat!
Op de foto's de schilderploeg: Corry van Es, Dirk Breure, en
Anita van de Klundert bijgestaan door onze redacteur (de
"laddervasthouder"). Er leven nog vele plannen binnen de
commissie zoals bloemenborders voor het gebouw en
meer. En natuurlijk komen de bloembakken ook dit jaar
weer aan de beurt. Zo wil de commissie bijdragen aan een
mooie uitstraling en sfeer!
8
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Nieuws vanuit de instructiecommissie
Na een jaar van beperkingen door COVID-19 komt de
vereniging langzaam, waar het kan, uit haar winterslaap.
De instructiecommissie wil graag de boel weer wat
opschudden. Vorig jaar is het toch maar mooi 12 cursisten
gelukt om hun S1 bevoegdheid te halen.

•

S2: Met het oog op de protocollen is het praktischer om
in (oefen) skiffjes te starten. Of C1/B1 boten, met in het
achterhoofd dat deze groep al meer ervaring heeft was
de ‘aftrap’ al op maandagavond 12 april. Wat vroeger
dan Crewclass, maar dat heeft dan het voordeel dat de
bredere B1/C1tjes nog vrij zijn tot 15 mei. Bovendien
is de Masterclass S2 een grote groep, 22 cursisten.
Helaas konden de 12 cursisten S2 van vorig jaar niet
meer afroeien en is er nog de nieuwe groep, die vorig
jaar S1 heeft behaald. Het is wel zo leuk om iedereen
de kans te geven te kunnen starten en weer het water
op te gaan. Elke roeier heeft daarom voorlopig 1 vast
instructiemoment per week.

Nieuw is dat Nelly gestopt is met de coördinatie S2.
Inmiddels is dit al in goede handen bij Moniek Boin. Zij
is al gestart met de organisatie van de nieuwe cursus S2.
Nelly blijft het aanspreekpunt voor de Instructiecommissie
binnen het Bestuur.
Binnen de Commissie is intensief nagedacht over
alternatieven voor instructie. Instructeurs zijn blij weer van
de bank te mogen. Het gaat er toch vooral om, ondanks de
beperkingen, het plezier in het roeien te behouden. Het
is roeien met de riemen die we hebben. De instructeurs
hebben zich weer vlot aangemeld om mee te helpen met
het doel om in ieder geval van komend voorjaar en zomer
een leuk en gezellig instructieseizoen te maken.
De coördinatoren zijn samen tot het volgende programma
gekomen:
•

Crewclass: Twan heeft absoluut niet stil gezeten. Om,
de instructeurs niet onnodig aan risico’s bloot te stellen,
is de start later dan normaal. Hopelijk is dan al een
groot aantal instructeurs en cursisten gevaccineerd.
Hij heeft eveneens een iets andere opzet bedacht dan
voorgaande jaren. Vaste groepen van 3 cursisten en
3 instructeurs. 3 groepen overdag doordeweeks en 3
groepen woensdagavond + zaterdag. Er kunnen op
deze manier 18 enthousiaste cursisten beginnen met
2 keer per week instructie. Zij durven het aan in een
C1 te starten, mochten de besmettingen nog te hoog
zijn en de permissie om in meerpersoons boten te
roeien er nog niet is. Streefdatum om de CC te starten is
voorlopig 15 mei. Zo mogelijk in C4-en als dat weer mag,
en wanneer dat nog niet mogelijk zou zijn, dan starten
met C1/B1/C3 wanneer het water intussen wat warmer
geworden is. De instructeurs bepalen in welk materiaal
er kan worden gevaren.

Masterclass S2/S3 zal in nauwe samenwerking tussen
Marius (S3) en Moniek (S2) worden ingepland.

S3: Startdatum 15 mei. Marius heeft 12 cursisten. 4 van
vorige seizoen, 4 nieuwe vanuit S2 en 4 nieuw vanuit S1.
Hij heeft voor deze 3 groepjes in samenwerking met zijn
vaste instructieploeg een mooi programma gemaakt.
•

S4 is nog even geen optie. Ook instructie heeft geen
glazen bol, afwachten dus. Tevens kunnen we er al van
uitgaan dat er dit najaar geen nieuwe cursus zal worden
opgestart.

Veel succes gewenst aan Twan, Moniek, Marius en alle
instructeurs.
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De sociëteit als kloppend hart van
de roeivereniging

Ester en Geert laten het nieuwe systeem zien.

Door: Anna de Zeeuw
Interview met (en schriftelijke input van) Ester van der
Velden en Geert Jaspers
Als ik arriveer op de Roeivereniging komen Ester en Geert uit
het water. Wie dit ziet knippert even met de ogen: dit hebben
we nog niet eerder gezien op de roeivereniging! Beide
zwemmen vanaf deze zomer na het roeien in de Mark en zijn
daarmee gewoon doorgegaan in de winter. Dat is alleen niet
het onderwerp waar ze het over willen hebben in de Easy all.
Beide zijn enkele jaren lid van RV Breda. Ester is 2,5 jaar lid,
Geert 2 jaar. Wat hen aan het hart gaat, is de sociëteit.
Ester roeit graag vaak. Op een gegeven moment werd het
winter en iedereen in haar crewclass groepje stopte tijdelijk
met roeien. Bij S2 ontmoette ze Geert en zijn ze samen gaan
roeien. Hen is opgevallen dat RV Breda voor een nieuw lid
meer zou kunnen betekenen dan alleen roeien, een plek waar
je kunt socializen, nieuwe mensen kunt ontmoeten. Er zijn
veel groepjes die leuke dingen doen, maar dat is niet goed
zichtbaar voor nieuwe leden. Ester is in de sociëteitscommissie
gerold na een informatie avond en is vanaf dat moment gaan
brainstormen over de sociëteit, wat het hart van de vereniging
10
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moet zijn. Geert: “Het is op veel momenten stil, en andere
momenten zijn “booming”, als je zo’n mooie plek hebt kun je
meer doen aan sociaal samenzijn.”
Wat willen jullie bereiken met de sociëteit?
Ester en Geert: “De sociëteit is een plek, waar roeiers elkaar
ontmoeten en nieuwe contacten opdoen. Het kloppend
hart van de vereniging, waar alle leden zich welkom voelen.
Een plek, die er aantrekkelijk en gezellig, maar ook als een
georganiseerd geheel uit ziet. Waar lekkere (on)gezonde
dingen qua eten en drinken te bestellen zijn, die toegankelijk
is voor iedereen en waar bezoekers hun verantwoordelijkheid
nemen om alles in goede conditie te houden. Waar het tijdens
piekuren gezellig druk is, maar ook daarbuiten ruimte is om
samen te komen. We stellen ons een plek voor, waar je door de
week als lid ook lekker kan gaan zitten werken. De bar wordt
tijdens drukke tijden bemenst door leden die hun Clubwerk
doen. Ze weten wat ze moeten doen en voelen zich betrokken
bij de organisatie van het clubhuis.” Daarvoor willen we ook
de aanmeldingen via Clubwerk stimuleren. Geert: ”De uitval
van nieuwe leden is groot. Als je meer sociale binding kunt
hebben en vooral voor mensen, die dat wat lastiger vinden om

outgoing te zijn, kun je dat voorkomen. Nieuwe leden komen
om te roeien, maar ook voor sociaal contact en gezelligheid.”
Wat willen jullie daaraan doen?
Om dit te bereiken hebben Ester en Geert met het groepje
betrokkenen van de sociëteitscommissie een aantal
deelonderwerpen benoemd, die ze de komende tijd op gaan
pakken. Dit gaat over van alles: afrekenen, het assortiment,
prijzen, inkoop en voorraadbeheer, bemensing van de bar,
inrichting, evenementen. Geert: “Om te kijken wat er kan
verbeteren in de sociëteit hebben we de leden, die bardienst
draaien ideeën gevraagd en ook gekregen. Er waren ok
formulieren met ideeën van leden verzameld, en daar kwam
ook veel uit.”
Wat zijn de plannen met betrekking tot het afrekensysteem
en persoonlijke clubcard?
Allereerst is er gezocht naar een laagdrempelig en zichtbaar
afrekensysteem, zodat alle consumpties worden geregistreerd
en waar nodig afgerekend. Cashless is de norm, waarbij betaald
kan worden met diverse middelen zoals pin, clubkaart en
mobiel, zodat makkelijk inzichtelijk is wat er moet worden
betaald. De drempel om te betalen moet laag zijn en de
acceptatie van de leden zo groot mogelijk. Er moet inzicht
komen in de in- en verkopen per categorie zoals koffie, thee,
frisdrank, bier, etc. en de marges daarop.
“Het is de bedoeling, dat we vanaf het moment
dat we weer open mogen met het nieuwe systeem
gaan werken. Dat betekent dat iedereen een
persoonlijke clubkaart zal ontvangen waarmee
betaald kan worden.”
Meer inzicht in de voorraad is belangrijk, zodat we snel en
online bij de leverancier kunnen bestellen. Verder moet
het systeem makkelijk aanpasbaar zijn, bijvoorbeeld bij
wijzigen van prijzen of assortiment. Én een clubkaartsysteem
moet gebruikersvriendelijk zijn voor de leden en weinig
administratieve rompslomp met zich meebrengen. Er is een
systeem met bijgeleverde hardware gevonden dat voldoet
aan deze eisen. Wij zijn nu bezig het systeem aan te sluiten.
Het is de bedoeling, dat we vanaf het moment dat we
weer open mogen met het nieuwe systeem gaan werken.
Dat betekent dat iedereen een persoonlijke clubkaart zal
ontvangen waarmee betaald kan worden. In de komende
weken zal de sociëteitscommissie iedereen meenemen in het
nieuwe systeem met filmpjes, duidelijke tekst en uitleg en
ondersteuning in de sociëteit.
Iedereen krijgt de clubcard thuisgestuurd, dus controleer
je adres in het systeem. We hebben een sponsor
(Topfysiotherapie Delta) gevonden, die vermeld zal worden
op de achterkant van de kaart. Alle leden krijgen hierdoor de
eerste clubcard gratis. Deze clubcard kun je zelf opwaarderen.

Plan is om het assortiment uit te breiden. Te denken valt aan
fruit, repen, tosti’s, soep, koeken, cake en taart. Ook komt er
een nieuw koffieautomaat met heerlijke koffie, waarmee ook
kannen gevuld kunnen worden.
Hoe willen jullie de leden betrekken bij de bardiensten?
Ester en Geert: “Er is een groep van zo’n dertig leden die
regelmatig bardienst draait. Dat is te weinig en we zijn dus
op zoek naar meer enthousiaste leden om ons team te
komen versterken. Het indelen van de bardiensten en het
regelen van vervanging is nu een tijdrovende klus. Een kleine
groep mensen heeft hier heel veel werk aan. We zijn bezig
hier een digitaal systeem voor in te richten, dat ons hierbij
kan ondersteunen. Verder zouden we de bardiensten graag
uitbreiden naar andere piekmomenten buiten de zaterdag en
zondagmorgen. Als de bar weer open gaat, willen we een paar
informatie-avonden organiseren met alle leden die bardienst
draaien, om ze uit te leggen hoe het nieuwe kassasysteem
werkt en samen te bepalen wat er nog beter kan.
Ideeën om de sociëteit het kloppend hart te maken na de
Coronacrisis?
Om de sociëteit het kloppend hart te maken is de gedachte om
naast de bestaande evenementen regelmatig evenementen te
organiseren waarbij leden elkaar ontmoeten. Hierbij zijn er vele
ideeën, zo denken ze aan zaken als: een vrijdagmiddagborrel;
een maandelijks roeicafé met een thema-presentatie,
dialoog of brainstorm; uitbreiding van het assortiment bij
evenementen; een nieuwjaarsduik met koek & zopie en
een nieuwjaarsreceptie; aanbod van lunch en borrel voor
toerroeiers. En feesten zoals bijvoorbeeld midzomernacht feest,
verkleed roeien, drakenboot race. Naast deze evenementen
denken ze dat voor leden de sociëteit op structurele basis een
ideale werkplek kan zijn. Last but not least is er het beeld van
aantrekkelijk terras, zodat mensen langer blijven hangen of
hun partner en kinderen meenemen om wat te drinken.
Waarover zijn jullie nog in overleg met het bestuur?
Ester en Geert: “We zouden graag toe willen naar een sfeervolle
inrichting, die flexibel neer te zetten is. Waar gesocialiseerd,
gefeest en gewerkt kan worden. Geïnspireerd op de locatie
is er het thema Scandinavian Beachy Style uitgekomen in de
natuurlijke kleuren, grijs, rotan, rood en grote planten. Er is
een meerstappenplan gemaakt, die we net aan het bestuur
hebben voorgelegd. Ons plan is dat fase 1 (nieuwe meubels)
is verwezenlijkt als het clubhuis weer open mag. Dit vraagt
alleen investeringen. Hopelijk kunnen we met de vereniging en
sponsoring dit op de een of andere manier voor elkaar krijgen
dit te realiseren.”
Interesse om het enthousiaste team te versterken?
Als je interesse hebt om bardienst te draaien, graag een mailtje
naar henriettevanzuthem@ziggo.nl of meld je aan via clubwerk.
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Door: Carola Fox
Het is druk op de roei, die eerste echte lentezondag in
februari. Hier en daar duikt een skiff op met een grijs
hoofd erin. Maar de echte drukte wordt veroorzaakt
door de dartele roei-jeugd. “Onze jeugdleden komen
natuurlijk voor de roeitraining maar in deze tijden van
coronabeperkingen zijn ze vooral ook erg blij elkaar te
ontmoeten. En ja, dat maakt het soms wel lastig voor
de begeleiding om ze aan de coronaregels te helpen
herinneren”, aldus jeugdcommissaris Geert Krekel.
Krekel’s eigen roeigeschiedenis loopt van Thêta en
Beatrix in Eindhoven via de Hunze (Groningen) en de Drie
Provinciën (Nijmegen) naar RV Breda. Behalve lekker roeien
met zijn eigen ploeg wil Krekel graag het aantal jeugdleden
vergroten. “We hebben verversing van onderaf nodig.
Jongens en meisjes vanaf 11 jaar zijn welkom. Dan kunnen
ze tot ze gaan studeren bij ons blijven roeien. Niet alleen
wij, maar ook de roeibond zet in op meer jeugdleden bij
roeiverenigingen. De KNRB stelt dat zo’n 15% van de leden
uit jeugd moet bestaan. Voor ons is dat een beetje veel. Met
40 tot 50 jongeren zouden we tevreden zijn. We zitten nu
op 35; er is dus werk aan de winkel. Ons doel is elke maand
2 nieuwe leden erbij. Dit jaar zijn er geen open dagen. Dat
is op zich niet zo erg want die dagen kosten veel energie en

zijn gezellig, maar brengen slechts weinig concrete leden
op. Daarom hebben wij nu de Vriendjesdagen bedacht.
Iedere laatste zondag van de maand mag een introducé(é)
meekomen. Wij verwachten dat dit goed gaat werken,
want minstens de helft van de nieuwe leden meldt zich aan
omdat ze iemand kennen die roeit. Als vereniging moeten
wij het dus van mond-tot-mondreclame hebben. Ook
willen we starten met werving via scholen door roeiclinics
te geven en docenten lichamelijke opvoeding uit te
nodigen een keer te komen roeien. De roeibond promoot
ook het schoolroeien maar dat is voor ons lastig. Daarvoor
zitten we te ver buiten de stad. Wat we nu wel doen is
geïnteresseerden meteen de roeibeginselen bijbrengen.
Niet wachten tot er een groepje is maar direct starten met
opleiden. Dit blijkt goed te werken”.
“De jeugd traint 2 keer per week. De wedstrijdroeiers
uiteraard vaker. In de winter op vrijdagavond de
indoortraining met ergometer en grondoefeningen. In
de zomer gaan we het water op met na afloop vaak nog
zwemmen. Op zondagochtend wordt altijd geroeid.
Het leuke van onze jeugd is dat echt niemand buiten de
boot valt. Iedereen hoort erbij: een homogene groep van
heterogene kwaliteit”.

12
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“Naast het roeien organiseert de jeugdcie. een aantal
vaste evenementen, zoals het legendarische Pinksterkamp
bij de familie Steenman in Maasland, in de zomer op
vrijdagavond af en toe een roei-rondje in het donker door
de stad (met ouders die onderweg vanaf bruggen koek
& zopie aanreiken) en het altijd gezellige kerstdiner. Dat
kon dit keer natuurlijk niet doorgaan en daarom hebben
we als alternatief kleine kerstpakketjes rondgebracht.
Bovendien staan jaarlijks de seizoenskickoff in de klimhal
of trampolinepark en aan het einde van het seizoen de
examens met barbecue en zwemmen na op de kalender”.
“Op dit moment telt de jeugd 6 wedstrijdroeiers. Zij trainen
voor de landelijke 2 kilometerwedstrijden. De overige 30
jongens en meisjes doen mee aan de regiowedstrijden van

Maastricht tot Middelburg. Ieder jaar, medio september
wordt de regiowedstrijd door ons georganiseerd. Tot
nu toe zijn de weergoden ons goed gezind want het
is altijd mooi weer. Twee weken later is de wedstrijd in
Tilburg en dan is het, geheel volgens traditie, meestal
hondenweer. Afgelopen winter hebben we aan de virtuele
regiocompetitie meegedaan: roeien op eigen water met
tijdsopneming”.
“Vertel vooral enthousiast over roeien aan je
kinderen, familieleden en buurtgenoten.
De praktijk wijst uit dat dit ons nieuwsgierige
bezoekers oplevert”
Geert Krekel wil graag eindigen met een oproep aan
alle leden: “Vertel vooral enthousiast over roeien aan je
kinderen, familieleden en buurtgenoten. De praktijk wijst
uit dat dit ons nieuwsgierige bezoekers oplevert en zoals wij
allen weten; wie ook maar één voet op onze roeivereniging
heeft gezet, die gaat nooit meer weg”.
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Nieuwe toilet- en doucheruimte voor
aangepaste roeiers
Door: Marius Aalders
Er komt een toilet met doucheruimte voor roeiers met een
functiebeperking op de begane grond in de loods onder
de sociëteit. In de toekomst hoeven zij dan niet meer naar
boven, wat nogal lastig is. Ook voor oudere roeiers, die
nodig naar de WC moeten, is het nieuwe toilet voor een
uitkomst.
Na veel overleg met aannemers, subsidieverstrekkers en
het bestuur van de RV Breda heeft de Commissie Aangepast
Roeien (CAR) groen licht gekregen en besloten met het
project van start te gaan. Namens de RV Breda heeft
Reinoud van der Kroon, lid commissie gebouwen, het
contract met de aannemer getekend. De rekeningen die hij
krijgt gaan naar penningmeester Tom Hansen.
Het nieuwe toilet zal komen onder de trap, daar waar
nu de kast is met voorraad voor de sociëteit. De ruimte
voor het reserveren van boten (BRS) wordt verplaatst
naar de achterwand van de loods. Ook de reddings- en
veiligheidsvesten komen daar te hangen. De organisatie
van deze verplaatsing, die zal gebeuren alvorens de bouw
start, is in handen van Kees de Goey en Dave Oistad. Met de
bouw wordt medio-april begonnen. Naar verwachting kan
het geheel eind-mei worden opgeleverd.
De kosten van het MIVA-project, zoals het officieel heet
(MIVA = Minder-Validen), bedragen ongeveer € 17.000.
Voor het MIVA-project is van vele kanten subsidie
gekomen, vooral van de gemeente Drimmelen, die een
bedrag van € 10.000 stortte. Alle MIVA-betalingen worden
door penningmeester Tom Hansen op de CAR-rekening
gezet. Hierdoor kunnen de subsidieverstrekkers worden
geïnformeerd over hoe hun geld wordt besteed.
Veel werk voor de totstandkoming van het MIVA-project
is verricht door Kees Tempelaar en Bernard Broeders in
samenwerking met Gom van Geel. Zij hebben zich enorm
ingezet voor dit project.
Inmiddels is bekend geworden, dat door Johan Bielderman
“de Rode Vaart” voor enkele aangepaste roeiers zodanig
geschikt is gemaakt, dat met name Thor Reijntjes en Jelle
Alkema weer roeien kunnen onder begeleiding van een
roeier en een stuurman. Natuurlijk conform de 1,50 m regel
en stuurlieden voorzien van mondkapje. De boordroeier
zit op plaats 3, de scull zit op boeg, dat is plaats 1. De Rode
Vaart is een grote boot die via de lift te water moet worden
gelaten. Dit laatste zal geen probleem zijn.
14
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Jelle Alkema kan weer roeien. We zien hem bij de speciaal voor de Corona
periode ingestelde Rode Vaart temidden van zijn begeleiders Kees
Tempelaar en Bernard Broeders met op de achtergrond Lian Brockhus)

— Advertentie —

Gratis aangeboden:

Roeikleding
met ervaring
Erelid van de RV Breda
viert 90ste verjaardag thuis
Door: Marius Aalders
Wim Knoester vierde zijn 90ste verjaardag in zijn flat,
B 25, in de Breedonk, samen met zijn vrouw Addy. Veel
appjes ontvangen van het hele team van de Ouwe
zondag-8 en captain Jan Huinen had voor een mooi
boeket gezorgd. Het was een sober feest. Addy heeft
veel pijn in haar been en kan nauwelijks lopen. De
neuroloog heeft pas in mei weer tijd voor een afspraak.
Maar ze klaagt niet. Ook in mei herdenken ze dat ze
elkaar 62 jaar geleden hebben leren kennen op dansles
in Scheveningen. Altijd goed met elkaar gehad. Maar ze
zeggen elkaar wel de waarheid. Laat dat maar over aan
de welbespraakte Addy. “Jij roeien?”, zegt ze tegen Wim,
“ik moet het nog zien.” Maar Wim is vast van plan zijn
plaats op boeg weer in te nemen.

Het kledingkastje van mijn roeikleding heeft zijn vul
punt bereikt. Ik wil roeikleding die niet meer gebruikt
wordt niet weggooien, maar weggeven aan diegenen
die b.v. net met roeien zijn begonnen en nog niet
meteen van alles wil aanschaffen.
Aangeboden wordt:
1. een lang katoenen wedstrijd t-shirt (met 3 kruisen),
zonder mouwen, maat XL (heren)
2. katoenen roeitrui - hoodie - met kangoeroe-zakken,
maat L.
3. katoenen wedstrijdpakje - met Olympische ervaring
- maat M (heren)
Kleding is gratis. Indien belangstelling: even contact
opnemen met Eleanor van Andel.

90
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World Rowing Indoor Championships 2021
Door: Frans van Mierlo

Inleiding
In 2012 heb ik deelgenomen aan de Wereldkampioenschappen
ergometer in Boston. Ik werd toen tweede in de klasse Mannen
65-69 jaar, zo’n halve seconde achter de winnaar, terwijl ik tot
vlak voor de finish op kop had gelegen.
Hoewel ik met deze prestatie niet ontevreden was, bleef
het natuurlijk wel een beetje aan mij knagen, dat ik net
geen kampioen was geworden. Dat vroeg om een nieuwe
poging. Maar ja, de wereldkampioenschappen werden in
die tijd traditioneel elk jaar in Boston gehouden tijdens de
zogenaamde C.R.A.S.H.-B. Je bent dan zo’n 5 dagen onderweg
voor een reis over tweemaal 5500 km.
Een beetje overdreven voor een wedstrijdje van ongeveer 7
minuten.
De volgende jaren kwam het er dan ook niet meer van; ook niet
toen de Wereldroeibond in 2018 ingreep en het evenement elk
jaar aan een ander land toewees.

Online racen op de ergometer in Coronatijd
In Coronatijd worden op het water alleen nog roeiwedstrijden
gehouden voor topatleten (en voor gewone roeiers tijdens de
CPTT; o nee, dat zijn geen wedstrijden, maar Time Trials).
Met zijn allen in een zweterige zaal ergometerwedstrijden
houden zit er dan natuurlijk ook niet in, maar via een
ingenieus system van het Nederlandse bedrijf Time-Team is
het voor roeiers toch mogelijk zich met elkaar te meten op de
ergometer.
In tal van landen worden nu op deze manier indoorwedstrijden
georganiseerd en vinden overal weer nationale, Europese en
Wereldkampioenschappen plaats. Op NLroei wordt zelfs al de
mogelijkheid geopperd, dat ergometeren het roeien op de
Olympische Spelen in de toekomst gaat vervangen.
Iedereen roeit op een zelfgekozen plek op zijn ergometer, die
via internet met het Time-Team Homerace system is verbonden
en verder gaat eigenlijk alles op de oude manier.
Voor elke race wordt centraal het startschot gegeven, men
begint te roeien en op het scherm verschijnt, net als vroeger een
animatie met bootjes, die zich van start naar finish bewegen.

Na afloop wordt gecontroleerd of alles correct is verlopen
en wordt de winnaar gehuldigd, alleen niet op een centraal
podium, maar via het beeldscherm. De medailles worden later
opgestuurd.
Omdat er van roeien op het water toch niet veel komt (skiffen
is niet mijn ding) leek mij dit een uitstekende gelegenheid om
een oude droom nog eens te verwezenlijken.
Vergeleken met een reis naar Boston of een ander ver oord leek
mij dit een simpele mogelijkheid, maar daarover later meer.

Voorbereiding
Van 23 t/m 27 febr. werden de WRICH, de World Rowing Indoor
Championships, virtueel georganiseerd door World Rowing
(de vroegere Wereldroeibond FISA). In tegenstelling tot vorige
kampioenschappen mocht niet zomaar iedereen meedoen.
Van te voren werden er vijf continentale kwalificatietoernooien
georganiseerd, voor elk werelddeel één. Per toernooi plaatste
in mijn leeftijdsklasse Mannen 70-74 jaar alleen de winnaar zich
voor de WRICH. Daarnaast was er nog een open kwalificatie,
waarbij je zelf een tijd kon insturen en waarbij de 5 besten zich
plaatsten. In het totaal dus 10 deelnemers in mijn klasse.
Ik was van plan mijn deelname aan de WRICH veilig te stellen
tijdens het Europese kwalificatietoernooi BRIC Online, dat
afgelopen jaar op 5 dec. werd georganiseerd door de Britse
roeibond. Helaas werd ik ruim een week van tevoren plotseling
ziek. Dat was na 2 dagen alweer over, maar ik voelde me nog
wel een tijdlang slap en presteerde opeens niets meer op de
ergometer. Ik heb mij dan ook teruggetrokken; met spijt want
ik was waarschijnlijk makkelijk eerste geworden. De Britse
winnaar verklaarde in een interview na afloop toch wel erg
blij te zijn, dat de “guy from Holland” niet had meegedaan. Uit
teleurstelling heb ik de ergometer daarna vele dagen niet meer
aangekeken en mijn plannen voor de WRICH in de ijskast gezet.
Maar toen de uitslagen van de andere kwalificatietoernooien
bekend werden en ook de ranglijst van de open kwalificatie
zichtbaar werd, heb ik toch maar een poging gewaagd en op
de voorlaatste dag van de inschrijving, mijn plekje veiliggesteld
met de snelste tijd van alle gekwalificeerden in mijn klasse.

De trainingen daarna verliepen bevredigend
Ik werd alleen wat ongerust, omdat de organisatoren maar
niet met nadere mededelingen kwamen. Een week voor mijn
wedstrijddatum stuurde ik hun een mail met het verzoek om
informatie, met een CC naar Time-Team, dat de technische
zaken verzorgde. De organisatie stuurde een antwoord terug,
maar dat kwam niet bij mij aan; wél bij Time-Team, die het op
mijn verzoek verder naar mij doorzond. Toen bleek, dat ik al een
aantal berichten had gemist. Om onverklaarbare redenen bleek
de FISA-server de uitgaande berichten naar mijn e-mailadres te
blokkeren. Zij konden mijn mails wel lezen, maar geen enkele
16
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door hen verstuurde mail kwam bij mij aan. Daardoor was ik
ondertussen al een paar deadlines misgelopen en kon ik niet
meer meedoen met een verbindingstest, waarbij gecontroleerd
werd of de connectie tussen mijn ergometer en het Homerace
systeem van de wedstrijd goed werkte. Via Time-Team werd
er die week flink heen-en-weer gemaild; alles in het Engels.
Time-Team was erg behulpzaam; de wedstrijdorganisatie was
wel heel vriendelijk, maar scheen absoluut niet te snappen, wat
het probleem was. Uiteindelijk miste ik alleen nog de personal
secret code, die ik 40 min. voor aanvang van de wedstijd moest
intypen om toegang te krijgen tot de zogenaamde lobby, waar
alle deelnemers aan mijn race verzameld werden. Dit alles
had tot nu toe alleen maar veel tijd en ergernis gekost, maar
toen ik die code maar niet ontving, werd ik toch een beetje
zenuwachtig. Ten einde raad stuurde ik ze het mailadres van
Frank Bertina met het verzoek om de code dan maar aan hem
te verzenden. De dag voor de race (met nog minder dan 20 uur
te gaan) kreeg ik de noodzakelijke code via Frank binnen.

voorkomen van een gecertificeerde internet-tijdklok en van
de monitor na afloop van de race met een verificatie-code. Bij
de lichtgewichten moest er bovendien nog een video bij van
een gecertificeerde weging in wedstrijdkleding, gemaakt 1 uur
vóór de race.
Wie de zaak voor de gek wil houden, moet kortom van goeden
huize komen. Het was, denk ik, makkelijker geweest om te
frauderen in een normale wedstrijd met alle deelnemers in een
zaal dan bij deze virtuele wedstrijd op een zelf te kiezen plek.
Voor de livestream was sprake van een webcam en die heb ik
niet, dus ik koos voor de video, gemaakt met mijn smartphone.
Zonder te kunnen testen hoe dat ging, heb ik het maar niet
meer geprobeerd; ik was bang dat, als dat niet lukte, niet alleen
de livestream, maar ook mijn video verloren zou gaan. En dat
was steeds mijn nachtmerriescenario: dat ik de race wel zou
winnen, maar gediskwalificeerd zou worden, omdat er iets aan
de video zou mankeren. Dat is dus de reden, dat ik in het liveverslag op internet niet in beeld verscheen in tegenstelling tot
veel andere deelnemers.

Er waren uitgebreide maatregelen genomen om
valsspelen te vermijden

En dan de race zelf

Alle finalisten hadden van tevoren de plaats moeten opgeven,
waar zij de dag van de race zouden zijn i.v.m. een mogelijke
dopingcontrole. In de reglementen van de wedstrijd stond
verder, dat je de geldigheid van je deelname moest bewijzen
door een livestream van je race of een video, die je na de
wedstrijd moest opsturen. Die moest aan allerlei voorwaarden
voldoen. Om te voorkomen, dat iemand anders (jonger, sterker)
i.p.v. jou meedeed, moest je gezicht goed in beeld komen
(zonder bril, pet, haarband of andere gezichtsbedekkende
zaken), zodat ze konden vergelijken met een kopie van je
paspoort, die je ook moest opsturen. In de onbewerkte en niet
onderbroken video moest behalve de race zelf ook een beeld

Vergeleken met het voorgaande was dat eigenlijk een fluitje
van een cent. Van mijn 9 tegenstanders, waaronder de wereld
kampioen en de Europese kampioen van vorig jaar, had ik
resultaten en voorafgaande races bestudeerd en ik wist dus
wat ik kon verwachten. Toen een Australiër, die i.v.m. het
tijdsverschil midden in de Australische nacht roeide, meteen
na de start wegspoot en een flinke voorsprong nam, was ik dus
niet verontrust, want dat had hij ook tijdens het Australische
kwalificatietoernooi gedaan en toen was hij na 500 m.
teruggezakt.
Ik wilde de eerste minuut een split van gemiddeld 1:45,5
per 500 m. roeien en daarna uitzakken naar 1:46,5. Dat lukte
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prima; na een wat matige start schoof ik op naar de tweede
plaats en na 800 m. nam ik de leiding over. Daarna werd ik wat
overmoedig en dacht de zaak onder controle te hebben, maar
had te weinig oog voor de Europese kampioen uit Tsjechië, die
steeds zo’n 6 m. (1,2 à 1,3 sec.) achter mij voer. Pas na afloop
bij het terugkijken van de race zag ik, dat hij toch wel akelig
dicht in de buurt bleef. Tijdens de laatste minuut wilde ik in
de eindsprint mijn snelheid opvoeren naar 1:43 à 1:44. Dat
lukte niet helemaal, maar gelukkig groeide het verschil met de
Tsjech nog tot 8 m. (1,7 sec.). Eerste in 7:04,0 (gemiddeld 1:46).
Niet mijn snelste tijd over 2000 m. van de afgelopen weken,
maar toch bevredigend. Je begrijpt, dat ik buitengewoon
opgelucht was, toen de race eenmaal voorbij was en na afloop

mijn video correct werd bevonden. Na al deze gebeurtenissen
herinner ik mij de reis naar Boston toch als een stuk relaxter.
Mijn race is terug te zien op https://www.youtube.com/
watch?t=7112&v=p0XShQBJ1Kk&feature=emb_imp_woyt
In de verslagen op NLroei.nl en roei.nu sta ik aangeduid
als lid van RIC. Nu ben ik inderdaad gewend om tijdens
indoorwedstrijden voor RIC te starten en op het water voor
de RV Breda. Maar in dit geval kon je geen verenigingsnaam
opgeven en ben ik dus geregistreerd als uitkomend voor
NED. Het voordeel is, dat beide verenigingen nu een
wereldkampioen in hun midden hebben.
Op 7 maart wil ik nog meedoen aan de virtuele C.R.A.S.H.-B.,
die zichzelf overigens ook nog steeds World Indoor Rowing
Championship noemt. Dan start ik in de Mannen cat. I (75-79
jaar). Dat is niet, omdat ik in de tussentijd jarig ben, maar omdat
de organisatie daar de leeftijd aanhoudt, die jij hebt op 31
dec. van het lopende jaar. Als ik daar ook nog win, zijn al mijn
frustraties van 9 jaar geleden opgelost.

Nawoord
Inmiddels heeft Frans ook de C.R.A.S.H.-B. gewonnen (2000 m.
in 7:05,6); 1305 deelnemers uit 30 landen, waarvan 10 bij de
Mens Masters I. Ook werd hij eerste tijdens de World Rowing
Virtual Indoor Sprints (1000 m. in 3:21,0); 5270 deelnemers uit
85 landen, waarvan 96 in de klasse Heavyweight Men 70-79.
18
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Roeistijlen
Door: Hans Rompa
De stijl van roeien wordt steeds aangepast aan de
nieuwste inzichten. Wat ooit een goede stijl was is
tegenwoordig achterhaald. In dit artikel geef ik een
beknopte samenvatting van verschillende roeistijlen door
de jaren heen.

Klassieke Engelse Stijl
De klassieke roeistijl had veel overeenkomsten met de stijl
van de ‘watermen’. Dat waren de roeiers die passagiers over
de Theems zetten toen er nog niet zoveel bruggen waren.
De rug was een beetje hol, en het hoofd keek omhoog.
De inpik begon met een rugopzwaai, en dus niet
met de benen

Adam Stijl
Daarna kwam Karl Adam met een nieuwe stijl die er op
was gericht om de bootsnelheid tijdens de haalcyclus
zo constant mogelijk te houden. Bij deze stijl wordt de
rugzwaai geminimaliseerd. Het oprijden wordt versneld
naar de inpik toe, en er wordt ver opgereden. Verder dan
schenen verticaal. Karl Adam stond aan de wieg van wat
we tegenwoordig de ‘cybernetische’ instructiemethode
noemen.

Het eerste deel van de recover was snel, het

Russische Stijl

tweede deel vertraagd

De Russische Stijl kenmerkt zich door krachtroeien, met een
krachtige haal en langzaam wegzetten en rustige recover.

Oostduitse Stijl

Fairbairn Stijl
Daarna kwam Steve Fairbairn met een nieuwe stijl die meer
gericht was op het waterwerk. Dus wat het blad doet in het
water.
Bij Fairbairn was de rug bol, bij de uitpik zelfs
doorgezakt

Bij de Oostduitse Stijl wordt er heel ver ingebogen. Er wordt
dus veel geroeid op de rug. Voordeel van deze stijl is dat het
lichaamszwaartepunt van de roeier zich relatief weinig door
de boot verplaatst. Nadeel is de zware belasting van de rug
en niet sterk zitten bij de inpik.

Hollandse Stijl
De Holland acht won in 1996 in Atlanta op de Olympische
Spelen goud met een prachtige stijl. De roeiers zaten sterk
voorin met relatief rechte rug. Bij de uitpik werd een snelle
keerbeweging gemaakt, en daarna werd er langzaam
opgereden.

Australische Stijl

Volgens Fairbairn moest het blad al snelheid
hebben voor de inpik. Hij was dus voorstander
van een indirecte inpik

De moderne stijlen kenmerken zich door een lichtere
afstelling van de boot en varen met hoog tempo. De uitzet
is traag, en het oprijden versnelt in het tweede deel van de
recover. Deze stijl is technisch moeilijk uitvoerbaar. Wanneer
de inpik niet scherp is zal de boot op dat moment veel
vertragen. In dat geval werkt deze techniek averechts.
Het is wel een techniek die op dit moment door veel landen
wordt geadopteerd, althans op het hoogste niveau.

Roeivereniging Breda | Easy All 221 | mei 2021

19

Een nieuwe rubriek?

Boeken met plots in en op het water!
Eleanor van Andel deelt met ons een lijst van door haar
gelezen boeken met plots, die zich afspelen in en op het
water. Misschien zijn de titels een suggestie voor anderen
om de boeken aan te schaffen of bij de bieb te reserveren.
En, hopelijk duikt iemand anders in zijn/haar boekenkast
voor nog meer leessuggesties, die kunnen worden
opgenomen in een boekenrubriek.

De duik / Catherine Steadman, 2019.
Thriller
Plot: Een stel vindt tijdens een romantische
reis op een tropisch eiland bij een duik iets
in zee dat hun leven op zijn kop zet.

Wat niet verdwijnt / Donna Leon,
2018. Detective
Aanbeveling voor de Vogalongaroeiers.
Plot: De overwerkte Italiaanse commissaris
Brunetti moet even time-out nemen en
gaat roeien door en rond Venetië. Hij
wordt tijdens zijn weekje rust betrokken bij de mysterieuze
dood van een imker.

Het boothuis / Mark Mills. Literaire
thriller, met dit boek won Mills een
literaire prijs in Engeland
Plot: Aan de kust van Long Island,
zijn generaties mannen vissers op de
gevaarlijke wateren van de Atlantische
oceaan. Twee van hen, Conrad en Rollo
vinden het dode lichaam van Lilian in hun netten. Het
officiële rapport luidt dat de jonge vrouw uit een New
Yorkse high-society-familie slachtoffer is geworden
van de grillen van de zee. Maar de uit New York
overgeplaatste agent gelooft dat niet. Hij is ervan overtuigd
dat de waarheid is te vinden in de nauw verweven
geschiedenissen en familiegeheimen van de bewoners.

Het lijk bij sluis14 / Georges
Simenon
Plot: Bij de voorbereiding van onze
roeitocht over de Mayenne (in 2011) zag
ik op de waterkaarten een totaal van 45 te
nemen sluizen en moest onmiddellijk aan
dit boek denken. Op de roeidag, waarop
20
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we deze sluis zouden passeren, hielden we ’s ochtends
(zoals elke ochtend) in de bus tijdens de rit een kapiteins
overleg. Door de microfoon zei ik dat er iets ernstigs was
gebeurd … “Er is een moord gepleegd bij sluis 14”. Stil in de
bus. “Simenon heeft er een boek over geschreven”. Iedereen
ademde weer door en moest lachen. Ik vroeg of men in de
sluis nog wilde uitkijken naar “bewijzen”. Dat werd hilarisch,
toen het water in de sluis ging zakken zag men ‘nagelsporen
in de bemoste sluiswand’ en er dreef een ‘kledingstuk’
voorbij. De fantasie ging met iedereen op de loop. Mooie
tocht met Bert van Nispen, Anja en Frans Smet.

Roemloos ten onder / Robert
Goddard, 2007. Thriller
Plot: Goddard is historicus en baseert al
zijn verhalen op historische feiten. In deze
thriller wordt gezocht naar een ring die
zich moet bevinden in het ruim van een in
1707 vergaan schip: de H.M.S. Association.

Passagier 23 / Sebastian Fitzek.
Spannender dan 'Cruise' / Susanne
Vermeer
Deze Duitse thrillerschrijver ontdekte
dat er jaarlijks wereldwijd werkelijk 23
personen van cruiseschepen verdwijnen.
Hij heeft dit feit aangegrepen om er een
thriller over te schrijven, is ook verfilmd.
Plot: Vijf jaar geleden verloor politiepsycholoog Martin
Schwartz zijn zoon en vrouw tijdens een cruise.
Sindsdien lijdt hij aan PTSS en drinkt veel alcohol. Hij krijgt
een telefoontje van de schrijfster Gerlinde Dobkowitz die
zich op het cruiseschip Sirius bevindt en een theorie heeft
over de vermiste passagiers. Hij gaat op zoek.

De Acht / Catherine Neville
Plot: Een spannend dik boek (á la Ecco)
met 2 verhaallijnen spelend in 1972 en
1790. Dit boek gaat niet over water, er
komt zelfs geen glas water in voor, maar de
titel is zo leuk.

‘Van boom tot boot, de evolutie van de
roeiboot / Koos Termorshuizen en Paul van
Heugten’
(Een boekbespreking)
Door: Wouter van Hengel
Op het KNRB Roeicongres dat elk jaar in januari wordt
gehouden kocht ik eens bij hun boekenstalletje een
interessant boek. Van boom tot boot vertelt het verhaal
van de ontwikkeling van de roeiboot vanaf de steentijd
tot vandaag, een reis door de tijd van tienduizend jaar. Het
begint met de uitgeholde boomstam. Via de Romeinen,
de Vikingen, de walvisjagers en de Engelse vernieuwers
eindigt het verhaal met de snelle wedstrijd-roeiboot van
hypermodern en vederlicht materiaal.
Het boek begint bij de oudste boot ter wereld. Die ligt
in Assen. Stap voor stap gaat het naar de huidige tijd
toe. We gaan op zoek naar de opvolger van die boot,
naar het oudste nog bestaande exemplaar, naar de
specifieke kenmerken en het waarom van de vorm en het
materiaalgebruik. Oude botenbouwers sporen we op,
conservatoren van musea interviewen we. We gaan op
zoek naar personen die de traditie van die vroegere boten
voortzetten, naar replica's.

Zo gaan we door tot we weten hoe het gegaan is. In een
avontuur vol foto's en interviews gaan we uiteindelijk naar
de modernste boten. Dat doen we via de oudste gig-sloep
ter wereld, in Cornwall, via Mark Edwards, de bouwer van
traditionele Thames-boten in Londen, via de Shetland
eilanden die een belangrijke schakel zijn in de ontwikkeling
van de roeiboot, we beschrijven en tonen het hoe en
waarom.
Het is een avontuurlijk boek, de lezer beleeft de bochtige
en verrassende zoektocht mee langs botenbouwers,
botenbezitters, musea, vindplaatsen, in woord en veel
beeld. Naast veel roeiboten komen ook beroemde
roeiwedstrijden in dit boek aan bod, bij voorbeeld de
Doggett's Coat and Badge, ’s werelds oudste roeiwedstrijd.
De speciale vorm van het boek – breeduit – zorgt ervoor
dat de lange boten prachtig in beeld gebracht worden.
Koos Termorshuizen en Paul van Heugten zijn de auteurs.
Zij zijn ook de redacteuren van het enige roeitijdschrift in
Nederland, 'Roei!'.
Ik heb dit boek met plezier gelezen en ik gebruik het nog
af en toe als naslagwerk, bijvoorbeeld bij visite als er over
roeien gepraat wordt.
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Onnodige schades in 2020
Door: Johan Bielderman
Slijtage kan niet voorkomen worden en sommige schades
horen er ook bij. Wanneer er een stuk hout in het water ligt
kun je dat meestal niet zien. De materiaalcommissie herstelt
de schade dan graag. Helaas hadden we in dit rare jaar ook
weer onnodige schades. Dit zijn schades die door beter
opletten vermeden kunnen worden. In de grafiek zien jullie
dat de bedragen per jaar nogal verschillen. Een keer niet
goed omkijken kan al vele euro's verschil maken.
Het was een raar jaar. We hadden dit jaar 7200 vaarten en
normaal 9200. Het aantal roeiers op het water was 12000 en
normaal is dat 21000. Veel skiffs.
Kijken we naar de totalen dan zien we toch weer duizenden
euro's (materiaal + arbeid) aan onnodige schades. Alleen de
schades die door onoplettendheid zijn gekomen staan hier
vermeld.
Kleine onnodige schades bij elkaar opgeteld vormen een grote
kostenpost. Hele grote schades worden door de verzekering
vergoed. Dat lijkt leuk, maar met meer schade betalen we ook
meer premie. Dankzij een actieve materiaalcommissie zijn de
uiteindelijke kosten nog te overzien. We hebben nu een lage
verzekeringspremie en dat willen zo houden.

Een paar aandachtspunten:
• Let op bij het aanleggen en de bij boten in de stelling
leggen;
• Bij het aanleggen is de boegbal geen stootkussen. Let op
dat de boeg het vlot niet raakt;
• Ook waaien er nog regelmatig boten van de bokjes. Leg
je een boot in de bokjes bij wind, dan moet iemand hem
blijven vasthouden. Je mag bij wind ook de boot binnen
afdrogen!
• Kijk regelmatig om en let goed op;
• Zorg dat je bij wedstrijden een schadeformulier bij je
hebt. Vul het ook in zodat schades op de tegenpartij
verhaald kunnen worden.
Sommige leden die schade varen, betalen het zelf. Ook bieden
leden aan een tegenprestatie te verrichten om het leed te
verzachten. Het zou niet zo gek zijn als leden een zak met
verloren moertjes of verloren bankjes bij een wedstrijd zelf
betalen.

Onnodige schades
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Betaald door

Totaal in geld (€)

Jaartal

Aantal

Uren

Materiaalkosten
Leden
vermijdbare schades

2020

24

83

906

2019

24

128

885

7.285

2018

21

51

905

3.520

2017

18

69

1.547

2016

39

87

831

2015

21

40

427

2014

17

39

658

2013

20

53

446

2012

28

82

837

Cumulatieve totalen

212

632

7.442
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Verzekering

270

1.260

5.056

300

4.997

2.800

8.194
2.402

6.202

9.210
3.096

1.530

1.300

6.637

10.602

50.397

Ontwikkeling van onze vlootsamenstelling sinds 2017
Door: Johan Bielderman (uw materiaalcommissaris)
Zoals jullie allemaal misschien hebben gezien en gelezen
zijn er dit jaar een aantal boten bijgekomen. In het begin van
vorig jaar konden we het nog niet voorzien, maar nu blijken
de nieuwe skiffs zeer welkom.
RV Breda houdt al 23 jaar alle afschrijvingen bij. Ik heb al eens
(Easy all, nr 218) grafieken hiervan laten zien, waarop de vloot- en
materiaalcommissie het aanschaf- en vervangingsbeleid baseert.
Het botenplan kijkt steeds 10 jaar vooruit. Helaas worden
we hierbij beperkt door het beschikbare budget, waardoor
keuzes soms anders uitvallen dan we graag zouden willen.
Ook komen er vele wensen voorbij voor allerlei soorten boten
en gewichtsklassen, die dan ook in de overwegingen worden
meegenomen. Bovendien zitten we met levertijden, waardoor
het lijkt of er soms in een jaar weinig boten bijkomen en een
volgend jaar ineens meer.
Over het algemeen is iedereen voorzichtig met het materiaal
en dat is ook erg nodig. Zo kunnen boten veel langer
meegaan. Ook scheelt het dat we een actieve materiaal- en
poetscommissie hebben.

Dan nu een overzicht van boten, van wat er de laatste jaren
bijgekomen is en wat er verkocht is.
2017:
Boot
Merk/Type Toelichting
Gullie
Swift 2x
Club A uitvoering voor S2. De boot is
geschonken door een gulle gever
Florie
Swift 1x
Een club A skiff. Komt uit Duitsland
en was maar 4 keer in gevaren. Nu
gunstige prijs.
2018:
Boot
Mark

Eton
Old Rower
Ratsie
Asjemenassau

2019:
Boot
Passione

Prins
Maurits
Blauw
Victor

2020:
Boot
Angharad

Swift 2x Elite
(70-85 kg)
Houten skiff

Voor de afschrijfvloot (S3)

Brede blauwe
oefenboot
Empacher 4-

Speciaal voor aangepast
roeien (S1)
Nieuwe Empacher (TWC);
Kwam pas in 2020. De
Just4Four is nu B3 geworden.

Merk/Type
bredere
Wintech skiff
Swift Elite

Toelichting
Een echte topboot en toch S1.
Veel gebruikt
Is een gebruikte skiff (S4)

Machteld
van Nassau
Heavy
Wintech skiff
Metal
Heavy Duty Wintech skiff
De Amer
Hele lichte
Wiersma

Voorlopig in bruikleen (S1)

voor S4
voor TWC
C2x+/3x

Bovengenoemde skiffs waren demo modellen en konden voor
een gunstige prijs gekocht worden.

Boten

Flip

Twincy

Merk/Type Toelichting
Wiersma C4 De lichtst mogelijk die ze ooit
gemaakt hebben. (Kwam in
2019)
Empacher Komt uit Denemarken, is nog
R14 skiff
heel goed (TWC)
Aylings skiff Overgenomen, gereviseerd en
kan weer jaren mee (S3)
Empacher Gebruikt vanuit Ratsenburg
R36
(S3)
Swift cadet Nieuwe boot vanuit Berlijn en
(45-60 kg)
toch -/- 25% (S3)
Hassle (45- Gekregen van een mevrouw
60 kg)
uit Maasdam (S1)

Merk/Type
Filippi 8+

Toelichting
Volledig gesponsord door
Boretti (TWC). De boot is uit
2016 maar zat nog in het
plastic. De boot komt van een
Engels college

Voor 2021:
Top 2

Top C4

Empacher
2009

Daarvoor is de Tootega gekocht,
een gebruikte Empacher en de
Winnetwo is nu S4
Weer een zo licht mogelijke die
veel gebruikt zal worden.

Extra: 2 nieuwe buitenboordmotoren. De oude motoren zijn
aan vervanging toe.
Inmiddels zijn sinds 2017 verkocht: ’t Zwaard, Breede Aa, Mars,
Artemis, Twogether, Amer, Prins Johan Friso, Turfschip, Schoon
schip, Weerijs, Hollands Diep, Claudia du Chalon, Medea,
Aigeus, Wagenberg, de oude Mark. De andere boten die
afgestoten zijn hebben soms nog leuke bedragen opgeleverd.
In totaal zijn sinds 2017 16 boten verkocht en 17 boten erbij
gekomen, waarvan 11 nieuwe boten.

Riemen
Omdat er niet in vieren en achten geroeid mocht worden
hebben eind 2020 veel riemen nieuwe manchetten gekregen
(met dank aan Concept2). Ook zijn er wat nieuwe riemen
gekocht. Samen met een aantal boten zijn oude riemen
verkocht aan een vereniging in Tsjechië.
De vloot- en de materiaalcommissie zullen verdergaan hun
taak te vervullen om de vloot in stand te houden.
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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

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

•
•
•
•
•
•
•

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
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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