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Junioren wedstrijdseizoen ’21
Door: Hans Rompa
Wanneer je je als junior in 2020 had aangemeld om te gaan
trainen voor het wedstrijdseizoen van 2021 had je maar beter
de cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gevolgd. Want al
tijdens de kick-off op 4 september kwam het nieuws binnen
dat de eerste wedstrijd, de Novembervieren, was afgelast.

De roeiers kregen 6 weken de tijd om te wennen aan het
programma. In die periode gaf Steven aan dat het niet te
combineren was met zijn overige activiteiten, waarna er vijf
roeiers over bleven.

De herfst- en wintermaanden
De start
Op deze kick-off waren zes belangstellende atleten en hun
ouders afgekomen: Juliëtte en Daniël Laurentius, Rosa
Steenbergen, Jeroen Peek, Wik Miltenburg en Steven Smulders.
Ook een aantal (oud-)wedstrijdroeiers was uitgenodigd om
hun ervaringen te delen met deze nieuwe lichting.
De jonge atleten zouden te maken krijgen met een relatief
licht trainingsschema van vijf trainingen per week. Met minder
trainingen kun je niet meekomen met het nationale juniorenveld. En meer trainen is vaak lastig in te passen. Er is ook nog
scouting, muziekles, baantje, en o ja, er moet ook nog gewoon
huiswerk gemaakt worden…
Om in de donkere maanden toch zoveel mogelijk trainings
arbeid in de boot te kunnen doen zou er twee keer getraind
worden op zaterdag en één keer op zondag. Daarnaast twee
kracht- en conditietrainingen, waarvan er één thuis kon worden
gedaan. Daardoor werden de reisuren ook een beetje minder.

Inmiddels werd ook bekend dat de Nederlandse Kampioen
schappen Indoorroeien in december niet door zouden gaan.
Er kwam nog wel een virtueel alternatief. De roeitrainingen
konden nog wel doorgaan. Tussen de twee trainingen op
zaterdag was er altijd lunch bij de coach thuis. De sociëteit was
in die periode immers gesloten.
De broer van Rosa, Tim, was inmiddels ook net begonnen met
roeien. Nadat hij de basis roeihaal onder de knie had besloot hij
om zich aan te sluiten bij de wedstrijdgroep.
Voor de jongste roeister uit de groep, Juliëtte, bleken de twee
trainingen op zaterdag toch wat teveel van het goede, en zij
besloot te stoppen. De groep bestond nu uit vier jongens en
één meisje.

Het voorjaar
Les Têtes de Rivière Internationales de Seneffe, de Winter
wedstrijden, de ene na de andere wedstrijd werd afgelast. Ook
de 2-kilometer wedstrijden, waar zo hard voor was getraind
gingen niet door. De roeiers lieten zich daardoor niet uit het
veld slaan. Het trainen zelf was immers ook leuk. Vooral de
CPTT-wedstrijden waren goed voor de motivatie.
Toen er een keer niet geroeid kon worden was er een alter
natieve training bij de Galderse Meren, waarbij de atleten
allerlei zware oefeningen moesten doen. Af en toe trainde
er ook een wedstrijdroeister van De Maas mee. Haar moeder
woont in Rotterdam, en haar vader in Breda. Voor Rosa was het
fijn om weer een roeipartner te hebben al was het maar af en
toe. Bij Juliëtte begon het toch ook weer te kriebelen en zij ging
ook weer af en toe meetrainen.

De DIYR
De Dutch International Youth Regatta op de Bosbaan in
Amsterdam was de eerste en enige wedstrijd die door zou
gaan, helaas zonder publiek.
In Amsterdam hadden de junioren toen al vakantie, maar
hier in het zuiden was iedereen hard aan het studeren voor
de toetsweken. Enkele atleten moesten met pijn in het hart
afzeggen voor deze wedstrijd vanwege de studie. Een ander
brak zijn pols tijdens het voetballen en viel daardoor ook uit.
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van het wedstrijdroeien wel te pakken; we zullen ze vast terug
zien op een nationale wedstrijd. De jongens werden overall 21e
in een veld van 25 boten.
En dan Janne (coverfoto): Janne voer een heel goede en heel
spannende 1.000 meter en 500 meter. Aan haar roeitechniek
valt nog wel wat te verbeteren, maar ze werd 3e overall in een
veld van 12 boten, met minder dan vijf seconden achter de
nummer één. Een bijzonder goede prestatie.

Het vervolg
Inmiddels is het zomerreces aangebroken. Op de afsluitende
BBQ werd de coach door de atleten in het zonnetje gezet.
Uiteindelijk gingen we niet met zes ploegen en elf roeiers, maar
met vier ploegen en vijf roeiers naar de Bosbaan:
• Jeroen Peek (J16 1x)
• Wik Miltenburg (J18 1x)
• Arthur van der Nat en Bastiaan Brouwer (J14 2x)
• Janne Volmer (M14 1x)

Ook worden er al weer plannen gemaakt voor het volgend
seizoen. Het meedoen aan een nationale wedstrijd zoals
de DIYR heeft iets losgemaakt in de atleten, waardoor ze
enthousiast en competitief worden en zich nog beter willen
voorbereiden voor volgende wedstrijden.

De wedstrijd was over 1.000 meter en daarna 500 meter.
Jeroen had een snelle start en was de snelste in zijn heat over
de 1.000 meter. Ook de start van de 500 meter ging goed,
maar daarna werd de techniek minder en het roeien zwaarder.
Jeroen eindigde overall op een mooie 6e plaats in een veld van
16 deelnemers.

Eén van de doelstellingen van de jeugdcommissie is om junioren
enthousiast te maken om veel te trainen en mee te doen aan
nationale wedstrijden. Ondanks alle moeilijkheden van het
afgelopen seizoen is de commissie in die opzet geslaagd.
En ja, zoals u vast weet beste lezer, die cursus ‘omgaan met
teleurstellingen’, die ging ook niet door…

Wik kan snel starten en hij nam meteen de leiding op de 1.000
meter. Maar toen sloeg het noodlot toe. Met zijn blad raakte
hij één van de bolletjes die de baan markeren, waardoor hij
zijn riem verloor en met zijn voet uit het voetenbord schoot
en helemaal stil kwam te liggen. Desondanks werd hij nog 7e
overall in een veld van 14 roeiers. Waar zou hij geëindigd zijn
wanneer hij het bolletje niet had geraakt…?
De eerste deelname aan zo’n wedstrijd is dan ook vooral
bedoeld om van te leren. Het is overweldigend om te zien
hoeveel roeiers en boten er aanwezig zijn en wat er allemaal
gebeurt tijdens zo’n wedstrijd. De atleten doen zoveel nieuwe
indrukken op, dat ze soms wel eens vergeten om te roeien.
Dat overkwam ook Arthur en Bastiaan. Twee dappere,
beginnende roeiers die, toen ze besloten om mee te doen, nog
nooit een 500 meter hard hadden geroeid. Laat staan een 1.000
meter. Tijdens een beperkt aantal trainingen gingen ze samen
steeds beter roeien. Hun bootsnelheid steeg evenredig met de
vorming van het aantal blaren op hun handen.
En daar lagen ze dan op zondag 4 juli aan de start van de
1.000 meter op de Bosbaan, terwijl de achterkant van hun
dubbeltwee werd vastgehouden door een knap meisje op het
startvlot. Of ze zich nu lieten afleiden door dat meisje op het
startvlot of door iets anders zullen we nooit weten, maar ze
vergaten wel te roeien na het startsein… Ze kregen de smaak
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Just in case
Beste lezer,
Is COVID-19 inmiddels uitgeraasd? Zal het virus de
komende tijd, misschien in mindere mate, onder of in ons
blijven? De tijd zal het leren!
Wel zijn nu (augustus 2021) de mogelijkheden van roeien
vergroot, omdat het zg. coronaprotocol voor onze
roeivereniging is ingetrokken met uitzondering van de
indertijd door de overheid ingestelde en nog algemeen
geldende regels ter voorkoming van coronabesmetting.
Nu nog “de lol in het roeien”, die volgens het bestuur toch
“ons bindt” omzetten in daadwerkelijk meer in de boot
dan afgelopen jaar. Op dit moment van schrijven beleeft
Nederland een vakantieperiode. Ook de roei verkeert wat
betreft de roeibewegingen in rustig roeiwater. Hopelijk
vinden we elkaar na de vakantie terug in de boot en gaat de
wal het schip niet meer keren.
Zo spreek ik als eindredacteur van Easy all ook de hoop
uit dat het ons verenigingsblad weer minimaal 4 keer per
jaar kan verschijnen. Het afgelopen jaar is dat, mede door
de afhankelijkheid van de beschikbare tijd van slechts één
vormgever, niet gelukt. Daarom ook in dit nummer de
oproep tot een extra vormgever, die Easy all afwisselend
mee kan opmaken. Zie ook ‘oproepadvertentie’ in dit
nummer.
Veel is het afgelopen 1,5 jaar niet doorgegaan. Een cursus
‘omgaan met teleurstellingen’ was niet misplaatst geweest,
zo komt aan de orde in het openingsartikel. Deze cursus
zou voor jong én oud zinvol geweest zijn, maar dit keer
begint Easy all met het in het zonnetje zetten van de
junioren. Deze jeugd heeft de toekomst. Een toekomst,
die voor onze vereniging rooskleuriger kan worden door
roeiclinics vanwege de PR-waarde ervan: want mogelijk
grotere bekendheid, meer leden, grotere financiële
armslag.
Laat de lol in het roeien niet ontnomen worden door
spookschippers. Uit een artikel hierover blijkt maar weer
dat naast lol veiligheid bij roeien voorop staat.
Geïnspireerd door enkele voorbeelden van gelezen boeken
binnen de rubriek over boeken met plots in en op het water
krijgt deze rubriek ook invulling in dit nummer van Easy all.
Een aantal van u schroomt niet telkens in de pen te
klimmen voor een bijdrage aan Easy all. Wie nog meer durft
naar de pen te grijpen? Bij deze een uitnodiging!
De Commissie Aangepast Roeien (CAR) blijft nieuws
bieden. Een idee voor andere commissies?
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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In memoriam Geert Eisma
Op 4 augustus is onze oud-voorzitter Geert Eisma overleden
op een leeftijd van bijna tweeënzeventig jaar. Geert werd
lid van onze vereniging in 1977. Hij had daarvoor wedstrijd
geroeid bij Asopos. Geert maakte deel uit van onze Acht
met oa Tom Hoogland, Gijs de Kock, Dick Verheijden, Jaap
Rap en Rietje Meeuwissen. Geert was heel monomaan,
roeide alleen bakboord en zijn vaste plaats in de acht
was op twee. Dubbel roeien vond hij niets: “Roeien met
breipennen” noemde hij dat. In de winter hadden we
onze woensdagavond landtraining onder leiding van
Rien de Jager. Daarna borrelen onder het genot van een
Jägermeister. Geert was absoluut daarin de gangmaker. We
bezochten wedstrijden ook in het buitenland. Bernkastel
“Um den grünen Moselpokal” hoorde daar standaard bij. Ons
tripje naar Hongarije naar het Tatameer is onvergetelijk. Met
Geert erbij wist je een ding zeker. Het werd altijd gezellig.
Winnen deden we niet maar de “After Row” was voor ons.
Geert had een drukke huisartsenpraktijk, eerst in de Belcrum
en daarna in de Hoge Vucht. Op diabetesgebied hoorde hij
bij de vernieuwers in de eerstelijns gezondheidszorg. Hij
heeft voor mij veel betekend als bestuurder van de SHL.
Hij was de tweede voorzitter als opvolger van Victor
Bernard van 1985 tot 1991. Hij is bekend omdat hij de oude
scheve bouwkeet heeft vervangen door de sociëteit, nu de
opslagplaats van boten. Dat heeft hij samen gedaan met
Frans Meeuwissen. Zelf kon hij geen spijker vasthouden. Wel
vertellen hoe het moest.
Dat is niet het enige. Hij liet niet na te benadrukken dat
roeien een betaalbare, breedtesport was die voor iedereen
van negen tot negentig geschikt is. Ledenwerving en groei
waren thema’s die toen speelden. Vlootvernieuwing was
altijd wel een dingetje. Er moesten moeilijke keuzes gemaakt
worden tussen investering in de vloot en investering in
gebouwen. Zijn ledenvergaderingen waren een belevenis.
Hij had er de wind onder.
Hij is gestopt met roeien omdat hij een rugprobleem had,
wat hij zelf als dokter niet opgelost kreeg. Als vereniging
hebben wij veel aan hem te danken.
Hij laat een partner na, drie kinderen en twee kleinkinderen.
We leven met hen mee.
Wim Rutten

VANUIT HET BESTUUR

Back in business
Door: Inge Appel (namens het bestuur)
Waar het vorige bestuur jullie moest vragen om
vooral NIET te komen roeien, zitten wij in de fraaie
positie dat roeien WEL weer mag! Dat is voor
iedereen even wennen; vragen dringen zich op: Is
het echt wel vertrouwd? Waar is mijn ploegje? Ik
roeide altijd op dinsdag, maar nu heb ik daar iets
anders gepland...! Kortom: roeien is een beetje uit
ons systeem verdwenen.
Dus aan het bestuur de schone taak om jullie de
boten weer in te krijgen! Alle bestuursleden zijn heel
gemakkelijk te benaderen: “het zijn net mensen ;)”.
Wat ons bindt binnen de mooie vereniging die wij
samen zijn, is de lol in het roeien.
Vijf geroutineerde bestuursleden kennen jullie
natuurlijk nog: Tom Hanse voor de financiën, Nelly
Nouwen op instructie, Geert Krekel helemaal
in voor de jeugd, Johan Bielderman vertrouwd
gezicht voor ons materiaal en Toine Sunderman
als roeicommissaris verantwoordelijk voor toer en
wedstrijdroeien. De nieuwkomers in het bestuur:
Thom Rolf als voorzitter betrokken bij ‘alles’; Maud
van Etten is al een bekend gezicht voor iedereen
op de club, nu neemt ze samen met Mario Maas
de portefeuille gebouwen voor haar rekening; en

na lange tijd hebben we weer een kandidaat voor
de positie Sociëteitscommissaris in de persoon van
Pim Reichardt: welkom! Tenslotte zie ik mijzelf als
secretaris vooral verantwoordelijk om wat Covid19 aan cohesie binnen de roeivereninging heeft
laten verwateren(!), weer samen te brengen tot een
bruisend geheel.
Met zo’n bestuur moet het toch lukken om jullie
allemaal weer aan het roeien te krijgen! Wij geven
het goede voorbeeld. En…soms helpt het als je
via clubwerk (www.rvbreda.nl » Ledenmodule »
Clubwerk) kennis maakt met andere leden en ineens
na een club-klus samen een boot afschrijft. Ook dát
versterkt de onderlinge band!
We zijn zeer zeker van plan om jullie goed op de
hoogte te houden van al onze plannen. Hoe meer we
sámen werken aan de toekomst, hoe gezelliger het
op de vereniging zal worden!
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Geslaagde Roeiclinic

De weergoden waren ons welgezind!
Door: Paul Hooijdonk
Onweer en regen voorspeld, maar net op tijd sloeg het
weer om. Dankzij de weergoden en het clubwerk van 10
enthousiastelingen, kunnen we terugkijken op een zeer
geslaagde roeiclinic.
Winters Bouw & Ontwikkeling uit Breda heeft op 27 juli jl.
een roeiclinic gehad. We hadden onze gasten een ‘moeiweer
garantie’ toegezegd, maar de weersverwachtingen met onweer
en regen dreigden roet in het eten te gooien.
Het programma was in 4 blokken verdeeld. Inloop met een
drankje en wat lekkers met daarop aansluitend een woord
van welkom door onze voorzitter, Thom Rolf. Vervolgens op
de ergometers basisvaardigheden oefenen en daarna een
boeiend verhaal met interessante ‘weetjes’ over onze vloot. De
ergometerinstructies en het ‘mini-college’ over de boten werd
verzorgd door Johan.
Toen werd het spannend! Aansluitend op het mini-college over
onze vloot hadden we gepland dat onze clinicgangers het water
op zouden gaan, maar tijdens de uitleg van Johan regende en
onweerde het nog steeds. Gelukkig bleek de techniek van ‘the
secret’, door je te focussen op de gewenste omstandigheden,
vruchten af te werpen. Eén minuut voordat onze gasten het
water op wilden gaan, stopte de onweer en regen.
6
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We zijn met vier C4-boten het water opgegaan, waarbij
elke boot ‘bemand’ werd door een slag (Reinoud, Donna,
Peter Paul en Ester) en een stuur (Thom, Tom, Johan en
Kees) uit onze crew van clubwerkers. Dus in elke boot zaten
drie clinicgangers. Tijdens het roeien heeft Dave met een
cameraman in een volgboot de roeiprestaties van onze gasten
op film vastgelegd.
Het laatste deel van de roeiclinic bestond uit een barbecue
en een borrel op het balkon, met een prachtig uitzicht op het
water. Tijdens het eten heeft Ester een compilatie gemaakt van
de gefilmde roeiverrichtingen, die we vervolgens op een groot
scherm hebben ‘afgedraaid’.
Als we de balans opmaken, kunnen we terugkijken op een zeer
geslaagde pilot van de hierboven beschreven roeiclinic, op
basis waarvan we in de (nabije) toekomst meer clinics willen
organiseren.
Dus, als je zakenrelaties hebt waarvan je inschat dat een
evenement op en rondom het water een positieve bijdrage
zal kunnen leveren aan de teamspirit, stel ze dan voor om een
roeiclinic te volgen bij Roeivereniging Breda.
Zegt het voort!
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Thom Rolf, voorzitter boordevol plannen
Coronatijden. Deze luxe moet echter wel in stand worden
gehouden en daar wil ik mij, samen met het bestuur, voor
inzetten. Doel is het formuleren van een meerjarenplan:
Waar staat RV Breda over 10 jaar? De basis hiervoor is er al
in de vorm van een vlootplan en een gebouwenplan. Bij het
meerjarenplan zullen de leden nauw betrokken worden en
de ideeën hierover worden gedeeld tijdens een ALV in het
najaar.”
“Eén van de uitdagingen waar we mee te maken hebben,
is wel de verzwaring van de walkanten van de Mark. Op
dit moment (begin juli) nog geen flauw idee wat het ons
gaat kosten en of het ons überhaupt iets gaat kosten. De
gebouwcommissie (Maud en Mario) zijn hierover in gesprek
met het waterschap. Het walkantenproject biedt ons ook de
kans om eindelijk voor elkaar te krijgen dat we rechtstreeks
buitenom naar de achterste loods kunnen lopen”.
“Ook het clubwerk heeft een flinke impuls nodig. Zonder
clubwerk is de Roei, bij gelijkblijvende contributie, niet te
draaien. Bijkomend voordeel van het clubwerk is overigens
vergroten van de onderlinge samenhang. Die is bij ons al
goed, maar beter kan altijd”.

Door: Carola Fox
Tijdens de ALV op 12 juni werd Thom Rolf tot voorzitter
gekozen. De meeste leden zullen Thom wel van gezicht
kennen en weten dat hij al jaren deel uitmaakt van de
illustere en –zo u wilt– legendarische GOM8. Maar waar
komt deze nieuwe voorzitter vandaan en waar wil hij
naartoe?
Na het testen van de koffiemachine in de sociëteit en de
constatering dat de koffie tegenwoordig echt naar koffie
smaakt, brandt Thom los. “Ik ben 70 jaar, al meer dan een
half leven getrouwd met Saskia en woon al bijna 4 decennia
in Prinsenbeek. Dit is echt ons thuis geworden na jaren van
omzwervingen door heel het land vanwege mijn werk. De
omgeving kende ik al, want in mijn jonge jaren studeerde
ik aan de KMA en heb ik 3 jaar wedstrijdgeroeid in de lichte
boordacht en -vier bij Dudok van Heel”.
“We mogen ons gelukkig prijzen met onze luxe vereniging.
We beschikken over een relatief grote en gevarieerde
vloot, hebben 3 loodsen en een clubhuis met goede
voorzieningen. Bovendien is het ledenaantal stabiel, zelfs in
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“Een ander speerpunt is verbetering van de communicatie.
De RV Breda-app is in de maak en zal, naar verwachting,
dit jaar nog operationeel worden. In de praktijk blijkt dat
de leden weinig op de website kijken. Met name actuele
meldingen worden dan gemist. De app kan dit oplossen”.
“Naast het roeien is ook gezelligheid belangrijk. Ideeën te
over om de sociëteit te pimpen. Over 2 jaar moet de keuken
zijn opgeknapt en gemoderniseerd. Inmiddels beschikken
we over een nieuw betaalsysteem, dat het nóg makkelijker
maakt om je consumpties te betalen. De prijzen zijn laag en
elke afgerekende consumptie helpt de vereniging weer. Een
gezellige vereniging heeft gezellige leden, die een gezellig
bestuur verdienen. Ook daaraan wordt gewerkt en wel door
Maud. Zij heeft het initiatief genomen om na de zomer een
teambuildingsdag voor het bestuur te organiseren”.
“En niet te vergeten: in 2024 bestaat RV Breda 50 jaar.
Om genoeg tijd te hebben om dit superlustrum voor te
bereiden, wordt in 2022 een lustrumcommissie aangesteld.”
Duidelijk is wel dat Thom zin heeft in het voorzitterschap.
We hebben er alle vertrouwen in dat het mengsel van
humor, daadkracht, gezelligheid en visie onze Roei de
komende jaren veel positiefs zal opleveren.

Spookschippers
Door: de Veiligheidscommissie (Liesbeth Verheugd, Bert Verlaan, Anne Tjepkema)
In de afgelopen jaren hebben zich enkele incidenten
voorgedaan bij de drie bruggen (A-16/spoorbruggen). Het
ging daarbij telkens om een vrachtschip dat om onbekende
redenen het bruggat voor het tegengestelde verkeer koos.
Tot dusver kon je misschien aannemen dat een schipper
komend vanuit Zevenbergen door hoge snelheid de bocht
wat ruim nam en te veel aan bakboord uitkwam. Maar
onlangs deed zich een foute keuze voor bij een schip dat
vanuit Breda de bruggen naderde. Daar helpt geen enkel
excuus.
Hoeveel van dergelijke incidenten zich in de vorige jaren
hebben voorgedaan valt niet precies te zeggen. De
betrokken roeiers die met een onverwachte tegenligger
werden geconfronteerd, hebben zich niet gemeld, op
één na. Een ervaren lid meldde dat zij begin 2019 als
stuurvrouw van een vier een hoog op het water liggend
binnenvaartschip (stuurhut boven de rietkraag) op zich
af zag aankomen op ca. 300m. Een schipper kan een
dode hoek tot ca 500m hebben. Als ploeg heb je dan bij
een snelheid van 10 km/u van de tegenligger nog ca.
anderhalve minuut om actie te nemen. Zij heeft toen
meteen laten houden en de boot naar een veilige plaats
gemanoeuvreerd. Je moet dan niet teveel tijd verloren laten
gaan.

en de beschikbare breedte is 14, dus aan beide kanten
resteert twee meter. Zo’n confrontatie kan je dag verpesten.
De vereniging heeft na de eerste melding niet stilgezeten.
De genoemde stuurvrouw heeft de gevaarlijke situatie
aangekaart bij het bestuur. Twee jaar geleden zijn twee
vertegenwoordigers van Brabantse Delta (de beheerder
van het vaarwater en de oevers) op bezoek bij de
vereniging geweest voor het bespreken van plaatsing van
waarschuwingsborden (golfslag) op de oevers. Zij heeft
dit contact aangehouden en er is een berichtenwisseling
uit voortgevloeid over extra borden boven de bruggaten.
Rijkswaterstaat (A-16) en Prorail (spoorbrug) wensen daar
niet aan mee te werken, maar Brabantse Delta heeft wel zijn
medewerking toegezegd. Er komen dus extra borden.
Dat is mooi, maar extra borden sluiten het risico van
spookschippers niet uit. Het helpt zeker als iedere (sowieso
ernstige) overtreding wordt gemeld bij het bestuur met het
oog op dossiervorming. Het bestuur heeft contact met de
politie daarover.

Het recente incident betreft een ervaren skiffeur die voorbij
paal 8 in de verte een vrachtschip uit de richting Breda ziet
aankomen. Hij schat dan in dat als hij naar paal 11 heen en
terug roeit, hij het schip op de terugweg ter hoogte van de
bruggen zal tegenkomen. Dat komt ook zo uit, zij het dat
hij – net in het bruggat – een scheepstoeter hoort en bij het
omkijken het schip juist ‘zijn eigen’ bruggat ziet invaren, nog
geen 150 meter bij hem vandaan. Door houden en strijken
weet hij zich snel en beheerst tussen de hengels van de daar
aanwezige vissers door te manoeuvreren. Het vrachtschip
dendert door en de schipper maakt nog wel een ‘sorrygebaar’. De vissers kunnen zijn verstrikking in de lijnen
billijken. Vaststaat dat de skiffeur ongeveer 45 seconden tijd
heeft gehad om zich veilig te stellen.
In beide gevallen hebben de betrokkenen goed gehandeld
en ook een beetje geluk gehad. Je moet er niet aan denken
dat je wat laat omkijkt en een vrachtschip in het bruggat
tegenkomt. De breedte van een schip is al gauw 10 meter
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Blauw licht en
zonnebril
Door: Johan Bielderman
We hebben maar 2 ogen en daar moeten we zuinig op zijn.
Zet daarom bij een heldere, blauwe lucht vaak een zonnebril
op. Op termijn zullen je ogen je dankbaar zijn en jij zal
je ogen dankbaar zijn dat ze het goed blijven doen. Met
name blauw licht vergt veel van de chemische fabriekjes
in je ogen en produceren dan veel afvalstoffen die door de
bloedvaatjes afgevoerd moeten worden.

Heb jij de aapfactor?
Door: Hans Rompa
Heb jij dat ook wel eens? Dat je de uitslag ziet van de
Markcompetitie of de CPTT en dat je denkt, waarom ben
ik zo laag geëindigd? Ik heb jarenlang gewerkt aan mijn
techniek, en ook mijn conditie houd ik goed op peil. En
toch wil het maar niet lukken om hoger te eindigen.
Misschien moet je de oorzaak zoeken in je aapfactor.
Je aapfactor zegt iets over de lengte van je armen ten
opzichte van je lichaamslengte. De meeste volwassen
mensen hebben een aapfactor van 1. De spanwijdte
van de armen is dan gelijk aan de lichaamslengte. Bij
apen, en sommige mensen is die verhouding groter dan
1. En dat is gunstig voor sporten zoals discuswerpen,
basketbal, zwemmen, klimmen, en…roeien. Voor
gewichtheffen is het juist weer gunstig om een lagere
aapfactor te hebben.
In ons krachthonk hangt een meetlint aan de muur
om je lichaamslengte te meten. Je kunt ook een
meting doen terwijl je zit. Wanneer je de waarde van
de zittende meting aftrekt van je lichaamslengte krijg
je je beenlengte. Je spanwijdte kun je meten met
een rolmaat. Wanneer je je spanwijdte deelt door je
lichaamslengte krijg je jouw persoonlijke aapfactor.
En dan moeten we de organisatie van de Mark
competitie nog zover krijgen om de aapfactor te
verwerken in de correctiefactoren… ;-)

Je ogen zijn eigenlijk hele intensieve chemische fabriekjes.
Ze bevatten staafjes en kegeltjes. De staafjes zijn heel
lichtgevoelig en signaleren alleen maar licht of geen licht en
daardoor zie je alleen grijstinten zodat je in het donker nog wat
kunt zien. Bij meer licht worden de staafjes afgedekt en zie je
alleen met je kegeltjes. Dat is ook de reden waarom je met je
ogen gaat knipperen wanneer je plotseling vanuit het donker
in fel licht komt. Voor je staafjes is het dan even te veel licht en
moeten ze eerst afgedekt worden.
Kleuren zien doe je met je
kegeltjes. Je hebt kegeltjes voor
rood, geelgroen en blauw licht.
RGB, eigenlijk net als bij een
kleurenscherm. De verschillende
lichtkleuren worden in de kegeltjes
omgezet in elektrische stroompjes
die naar je hersenen gaan en
vertaald worden in beelden.
Deze chemische omzetting geeft ook veel afvalstoffen. Die
afvalstoffen moeten afgevoerd worden door de bloedvaatjes
in je netvlies. Wanneer deze afvoer niet goed gaat ontstaan er
ontstekingen in de bloedvaatjes, wat weer resulteert in een
slechtere afvoer van de afvalstoffen. Dit proces verstrekt zich
daardoor en op den duur raakt je netvlies beschadigd en zie je
niet goed meer.
Met name blauw licht vergt heel veel van de chemische
fabriekjes. In een roeiboot heb je licht van boven maar ook
weerkaatsing van het water. Er komt dus heel veel licht binnen.
Wanneer je op een gletsjer loopt is dat nog erger.
Een zonnebril is eigenlijk noodzakelijk wanneer je met veel zon
gaat roeien. Op een gletsjer doet iedereen het, maar in de boot
wordt het vaak vergeten.
Andere oorzaken van netvliesproblemen zijn roken, hoge
bloeddruk en algemeen een ongezonde leefstijl. Iets wat bij de
meeste roeiers wel op orde is.
MOTTO: Draag vaak een zonnebril als je gaat roeien.

10
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— Rubriek —

Boeken met plots in en op het water!
In deze rubriek twee reacties
op eenzelfde boek:

of Dik Trom zeker, nou vergeet het maar. Flauwe prietpraat.
Nee, dan Jerome K. Jerome:

Three Men in a Boat

“Married men have wives, and don’t seem to

van Jerome K. Jerome, 1889
Hans Rompa beschrijft het
plot: “Dit komische verhaal
gaat over een roeitocht
van drie mannen (to say
nothing about the dog)
over de Theems. Het wordt
een tocht vol humoristische
tegenslagen.”

want them; and young single fellows cry out

Marius Aalders deelt ons zijn herinneringen aan het boek en
het vervolg erop:
“Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) (Drie
Mannen in een boot, om nog maar niets te zeggen van de
hond) is een komisch reisverslag uit 1889 van Jerome K,
Jerome. Drie vrienden en een hond varen in een boot over
de rivier de Thames en beleven daarbij allerlei avonturen.
Ik herinner me dat ik Three Men in a Boat ergens in 1953
voor het eerst heb gelezen. Ik was helemaal weg van de
Engelse humor. Bij de eerste bladzijden was ik al meteen
verloren. Dat was nog eens lachen. Zo geestig was geen
Duits, of Frans, laat staan een Nederlands boek. Ja, Pietje Bel

that they can’t get them. Poor people who
can hardly keep themselves have eight hearty
children. Rich old couples, with no one to
leave their money to, die childless.
Then there are girls with lovers. The girls that
have lovers never want them. They say they
would rather be without them, that they
bother them, and why don’t they go and
make love to Miss Smith and Miss Brown,
who are plain and elderly, and haven’t got
any lovers? They themselves don’t want
lovers. They never mean to marry.
It does not do to dwell on these things; it
makes one so sad.”
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Een zeer bekende zin uit het
werk gaat als volgt: "I like
work. It fascinates me. I can
sit and look at it for hours." (Ik
hou van werk. Het fascineert
me. Ik kan er uren naar zitten
kijken.)
Ik heb het later nog eens
gelezen, maar toen vond ik
die grappen wat belegen.
Het was wat gedateerd
allemaal. Dat heb je wel meer
met literatuur. Arthur van
Schendel schreef De wereld een dansfeest. Dat was voor
mij een openbaring. Zo mystiek over liefde en verliefdheid
schrijven, dat was nog eens mooi. En dan die Hollandse
somberheid in Het fregatschip Johanna Maria, vol van treurig
noodlot. Maar ook Van Schendel heeft zijn glans verloren en
wordt niet meer gelezen. Daarentegen heeft zijn tijdgenoot

Louis Couperus de tand des tijds wel doorstaan.
Hoewel het boek bedoeld was als reisverslag is daar door
de talloze geestige beschouwingen en anekdotes weinig
van terecht gekomen. Toch zitten er herkenbare plekken in,
vooral pubs en herbergen. Wie wel eens een KNRB-roeitocht
over de Thames heeft gemaakt, herkent verschillende
plaatsen en plekken langs de boorden van de Thames.
Vooral in het stuk voor Oxford, bij Lechlade, wanneer de
rivier nog als een meanderende beek door het landschap
van Oxfordshire. vloeit. Alleen roeien Jerome’s drie mannen
in hun boot tegen de stroom op. Ze vertrekken uit Londen.
De drie mannen in het verhaal zijn gebaseerd op echte
personen (waaronder Jerome zelf ), maar de hond is fictief.
Jerome meende echter wel dat zijn fox terriër, genaamd
Montmorency, trekjes van hemzelf vertoonde.
Een vervolg kon natuurlijk niet uitblijven. Dat kwam er in
1900 en was een verslag van de vrienden op een tocht door
Duitsland, Three Men on the Bummel. Dat was lang zo leuk
niet. De Eerste Wereldoorlog maakte in 1914 een eind aan
Duits-Engelse grappigheid.”

Easy All zoekt nog steeds 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.

12

Roeivereniging Breda | Easy All 222 | augustus 2021

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.

Jonge veteranen
wedstrijdprogramma

Door: Hans Rompa
Er is een tijd geweest dat Roeivereniging Breda
oppermachtig was op het gebied van veteranenroeien. In de
roeisport ben je veteraan vanaf de leeftijd van 27 jaar. Maar
de succesvolle roeiers van weleer worden ouder, en steeds
meer ex-Olympiërs stromen in in het veteranenveld. Het
wordt dus steeds moeilijker om dat oude succes te evenaren.
Gelukkig heeft onze vereniging veel aanwas van jonge
veteranenroeiers die graag op wedstrijden willen presteren.
Om dat doel te bereiken is er behoefte aan goede coaching en
ondersteuning.
Daarom hebben Toine Sunderman, Sander Verheugd en Hans
Rompa het initiatief genomen om een structuur op te zetten
om jonge senioren bij elkaar te brengen en te koppelen aan
coaches. De doelgroep is seniorenroeiers tot ongeveer 36 jaar.
Veel roeiers en coaches hebben zich aangemeld voor dit
programma, en inmiddels loopt dit programma goed. Er wordt
veelal getraind op de dinsdag- en donderdagavond.

Veel van de coaches maken filmpjes die worden gedeeld met
de groep. Daardoor kunnen alle deelnemers van elkaar leren.
Er zullen ook nog avondbijeenkomsten worden georganiseerd
waar theoretische onderwerpen ter sprake zullen komen.
Bijvoorbeeld over het maken van een trainingsschema of
over afstellen. Daar is veel behoefte aan. Alle leden van onze
vereniging kunnen daar overigens aan deelnemen.
Dit is een nieuw initiatief waarvan nog niet duidelijk is hoe
het gaat aflopen. De initiatiefnemers hopen in ieder geval op
een enthousiaste groep van deelnemende roeiers en coaches,
roeiers die willen deelnemen aan veteranenwedstrijden, en een
verbetering van de prestaties op die wedstrijden.
De huidige actieve groep bestaat uit ongeveer 12 enthousiaste
roeisters en roeiers, en er is nog ruimte voor meer. Vooral
boordroeiers. Heb je interesse en wil je meer weten? Neem dan
contact op met Sander, Toine of Hans.

De groep is redelijk groot, en de meeste roeiers en coaches
hebben het druk met overige verplichtingen. Om de afspraken
toch enigszins in goede banen te leiden wordt er gebruik
gemaakt van sportsplanner.nl. Desondanks vinden er allerlei
last-minute wijzigingen plaats omdat mensen vastzitten in
vertraagde treinen, moeten overwerken, last hebben van een
Corona-prik of wat dan ook.
Wel is duidelijk dat de roeiers die er bij kunnen zijn worden
gecoacht door coaches die iets kunnen toevoegen. Daardoor
verbeteren de prestaties van de roeiers en ontstaat er een
uitstekende synergie. Ook de contacten tussen de roeiers
onderling draagt bij aan een verhoogde clubsfeer.
Roeivereniging Breda | Easy All 222 | augustus 2021
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Nieuws van de Commissie Aangepast Roeien (CAR)
Door: Marius Aalders

Nieuw toilet voor aangepast roeiers gaat
Mivalette heten
Het nieuwe MIVA toilet (MIVA = Minder Valide) voor
aangepast roeiers zal 1 oktober a.s. met een feestelijk tintje
worden geopend. Verschillende betrokkenen worden
daarvoor uitgenodigd, zoals de sponsoren, Breda Actief, de
roeiers en begeleiders van de groep aangepast roeien, de
aannemer, de gebouwen- en materiaalcommissie en het
bestuur van de RV Breda en last but not least, de Gemeente
Drimmelen, die een forse subsidie heeft geleverd.
Inmiddels functioneert het MIVA toilet al tot volle
tevredenheid. In bijgaande foto ziet men Thor Rijntjes, onze
”token” roeier met functiebeperking, die gebruik maakt van
het toilet na het roeien. “Het is fantastisch zoals het toilet is
ingericht, van alles voorzien, veilig, brandschoon. Heerlijk
om na het roeien daar te kunnen douchen en je weer fris
te maken. Ik vind dat onze vereniging geweldig werk heeft
verricht voor ons aan gepaste roeiers,” aldus Thor. Hij is
in het bezit van een sleutel en kan op eigen gelegenheid
zich toegang verschaffen tot het MIVA toilet. Dat gaat
waarschijnlijk “mivalette” heten, zo is in het bestuur van de
Commissie Aangepast Roeien (CAR) besloten.
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Kees Bakkenist coach/coördinator bij CAR
Het CAR-bestuur heeft verheugd gereageerd op het
aanbod van Kees Bakkenist, om zich als coach/coördinator
aan te sluiten bij het aangepast roeien. Met name Jelle
en Thor hebben al kunnen profiteren van de kennis en
ervaring van Kees. De laatste tijd zijn zij zichtbaar vooruit
gegaan met hun roeien. Kees heeft de zaken in overleg met
voorzitter Kees Tempelaar van de Commissie Aangepast
Roeien voortvarend aangepakt. Hij heeft met een aantal
aangepaste roeiers geroeid en hen advies gegeven. Verder
maakt hij een lijst met algemene aandachtspunten en
een lijst met specifieke punten voor iedere roeier en geeft
die aan de betrokken groepscoordinator, die het weer
doorneemt met de begeleiders. Terugkoppeling gaat via de
begeleiders naar Kees Bakkenist.
Er zijn op dit moment 6 aangepast roeiers, met (groeps-)
coördinatoren en ongeveer 34 begeleiders.

5 mei 2019: een dag dat er veel
voor Jelle anders werd
Door: Kees Bakkenist
Natuurlijk gold dit niet alleen voor Jelle, maar ook voor het
gezin, familie en vrienden.
Onder deze laatste groep mogen wij, de “GOM8”, ons ook
rekenen: op plaats 5 leverde hij daar trouw zijn bijdrage
aan de trainingen op woensdag, zaterdag en tijdens
wedstrijden. Het slechte nieuws was een enorme schok
voor de ploeg, maar als snel hebben we tegen elkaar
gezegd dat we er alles aan gaan doen om Jelle weer aan het
roeien te krijgen.
De hersenbloeding had vervelende gevolgen: spreken
ging niet meer en eenzijdige verlammingsverschijnselen
maakte het moeilijk voor hem om zelfstandig te bewegen.
Revalideren werd een dagtaak en als je daar op dit moment
naar kijkt zijn we trots op wat Jelle heeft bereikt. Tijdens
deze periode hebben we hem in Revant regelmatig bezocht
en gezien dat er sprake was van verbetering. Op weg van
zijn kamer de trap af naar de kantine werden nog geen
records gebroken, maar het lukte steeds beter. Ik herinner
me dat de chocolade inname hier gelijke tred mee hield, je
kon hem daarmee een enorm plezier mee doen.

Na 4 maanden was het zover, dat Jelle het in de boot kon
gaan proberen. In de boot komen kostte de nodige moeite.
Gelukkig was binnen de Commissie Aangepast Roeien
(CAR) de nodige ervaring aanwezig om hem hiermee te
helpen. Dit leverde een belangrijke eerste stap op, waar
Jelle zichtbaar van genoot. De CAR heeft Jelle onder haar
hoede genomen en zorgt ervoor dat hij dinsdagmorgen
kan roeien. Jelle roeit in een C2 die al voor een andere roeier
met functiebeperking, Thor Reijntjes, geschikt gemaakt
was. De boeg roeit hier met 2 riemen (scullen) en de slag
met 1 boordriem op bakboord. De GOM 8 zorgt voor de
begeleiders op boeg en de stuurplek. Bijzonder is hoe de
hersenen functioneren; spreken is nog een probleem, maar
zingen in de boot doet Jelle met veel plezier.
Jelle mag trots zijn op zichzelf met de ontwikkeling die
hij heeft gemaakt en nog steeds maakt. Al snel vond hij
het instappen over de glijplank niets en wilde hij gewoon
instappen. Dat was nog wel een dingetje om hem met drie
mensen in de boot en er weer uit te krijgen, maar gelukkig
gaat het steeds beter.
Zelfstandig naar de boot en weer terug lopen was in het
begin niet mogelijk en nu gaat het prima. In het begin was
het niet mogelijk zijn rechterarm en hand te bewegen en
droeg hij deze in een mitella. Nu heeft hij een beetje kracht
in zijn hand en arm en heeft hij de mitella niet meer nodig.
Het wordt nog gekker: tijdens en na het roeien begon Jelle
te mokken en bewegingen te maken dat hij op stuurboord
wilde roeien. Dit hield hij vol ook na opmerkingen van
de begeleiding dat het met een goede linkerarm logisch
is om bakboord te roeien. Na mijn roeibeurt met Jelle
besloot ik dat hij in de bak maar moest laten zien hoe het
op stuurboord zou gaan. Dit ging beter dan verwacht:
Jelle zat beter rechtop en bewoog zich beter recht door de
boot. Het enige probleem was dat doordat Jelle te weinig
kracht heeft in zijn rechterhand deze tijdens het halen
naar zijn linkerhand glijdt. Thor, die ook van dezelfde boot
gebruikmaakt, heeft hetzelfde probleem opgelost met een
soort handschoen die hij vast kan binden aan de riem. Jelle
gaat proberen of dit ook voor hem een oplossing is.
We hopen dat hij met op stuurboord roeien weer een stap
zet bij zijn revalidatie. De stap naar zijn oude plaats op 5 in
de 8 komt in ieder geval weer een stukje dichterbij.
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Toertocht Friesland
Door: Bert van Nispen
Van 23 tot 27 augustus vijf dagen roeien in de omgeving
van het Nationaal Park de Alde Faenen, een natuurgebied
in de driehoek Drachten-Leeuwarden-Akkrum, in twee
wherries met een gemiddelde afstand per dag van 30
kilometer.

Maar dan de volgende dag: Zondag regen en 't hield niet
meer op. De bui afwachten had geen zin en we kozen
unaniem voor een bezoek aan de stad. We bezochten
het Fries museum in Leeuwarden en de Prinsentuin.
We wandelden door deze monumentale binnenstad en
kwamen ogen tekort.

Dit jaar had de KNRB-toercommissie boten klaarliggen op
een locatie bij Goëngahuizen, waar we op camping It Lege
Midden overnachtten en zelf kookten. Eleanor kreeg het
voor elkaar twee roeiploegen te formeren, had alles voor
ons besproken en verschillende routes uitgestippeld.

Maandag konden we op tijd vertrekken voor een retourtje
Drachten. De zon was weer terug met een matige wind.
Jammer dat we daar niet goed konden ronden. De
gedempte gracht bleek te smal. Dus zat er niets anders op
dan de boten langs de kade naar breder water te slepen.
En zo werd het een onverwachte trekvaart. Terug bij de
camping stonden Jan, Maria en Frans klaar voor ontvangst
en werden we ’s avonds verrast op een heerlijke maaltijd
van Peter.

Gedurende de hele week konden we op Maria, Jan en
Frans rekenen, die aan land bleven en bij vertrek en
aankomst vanaf de walkant hielpen de boten op het
water uit te zetten en ons bij terugkomst opvingen. Na
een week ‘toekijken’ kon Maria bij het afscheidsdiner de
goede sfeer en ieders inzet memoreren en in het bijzonder
de organisatie van Eleanor, wat een hele klus moet zijn
geweest.
Zaterdag bij aankomst zat de stemming er al in en werd er
gezongen en geproost. Daarna smaakte de maaltijdsoep
van Maria des te beter. Zo'n moment is dan veelbelovend
voor de rest van de week.
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Dinsdag roeiden we een rondje Akkrum. Mooi weer, wind
kracht 4 op het ruige water van het Pikmeer. In Akkrum
dronken we koffie bij Goerres. De boten konden we voor
het terras aanleggen. Na een warme lunch in de jachthaven
van Terherne roeiden we terug over het drukbevaren
Prinses Margrietkanaal, waar je elkaar niet uit het oog moest
verliezen.
Woensdag ging het zuidwestwaarts via Aldeborn naar
Akkrum en passeerden we twee sluizen (één met bediening.

De ander bediend met een knop) en volgden we de turf
vaartroute naar Uilensprong, waar we lunchten. Deze keer
aten we ‘s-avonds niet op de camping, maar in It Polderhuis
in De Veenhoop. Dit leek een geschikt adres leek te zijn voor
het afscheidsdiner.
Donderdagnacht regende het pijpenstelen. Desondanks
konden we in de morgen op tijd vertrekken onder een
bewolkte lucht. We roeiden door smalle rustige kreken
naar Warter voor een koffiepauze op een terras naast
de ophaalbrug. Regelmatig passeren daar boten in alle
soorten en maten. Het leven van alle dag trekt hier aan je
voorbij. We roeiden verder tot het aquaduct in de buurt
van Leeuwarden en via Warga en veel smalle wateren terug
naar de camping. Frans, Maria en Jan hadden opnieuw een
heerlijke maaltijd bereid.
Vrijdag met aanwakkerende windkracht vier over het
Pikmeer naar Akkrum. Dreigende wolken hielden ons bezig
en net voor een hoosbui konden we schuilen bij Goerres
in het hotel. De natte spullen bleven hier op het terras. Die
middag stopten we alleen voor een wissel, incasseerden
op het Pikmeer na een gevecht met elementen nog een
stortbui en kwamen doorweekt op de camping aan. Grrr...

vlaktes tot voorbij de horizon gaven rust. We genoten ook
van de fraaie wolkenluchten, waarvan je bij zonsondergang
stil wordt en kunt blijven genieten. En niet te vergeten
genieten van de rijkdom en variatie in planten aan de
oevers.
Ik zag dat een meeuw probeerde ’n vis te verschalken. Bij
het stijgen verloor ie zijn buit. De zwaluwen tjirpten. Ik
hoorde ze lachen.

Het afscheidsdiner op vrijdagavond in De Veenhoop maakte
dan weer een heleboel goed: De natuur liet zich van de
beste kant zien. We zagen talloze ooievaars, buitelende
kieviten, slechtvalken, buizerds, kwetterende eenden en
ganzen die van geen ophouden wisten. De oneindig groene
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Wilde plantenpracht
Je ziet het pas als je wat beter kijkt, maar er zijn, naast het
akkerbloemenmengsel bij de ingang, veel inheemse of wilde
planten te vinden op onze vereniging.
Genieten voor de liefhebber en goed voor de insecten!
Bijgaand een zomerse foto-impressie. (Foto's: Anna de Zeeuw)

Hop (om de vlaggenmast)

Zwarte toorts

Munt
18
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Eénjarige akkerbloemenmix

Wilde peen

Kattenstaart
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Duisternis

Geen abrupte
bewegingen, beweeg
in een soepel en
doorgaand ritme

Rechtop zitten, trots
kijken (neus
omhoog), polsen
recht, doldruk

Stuurboord (groen):
Rechts in
vaarrichting, rechts
van stuurman links
van roeier
Van loods naar vlot:
Aan de boorden,
Tillen gelijk … nu,
Draaien naar zee …
nu, overslagen los

Roeitechniek

Begrippen

Boot in de schragen
(altijd iemand erbij)

De club draait op
vrijwilligers

Boten &
onderhoud

Clubwerk

Op het water eind van
commando door:
Bedankt en bladen in
rust plat op het water

Commando’s

(Scullen)

Vaarverboden

Iedereen doet wat.

Boot soppen en
naspoelen

Bij het vlot:
Roeiers waterzijde
omlopen, tenen aan
de rand, ver en zacht
wegzetten, riem aan
vlotzijde in dol, riem
aan zeezijde in dol,
overslagen dicht, sluit
luchtkamers

Bakboord (rood):
Links in vaarrichting,
Links van stuurman,
Rechts van roeier.

Houd altijd
stuurboordwal

Voorkom gevaarlijke
situaties / houd
overzicht / kijk vaak
en goed achterom
Wind

Basisregels

Veiligheid

2

1

Must knows

Kies het clubwerk dat
bij je past. Kijk eens
op de website bij
Commissies

Boot afdrogen (ook
boordranden)

Instappen:
Klaarmaken om in te
stappen, instappen
gelijk … 1, … 2, … 3,
(overslagen dicht)

Boeg:
Roeier, die het dichtst
bij voorpunt
(boegbal) zit

Arbeidsfase:
Benen, romp, armen
Herstelfase:
Armen, romp, benen

Kou

Draag opvallende
gekleurde kleding

3

Rustig oprijden (1,5
keer trager dan
tijdens de rit bij de
uittrap)
Zoek een duidelijk
ritmeverschil.
Slag:
Roeier, die het dichtst
bij achterpunt
(stuurman) zit en
tempo aangeeft,
Op het water (1):
Wegroeien: Uitzetten
… gelijk … nu
Slag klaar maken,
…slag klaar, …go
Stoppen: Laat …
lopen, houden beide
boorden
Keren: Ronden over
BB of SB …nu
Boot op kiel leggen,
slidings en wieltjes
schoonmaken en
drogen
Eventueel overleg je
met je ploeggenoten

Stop op veilige plek
(aan de kant, niet in
een bocht of bij een
brug)
IJs(schotsen)

4

Schrijf je in voor
minimaal 15 uur

Luchtkamers open,
boot terug in de
loods

Op het water (2):
Aanleggen: We
naderen het vlot,
laat …lopen,
overhellen BB/SB,
(licht)houden BB/SB

Boegen:
Boeg en roeier die
voor de boeg zit

Bij inpik en uitpik
bladen tijdig
draaien (klippen)

Mist

Wegvarende boten
hebben voorrang

5

Bij tab ledenmodule op de RV
Breda website

Van vlot naar loods:
Aan de boorden, tillen gelijk …
nu, slag en boeg omlopen,
overslagen dicht
Eventuele schade melden in
het BRS

Uitstappen:
Overslagen los, stuurman
stapt uit, klaarmaken om uit
te stappen, uitstappen gelijk …
1, … 2, … 3

Slagen:
Slag en roeier die achter de
slag zit

Leren door observeren van
andere roeiers en ploegen

Onweer

Roeiboot gaat voor
motorboot, maar neem
NOOIT voorrang

6

+ Blijkbaar werkt het zo, dat je door de veelheid aan informatie die je als beginnende roeier krijgt aangereikt, soms door de bomen het bos niet meer ziet.
+ Dit A4’tje dient als eerste wegwijzer met de belangrijkste “must knows”, maar is zeker niet compleet.
+ Voor het complete ‘verhaal’ verwijzen we naar passages uit het Roeiboek en Theorieboek; zie:
https://www.roeiverenigingbreda.nl/vereniging/reglementen/roeiboek
Link naar Theorieboek CC Theorie_Crew_Class_2021_tillen_aangepast.pdf (roeiverenigingbreda.nl)

Belangrijkste “must knows”– Snelle vraagbaak voor beginners

Roeiboek H 1.2.3
Clubwerk

Roeiboek Hfd 2.5.6 en
Theorieboek CC

Roeiboek Hfd 3 en
Theorieboek CC

Roeiboek Hfd 3 en
Theorieboek CC

Roeiboek Hfd 9.3 en
Theorieboek CC
Roeiboek Hfd. 3 en
Theorieboek CC
www.roeiapp.nl

Roeiboek Hfd 9 en
Theorieboek CC

Complete
plaatje?

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.

S2
Anne Boogaard, Ineke Dirkx, Wilco
Goes, Hettie van Oosterum, Frans
Spijkers, Mariëtta Went, Fe Pijnenburg,
Marij Betram, Marit de Haan, Jean Paul
Steenbergen, Joost Nijskens, Jurgen Kocx

€ 1,00
Vanaf
jaar
ier per
per roe

S3
Leon Bos, Marga ten Wolde, Margot
Zijtregtop, Gijs Sanderse, Ineke Dirkx
S4
Marno Rijk
Op basis van zijn roeiervaring krijgt
Alexander Verhoeven de bevoegdheden
B3 en S4.
Daphne Laurentius krijgt op basis van
haar roeiervaring de bevoegdheden
S3 en B2, en Aernout Laurentius de
bevoegdheden S3 en B3.

•
•
•
•
•
•
•

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	Nol van Loon †, Will Bernhard †, 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
Thom Rolf
voorzitter@rvbreda.nl
Inge Appel
secretaris@rvbreda.nl
Tom Hanse
penningmeester@rvbreda.nl
Mario Maas, Maud van Etten gebouw@rvbreda.nl
Nelly Nouwen
instructie@rvbreda.nl
Geert Krekel
jeugd@rvbreda.nl
Johan Bielderman
materiaal@rvbreda.nl
Toine Sunderman	wedstrijden@rvbreda.nl
Pim Reichardt (a.i.)
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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