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De Mivalette
officieel geopend
Door: Marius Aalders
Roeier Thor Rijntjes had de eer om vrijdag 1 oktober
de deur van de Mivalette te openen. Hij was zichtbaar
geëmotioneerd toen hij de sleutel, die van een lang rood lint
was voorzien, in de deur van de nieuwe WC, annex douche,
kon steken. Rijntjes roeit al weer zes jaar bij de RV Breda en
is in die periode uitgegroeid tot een krachtig roeier, ondanks
zijn verlamming aan de rechterzijde van zijn lichaam.
De Mivalette (MIVA = Minder Valide) is bestemd voor roeiers
met een functiebeperking. Dankzij een aantal subsidiegevers,
waarvan de gemeente Drimmelen de vrijgevigste was, kon
deze voorziening op de begane grond van ons clubgebouw tot
stand komen. Geen wonder dat wethouder Lieke Schuitmaker
(VVD) van de gemeente Drimmelen tot de eregasten behoorde.

Oproep aan de leden van RV Breda om zich
te melden als begeleider van aangepast
roeien.
Tijdens de opening van de Mivalette op 1 oktober 2021
legde CAR-voorzitter Kees Tempelaar nog eens de
nadruk op het streven van de Commissie Aangepast
Roeien (CAR) dat “onze roeiers zo veel mogelijk
onafhankelijk van anderen mee kunnen doen met het
verenigingsleven.” Volgens hem is Mivalette de eerste
stap: “Volgende stappen zullen zijn dat de roeiers
zelfstandig en zonder hulp van anderen toegang
hebben tot de sociëteit. Per slot is het sociale leven
één van de belangrijkste pijlers van onze vereniging.
Omdat de “core business” van de vereniging het roeien
is, zal een soepele en vooral veilige toegang naar en
op het vlot het belangrijkste aandachtpunt zijn en
blijven. Zeker daar waar in de directe toekomst de
werkzaamheden in verband met de dijkverhoging zullen
gaan plaatsvinden.”
Kees Tempelaar ondersteunde zijn oproep met de
woorden: “Het is van het grootste belang dat we meer
hulp van vrijwilligers krijgen, die als begeleiders willen
optreden.” Daarom de vraag van CAR:
Is dit iets voor jou? Bijvoorbeeld als invulling van je
clubwerk? Meld je dan aan bij de secretaris van CAR,
Bernard Broeders: baajbroeders@gmail.com of:
06 31 03 67 61.
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Thor Rijntjes opent Mivalette

Voorzitter Thom Rolf van de Roeivereniging Breda heette de
gasten welkom, onder wie Janine van Gurp van Breda Actief en
Wouter Schelvis van Breda-Gelijk en Atletiekvereniging Sprint.
De voorzitter bedankte naast de gemeente Drimmelen ook
de Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening NCPH,
Stichting KLOEK en Breda-Gelijk voor hun financiële steun die
de bouw van Mivalette mogelijk maakte.
Voorzitter Thom Rolf schetste de bijzondere plaats van de
roeiers met een functiebeperking binnen onze vereniging
te midden van de andere activiteiten, zoals jeugdroeien,
wedstrijdroeien en recreatief roeien. De CAR, Commissie voor
Aangepast Roeien, spant zich onder leiding van Kees Tempelaar
in om een goed lopende organisatie van ca. 30 vrijwilligers te
runnen, die de 8 aangepast roeiers begeleiden.
Na de officiële opening beneden werd in de sociëteit nog een
drankje en heerlijke snacks aangeboden, verzorgd door een
team van vrijwilligers, onder wie begeleiders van de aangepastroeiers. Kees Tempelaar sprak de aanwezigen toe. Hij
benadrukte het belang van de toegankelijkheid van het roeien
voor de “roeiers met een functiebeperking”, een begrip dat hij
liever niet gebruikte. “Zo heten ze in de officiële stukken, maar
wij noemen hen gewoon roeiers,” aldus Tempelaar. “Eigenlijk
vinden we het onnodig, dat ze binnen onze vereniging een

aparte status hebben. Je hoort er bij. Net als de andere leden.”
Met enige trots kon hij vermelden, hoe de roeiers in een proces
van stap voor stap uittesten van hun mogelijkheden, steeds
beter een basishouding ontwikkelden bij het roeien, wat ze
tevoren nooit voor mogelijk hadden gehouden.
Hierop haakte wethouder Schuitmaker, die zich niet
langer kon inhouden, spontaan in. Ze vond het een goede
zaak, dat toegankelijkheid voor minder validen en vooral
onafhankelijkheid van anderen geen loze kreet is, maar serieus
wordt genomen. “Hoe vaak worden minder valide sporters
niet als hulpbehoevend beschouwd, maar het is goed, dat ze
ondanks hun aanpassingen ook zelfstandig kunnen meedoen.
Dat is zo belangrijk voor hun eigenwaarde.”
En met die woorden van de wethouder kon Tempelaar het
natuurlijk gloeiend eens zijn. Wat een stralende Thor Rijntjes
sterkte in zijn gevoel dat hij bij de RV Breda zijn plek, door
iedere dinsdagmorgen met de roeimaten van de CAR in de
Steurgat te roeien, helemaal gevonden heeft.

Just in case
Beste lezer,
In het vorige nummer vroeg ik me af of het COVID-19
inmiddels uitgeraasd was. Nu kunnen we vaststellen dat
het virus helaas nog steeds onder ons is.
Ik wil hier geen standpunt innemen in de woorden
wisseling, soms escalerend in verhitte discussies met
dan wel respectloos gedrag naar elkaar. Wel hoop ik van
harte dat woordenwisselingen niet leiden tot polarisatie,
ook niet binnen onze vereniging. Het verleden leert ons
welke gevolgen het stellingnemen zonder het zoeken van
verbinding met elkaar teweegbrengt: de Eerste Wereld
oorlog ontaardde in een loopgravenstrijd. Maar tijdens
Kerstbestanden vierden de soldaten tussen de loopgraven
Kerst met de vijand. Misschien iets om in je Kerstgedachten
anno 2021 mee te nemen, echter zonder dit keer na de
Kerst weer te vervallen in een loopgravenstrijd.
Na deze geestverheffende woorden wil ik de (‘roei’)
draad weer oppakken en u inleiden in dit nummer van Easy
all. Zonder andere commissies, die reeds structureel hun
weg binnen de vereniging gevonden hebben, tekort te
willen doen heeft in de afgelopen periode in mijn beleving
de CAR-commissie zich laten gelden. Daarom staan de
openingspagina’s van dit nummer in het teken van CAR.
Voor dit nummer zijn ook andere commissies en meerdere
personen in de pen geklommen, wat zich uit in artikelen
over ervaringen van toer- en jeugdwedstrijdroeien. Indien
gewenst kunt u deelgenoot worden van persoonlijke
avonturen ‘an der Mosel’ en/of op de Loosdrechtse Plassen.
Easy all blijft een bron van informatie al (bakboord versus
stuurboord) of niet (oproepen voor CAR, instructie Crew
class en vormgeving Easy all) theoretisch en zelfs praktisch
(slidings/wieltjes) van aard. Het is zelfs een inspiratiebron
voor ludieke artikelen: hoe het roeien kan profiteren van
een andere sport en de koopdrang kan beïnvloeden.
Voor een oud roeister blijft de Mark zodanig boeien dat
ze foto’s heeft gemaakt vanuit de trein als die vroeg op de
spoorbrug over de Mark rijdt. In deze Easy all kunt u een
aantal keren het ochtendgloren in beeld beleven.
De gebruikelijke rubrieken, zoals dit schrijven,
‘mededelingen vanuit het bestuur’, ‘met succes afgeroeid’
en ‘boeken met plots in en op het water!’ krijgen uiteraard
ook hun plekje.
Maak ook dit keer 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!
Tot slot wil ik deze plek gebruiken om Anna de Zeeuw ook
namens u te bedanken voor haar vele gerechten, die ze heeft
bereid voor zovelen maaltijden van Easy alls en waarvan
u hebt kunnen genieten. Als vast redactielid heeft ze ons
telkens getrakteerd op mooie, interessante artikelen over
onderwerpen, die dicht bij haar en haar aan het hart lagen.
Anna zit sinds enige tijd ook in de tuinclub en zal daarom geen
vaste bijdrage als redacteur meer leveren. Wel heeft ze mij
beloofd graag met bijdragen te komen, maar dan vanuit haar
“eigen inspiratie en tempo, dus niet op voorhand”. Anna, bij
voorbaat dank hiervoor!
Kees van de Sande (eindredacteur)

Wethouder Schuitmaker en voorzitter Thom Rolf
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Carolien Leeuwenburgh:

“Meedoen met aangepast roeien leert je hoe kwetsbaar je bent.”
allebei onze roots in Den Haag. Dat is de kracht van het proces
dat je deelt. Je hebt tijd nodig om erin te groeien, zodanig dat
het bij je gaat horen.”

Door: Marius Aalders
Carolien Leeuwenburgh roeit nu bijna vier jaar bij de RV
Breda. Toevallig tegelijk met Inge Appel, secretaris in het
bestuur, is ze begonnen met roeien. Met zijn tweeën roeien
ze op dinsdag en donderdag. Eén keer per maand op dinsdag
met zijn drieën, met Thor Rijntjes. Ze zitten sinds ongeveer
twee jaar in het team van begeleiders van Thor, die voor zijn
rechterhelft zo goed als verlamd is door een herseninfarct.
Het begeleiden van aangepast roeien is voor Carolien
vanzelfsprekend als zorg voor je medemens. Immers op een
of andere manier zijn we allemaal van elkaar afhankelijk. Het
geluksgevoel op het water zoveel mogelijk delen als leden
van Roeivereniging Breda, ook dat doel motiveert haar.
Carolien studeerde Rechten, werkte bij gemeente Dongen
als bestuursjurist, maar stopte toen haar zoon werd geboren.
Ze heeft drie kinderen, een zoon en twee dochters. Ze doet
vrijwilligerswerk in Princenhage helpt in het bedrijf van haar
man en verder zorgt zij veel voor haar 93-jarige moeder.
Carolien koos voor roeien, omdat ze altijd met haar gezin veel
op het water zat, aan zeilen deed. Het water trekt. Tijdens haar
studie roeide ze heel kort bij Skadi in Rotterdam. Maar door de
roeiactiviteit van haar dochter, die op hoog niveau roeide en dat
nog steeds doet, werd ze aangetrokken tot roeien bij RV Breda.
Hier volgt haar verhaal over haar inzet als begeleider van Thor.
Het is het verhaal van zo maar één van de ongeveer dertig
begeleiders, die in 7 teams één keer per maand meeroeien met
een roeier met functiebeperking.
“Ik doe dit nu ongeveer twee jaar. Als ik terugkijk naar die tijd
kan ik alleen maar zeggen hoe belangrijk het is, dat wij als
team elkaar en Thor steunen. Voor Thor geldt dat zijn sociale
kring groter wordt door het roeien. Dat geldt overigens voor
ons allemaal, ook voor mijzelf. Daar hou je een goed gevoel
aan over. Je gaat aan elkaar wennen en elkaar waarderen. Je
ontdekt overeenkomsten; Thor en ik hebben bijvoorbeeld
4
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“Thor ziet slecht en hoort slecht. Ook mijn moeder, die nu
93 is, ziet al slecht sinds haar 55ste. Ik heb aan mijn moeder
gezien hoe ontzettend belangrijk het was, dat anderen met
hun betrokkenheid haar in staat stelden haar liefhebberijen
te blijven beoefenen. Zodat zij meer plezier in het leven kon
hebben.”
“Inge en ik proberen Thor te behoeden voor zijn eigen
fanatieke sportieve instelling. Kees (Tempelaar, voorzitter CAR,
red.) wijst altijd op het belang van de veiligheid van de roeiers.
Je moet je constant bewust zijn dat je verantwoordelijkheid
groot is. Natuurlijk is de lol die je samen hebt in het roeien
belangrijk, aan de andere kant dien je het gevoel van veiligheid
serieus te nemen. Als Thor niet langer met drijvers roeit is dat
mooi, maar als hij zelf het gevoel heeft toch liever twee tegels
in de boot te hebben voor de balans, dan moet je maar even
niet grenzen gaan verleggen, nee, hij moet zich veilig voelen.”
“Jawel, Thor is een stoer en gedreven type. Maar opvallend is,
dat wij op zijn persoon vertrouwen en dat het wederzijds is.
Je bouwt een band op, je deelt verhalen, je leert elkaar beter
kennen en herkennen.”
“Ondanks de Coronaperiode kun je merken dat we vooruit gaan
samen, ook roeitechnisch gezien. Je kunt correcties aanbrengen
en telkens opletten op de houding. Maar je moet je bewust zijn,
dat houding en fysieke gesteldheid nu eenmaal samenhangen.
Gehoor- en gezichtsproblemen compenseer je ook in je houding.”
Veiligheid en plezier in het roeien zijn het allerbelangrijkste.
“Kijken, of het nog mooier kan is goed. We sturen elkaar in het
team van Thors begeleiders elke keer weer informatie over hoe
het ging, wat voor oefeningen we deden. En dat is goed. Maar
we denken ook steeds aan de veiligheid.”
En dat leidt tot een ander aspect van aangepast roeien.
“Je probeert de hele persoon van de roeier tot zijn recht te
laten komen en op sociaal en sportief gebied te faciliteren.
Het is mooi dat het in de vereniging kan samengaan: roeien
met alle mogelijke middelen die er zijn om dat aangepaste
roeien mogelijk te maken en tegelijk de roeier een plek in de
gemeenschap bezorgen. Je moet je als begeleider realiseren,
dat dat een deeltaak is die je serieus moet nemen. Op mijn
oude middelbare school kwam ooit een nieuwe blinde leerling.
Onze hele klas werd gezelliger toen hij erbij hoorde! Dat geldt
ook voor de situatie van aangepast roeien in onze vereniging.
We moeten het altijd samen doen. Het leert je bovendien hoe
kwetsbaar je zelf ook bent. Je bent je bewust dat een handicap
jou zomaar kan overkomen. Dan zou je zelf ook willen, dat je zo
opgevangen werd.”

VANUIT HET BESTUUR

Alles draait om roeiplezier
Door: Inge Appel (namens het bestuur)
In het augustus nummer van de EASY ALL (nr.
222) waren we nog zo optimistisch dat COVID 19
zo langzamerhand wel uitgewoed zou zijn. Niets
is minder waar gebleken, wel kunnen we gelukkig
nog steeds roeien!
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat je
houden aan de basisregels nog steeds essentieel
is. Ook de nieuwe coronamaatregelen vragen weer
veel van ieders improvisatietalent om toch met extra
maatregelen roeien en al wat daar méér bij komt
kijken, in goede banen te leiden.
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het bestuur twee
nieuwe leden mocht verwelkomen: immers zowel
Geert Krekel als ook Tom Hanse hebben het bestuur
verlaten vanwege drukke eigen werkzaamheden. In
de plaats van Geert heeft Katja Wevers aangeboden
om het jeugdcommissariaat op zich te nemen, en
Marius Klabbers zal onze nieuwe penningmeester
zijn: VEEL DANK aan Geert en Tom, WARM WELKOM
voor Katja en Marius!
In de geplande ALV van 24 november jl. hadden we
één en ander met jullie willen bekrachtigen, maar
door de coronamaatregelen hebben we dit moeten
uitstellen tot de jaarlijkse ALV die nu begin volgend
jaar gepland staat.

We zijn erg blij dat we toch op 24 november
een digitale informatieavond hebben kunnen
organiseren over de ‘Verbetering van de Regionale
Keringen’. Al in 2019 is immers vastgesteld dat er bij
de roeivereniging een stalen damwand moet worden
opgetrokken om ‘droge voeten te houden’, zoals
Maud van Etten zo treffend beschreef in een artikel
op de website van 17 november. Meer dan 40 leden
hebben ingelogd op de informatieavond en waren
zo getuige van de toelichtingen van Thom Rolf en
Wilfried Vermeulen, en vooral van de geweldige
presentatie van Mario Maas over het ontwerp dat nu
voorligt: ‘de roeivereniging als Waterpoort van Breda’.
Het zal nog een hele uitdaging worden om een en
ander te realiseren!
Jullie ziet, naast het ‘gewone werk’ zijn het vooral
de maatregelen rond de coronapandemie en de
ontwikkelingen gericht op aanpassingen van onze
waterkant, die ons bezig houden.
ALLES DRAAIT OM ROEIPLEZIER VAN ONS ALLEN!
OOK IN 2022.
Wij wensen jullie alle goeds en vooral een goede
gezondheid in een sportief 2022!
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Crew class in coronatijd
Door: Twan de Loos
Vanwege de regels omtrent COVID-19 zijn we in tegenstelling
tot eerdere jaren pas in juni van dit jaar weer van start
kunnen gaan met een nieuwe club cursisten.
Na gestart te zijn in de C1, ook dit is niet gebruikelijk, konden
we na een paar weken, toen de regels versoepeld werden, ook
starten met C4-en.
U begrijpt dat dit veel verschuivingen gaf in de planning en
ook in de manier van lesgeven. Door het zo laat starten van
de cursus is er besloten om dit jaar de najaarscursus niet door
te laten gaan. Dit besluit is vooral genomen gezien de lange
doorlooptijd van de voorjaarscursus en het beslag dat hierdoor
gelegd is op de instructeurs.

vervolgens hebben er 16 met goed gevolg afgeroeid. Er zijn 3
cursisten overgebleven. Deze gaan begin volgend jaar afroeien.
De reden hiervoor is dat deze 3 later zijn ingestroomd en
onvoldoende lessen hebben kunnen volgen om al te kunnen
afroeien. Ook hebben wij dit jaar o.l.v. Corrie Marijnissen,
functionaris ledenbinding, 2 informatiemiddagen voor onze
nieuwe leden gehouden om hen beter wegwijs te maken
binnen onze vereniging. En ook om er voor te zorgen dat zij op
een gemakkelijkere manier aansluiting kunnen vinden.

We zijn gestart met 24 cursisten, waarvan er 5 afgehaakt zijn en

Dit jaar hebben we de cursus nog met voldoende instructeurs
kunnen geven, maar wij zijn toch opzoek naar nieuwe
instructeurs of assistent instructeurs. Dus wie er belangstelling
heeft, meld je aan!!
Algemeen: Voorjaar 2022 hopen we weer een instructeurs
cursus te laten starten op onze vereniging. Daar zijn minimaal
6 aanmeldingen voor nodig. Voorwaarden: 1 jaar instructie
geven, de helft zelf betalen. Voordelen: locatie, cursisten en
boten aanwezig. Zie ook www.roeicoach.com voor meer info.
6
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Nieuwe instroom
bij instructie
Crewclass?
Door: Instructiecommissie
Instructie is dringend op zoek naar nieuwe instroom bij
Instructie Crewclass (CC). Lijkt het je leuk om nieuwe leden
te leren roeien, jouw enthousiasme voor de roeisport op
hen over te brengen, maar ben je nog onzeker over je eigen
kunnen,
meld je dan via Clubwerk aan als Assistent Instructeur
Crewclass. Mocht dit niet lukken, mail ons dan rechtstreeks
via: Instructie@rvbreda.nl

instructeurs. De bedoeling is, dat er naast begeleiding
in de vorm van hulp en uitleg, eveneens vervanging is.
Gaandeweg de door cursisten gemaakte vorderingen kan
de begeleiding iets minder strak worden. Wanneer één of
twee instructeurs een keer niet kunnen, kun je in onderling
overleg daar afspraken over maken.

Bij de nieuwe opzet Instructie CC wordt de basis gelegd
door een vaste ploeg instructeurs van 4, op de begeleiding
van 8 vaste cursisten. Deze groep instructeurs wordt
samengesteld uit een mix van beginnende en ervaren

Mocht het geven van Instructie je goed bevallen, dan kun
je het jaar daarop in aanmerking komen voor een opleiding
tot Instructeur, onder professionele leiding van een externe
coach.
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Abenteuer an der Mosel

Door: Leon Elmans (namens de roeiploeg)
Het is koud en stil hier. Twaalf meter hoge slijmerige wanden
aan vier zijden. Het is net een hypermoderne grot. We liggen
hier al zeker een uur te wachten. Gelukkig is er een deken die
ik over mij heen kan trekken. William is voor mij in de boot
maar gaan slapen. Ik houd liggend de boot in evenwicht met
een deken over mij heen. Volgens een scherm zou het dalen
maar 9 minuten duren. Op de een of andere manier wil de
deur niet openen. Ook niet na een keer of tien overhalen
van de hendel. Gelukkig zijn Joost, Ben en Hjalmar boven.
Omdat de sluis zo smal was, besloten we met twee man de
boot in evenwicht te houden en de rest de boot met touwen
door te voeren. Roeien is niet mogelijk in de 3 meter 30 cm
brede sluis met zelfbediening. Inmiddels is de mecanicien
gebeld, want de sluiswachter weet niet wat er mis is. Ik hoor
het busje dat boven aan komt rijden en stopt. Uiteindelijk
gaat de deur open. Ik hoor later dat de mecanicien in een
kast met schakelaars alles aan en uit heeft gezet. Zo werd
vakkundig de deur voor ons geopend. We worden uit de
sluis getrokken door Joost. Beneden stapt de rest weer in. Nu
kunnen we weer roeien. Dit sluiswerk met ‘hiccup’ heeft ons
alles bij elkaar twee uur gekost. Omdat we gisteren ook pas
na zeven uur aankwamen besluiten we vandaag te stoppen
met roeien en leggen rond 18.00 de boot bij een wijnboer
8
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in Ensch aan. We kunnen daar de boot bij een camperplaats
in het gras leggen voor de nacht. De moezelwijnen smaken
goed. Ik weet niet of het de alcohol is na 50 km roeien of dat
het door de enthousiaste uitleg van de wijnmaker zelf komt.
Dat speciale gevoel van diepe wijnkennis en gezelligheid
maakt zich van ons allen meester.

merkten we doordat het vervolgens tergend lang duurde
voordat de sluis dichtging, terwijl er verder niemand bijkwam
en niets gebeurde.

Dit is een impressie van de tweede dag van onze roeitocht over
de Saar en Moezel. Wij (Hans, Joost, William, Hjalmar, Ben en
Leon) roeiden in vier dagen van Merzig naar Cochem over Saar
en Moezel. In ruil voor een verslag met praktische tips in de
Easy all mochten we van de vereniging de
Haringvliet meenemen. Albert zorgde weer eens voor een
botenwagen. Bij deze dus een verslag met veel dank. De tips
komen nog.
De Haringvliet is een fijne en gloednieuwe C4. Het is geen
overbodige luxe om deze relatief lichte boot te roeien bij
deze tocht. In vier dagen roeien we 200 km met veel sluizen
en onhandige aanlegplaatsen. Het roeiwater van de Saar en
Moezel is fantastisch dit eerste weekend van Oktober. Het
water staat nu laag en er is weinig stroming. Het kan in andere
perioden iets ruiger stromen, maar over het algemeen is
de Moezel prima bevaarbaar. Meestal ben je door de steile
wanden en met wijnranken begroeide heuvels beschut tegen
de wind. Met af en toe een moezel-aak en wat spaarzame
pleziervaart hebben we weinig last van andere rivier bezoekers.
Vaak zijn we de enige boot in het gezichtsveld.

Dan de tips en andere overwegingen: De sluiswachter kun je
ook bereiken via mobiele telefoon. Voor iedere sluis staat op de
wal een handynummer en het marifoonkanaal.
De grootste uitdaging was voor ons de logistiek. Wij kozen
ervoor de botenwagen in etappes te vervoeren en door
omstandigheden waren we vanaf dag 2 met twee auto’s. Dit
heeft een aantal nadelen.
• De auto met botenwagen kun je vanwege de lengte niet
overal parkeren. Campingeigenaren waren in ons geval niet
erg coöperatief. Bij camperplaatsen daarentegen waren we
steeds welkom: er is meestal veel ruimte en geen receptie.
Even bellen met de ‘Parkwärter’ is aan te bevelen en telkens
mochten we de wagen kosteloos een nacht laten staan.
• Het kostte elke ochtend veel tijd om de botenwagen te
vervoeren naar de volgende plaats: roeiers afzetten bij de
boot , wagen naar het volgende eindpunt en weer terug.
Al met al waren we telkens twee personen een halve dag
kwijt waardoor we een deel met drie roeiers en een stuur
moesten roeien. Een extra teamlid op de kant was in ons
geval handiger geweest.
• Het is niet makkelijk om een goede wisselplaats te vinden:
bij roeiverenigingen en kanoplaatsen zijn vlotten te vinden
maar deze zijn niet overal beschikbaar.

Ondanks alle rust op het water kosten de sluizen veel tijd.
Vaak moeten we wachten voordat we naar binnen kunnen.
Het dalen gaat langzaam. “Es ist grundsetslich festgelegd”
dat beroepsvaart altijd voorgaat , leert ons een sluiswachter.
Dat bekende principe kost ons echter wel kostbare tijd. Bij
een enkele sluis is overtillen een beter alternatief. Meestal is
de inrichting daarvoor niet geschikt en is het ook beter voor
de boot om door de sluis te gaan. Soms moeten we door een
grote sluis, soms is er een aparte pleziervaartsluis. De meeste
pleziervaart-sluizen zijn zo smal dat je er niet aan ontkomt om
je met pikhaken en je riem af te zetten en de boot zo in het
midden te houden. We hebben een marifoon bij en dat maakt
het communiceren met de sluiswachter makkelijker. Soms
iets te makkelijk want toen we net voordat het groen was een
sluis binnenvoeren werden we via kanaal 72 op niet mis te
verstane wijze gemaand ons aan de regels te houden met de
uitleg “sonst kriegt mann erger”. Dat er ergernis was ontstaan
Roeivereniging Breda | Easy All 223 | december 2021
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Voor degene die aan de kant meerijdt is oversteken van de
Moezel beperkt mogelijk. Vaak moet je kilometers omrijden
om aan de goede kant te komen.
Wij gebruikten het binnenvaartboek over Maas-Mosel-Saar
van Manfred Fenzl. Daarin staan alle sluizen met details. Ook
kun je aanlegsteigers terugvinden. Zeker voor de eerste
keer is dit boek een must. Het heeft ons bij de planning ter
plaatse geholpen.
Wij adviseren je om restaurants in deze streek op tijd te
reserveren, zeker in het weekend. Je kunt er vaak niet erg
laat eten. De keuken gaat bij Duitse restaurants vroeg dicht.
Bij hotel-restaurants en exotische eethuizen wordt er in de
grotere steden wat langer doorgekookt. Let op: op zondag
zijn de winkels ouderwets gesloten.
Dan het roeien zelf: zoals genoemd is de Moezel uiterst
goed te bevaren. Met gezellige avonden, ontbijt om acht
uur en dan het sluiswerk, een keer wisselen en ook even
lunchen aan de wal is 50 km per dag een haalbare afstand.
Wil je meer doen dan wordt het haasten.
Neem alle toerspullen mee: vooral de pikhaken en touwen
kwamen goed van pas om door de sluis te komen en om
aan te leggen.

Op maandagmiddag schrijf ik in de auto op de terugweg dit
verslag. Het was een mooi en gezellig roei- avontuur. We zijn
zoals dat heet moe maar voldaan. Zo meteen moeten we de
Haringvliet nog schoonmaken. Vrijwel alle aanlegplaatsen
zaten onder de zwanen- of eendenpoep. Dat maakt het een
beetje een smutzig gebeuren.
Wij gunnen alle roeiers van Breda deze mooie roeitocht door
een fraai landschap. Indien je meer informatie wil dan kun je
bij William, het brein, of natuurlijk ook bij een van de anderen
terecht. Volgend jaar gaan we naar de Donau.
Er gaan op zo’n tocht natuurlijk dingen mis. William en ikzelf
stapten na de eerste lange dag na 55 km roeien en zonder eten
om half acht in de trein in Trier om de auto en botenwagen
bij de jachthaven in Merzig op te halen. Ben zou die avond
pas heel laat aansluiten. We zouden met de auto terugkomen
en om half negen eten met de rest. Pas toen de trein in
Luxemburg aankwam merkten we dat we in het verkeerde
gedeelte van de trein waren gestapt. Gelukkig ging dezelfde
trein direct terug naar Trier. Rond 22.30 schoven we in het
hotel buiten aan tafel in de regen onder een parasol met
een terrasdeken om ons heen. Alle kleding en een van de
mobieltjes lagen nog in de auto in Merzig. Zonder QR code
mag je niet binnen eten in Duitsland.

10
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Jeugdregiowedstrijden ’21
Op 19 september waren de jeugdregiowedstrijden in
Breda en op 3 oktober in Tilburg. Hieronder een verslag
van twee jeugdroeiers van RV Breda die aan deze
wedstrijden hebben deelgenomen.
Door: Wik Miltenburg en Rosa Steenbergen

Rosa Steenbergen
Hoi ik ben Rosa en ik roei
al 4 jaar, waarvan 3 jaar
bij het wedstrijdteam. Bij
het wedstrijdteam doen
we extra trainingen en
af en toe wedstrijden. Ik
doe bijna altijd mee aan
de regiowedstrijden. De
afgelopen keren waren
in Breda en Tilburg. Bij de
regiowedstrijd in Breda had ik mee gedaan in de skiff, de
mix twee, meisjes vier en in een mix vier. Ik heb hier van 3
van de 4 gewonnen. Ik vind het altijd een leuke wedstrijd
door het mooie weer en de leuke sfeer. Ook waren er in de
kantine lekkere broodjes voor tussendoor.
Bij de wedstrijd van TOR (Tilburgse Open Roeivereniging
red.) was er veel regen, waardoor ze in plaats van 1000m
500m gingen doen. Hier had ik de mix twee, mix vier,
meisjes vier en meisjes twee gedaan. Allemaal gewonnen
maar bij de mix vier en meisjes vier waren er geen andere
die meededen. Ik heb hier twee blik mee naar huis mogen
nemen.

Wik Miltenburg
Hoi ik ben Wik, en ik zit
al vijf jaar op roeien. Ik
train ook al een tijdje mee
bij het wedstrijdteam,
waar we extra training
krijgen. Ik had mij
natuurlijk ingeschreven
voor de aankomende
regiowedstrijden. Eerst
kwam de regiowedstrijd
in Breda. Daar startte ik een jongens twee, jongens vier, een
mix twee en een mix vier. Alle vier de startjes gingen goed,
en daarom wonnen we ook drie van de vier wedstrijden. De
dag zelf was ook leuk, ik heb in mijn vrije tijd met vrienden
gestaan en gekeken naar de andere wedstrijden.
De regiowedstrijd in Tilburg was iets minder. Het weer was
weer eens slecht daar, en daarom werden alle wedstrijden
ingekort naar 500 meter. Ook was mijn roeimaatje er niet,
dus zou ik eigenlijk geen wedstrijd kunnen roeien. Gelukkig
kon er nog iemand van onze roeivereniging invallen, en kon
ik toch alle wedstrijden starten. Helaas niks gewonnen deze
keer, maar ik heb wel kunnen roeien met jongens van TOR.
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Rowing
Unplugged

Slidings en wieltjes
vervangen kost veel
geld

Als fanatieke coach ga je altijd op zoek naar
innovatieve ideeën. En daarvoor moet je ook kijken
naar praktijken buiten de roeisport. Hans Rompa
kwam een praktijk tegen uit de draverij die ook heel
goed kan werken voor wedstrijdroeiers.
Door: Hans Rompa
Wat is draverij? Draverij is een paardensport. Het is een
hele oude sport. Hoe oud? Nou we hebben het dan
ongeveer over de tijd dat het wiel is uitgevonden. Dus
best wel een tijdje geleden. In Nederland wordt de
sport tegenwoordig vooral beoefend op Duindigt. Bij de
draverij is er een paard dat mega atletisch is. Daarachter
zit een jockey op een karretje met twee wielen. Die hoeft
wat minder atletisch te zijn, maar vooral wel heel licht.
Voor de maximale prestatie van het paard krijgt het
edele dier oorpluggen in. Het paard hoort dus tijdens
de race geen omgevingsgeluiden. Maar wanneer de
eindsprint moet worden ingezet trekt de jockey met
touwtjes de pluggen uit de oren van het paard. Ineens
hoort het paard veel omgevingsgeluiden en gaat
daardoor nog harder rennen dan het al deed.
U heeft ongetwijfeld al begrepen hoe deze praktijk
toegepast kan worden op de roeierij. Stop oordoppen
in de roeiers die met touwtjes zijn verbonden aan de
stuur. En wanneer de stuur vindt dat de eindsprint
moet worden ingezet trekt deze de oordopjes uit de
oren van de roeiers. De roeiers horen ineens heel veel
omgevingsgeluiden, en gaan op het laatste stuk enorm
hard roeien, en winnen met overtuiging de wedstrijd.
Ik heb nog niet gehoord van andere verenigingen
die dit principe toepassen. Dus volgens mij hebben we
als Roeivereniging Breda een enorme technologische
voorsprong die we kunnen benutten om andere
verenigingen te overtroeven.
Ik verwacht snel de eerste ploegen op de Mark te
zien met oordoppen die er door de stuur uit getrokken
kunnen worden wanneer het er op aan komt. Bij de
Markcompetitie kan dat het verschil maken tussen winst
of verlies.
12
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Door: Johan Bielderman (uw materiaalcommissaris)
Wanneer we van een roeiplek de slidings en de
wieltjes dienen te vervangen kost dat samen 80 euro.
We hebben over alle boten verspreid in totaal 236
roeiplekken. Het kost dus € 18.800 om alle slidings en
wieltjes te vervangen: Een enorm bedrag.
Regelmatig kom ik nog wieltjes en slidings tegen die
vies zijn en vies betekent veel meer slijtage met als
gevolg dat ze elke 2 jaar vervangen moeten worden.
Normaal kunnen ze wel 8 jaar mee.
Een dringend verzoek aan jullie om na elk gebruik van
een boot de slidings en de wieltjes schoon te maken.
De wieltjes maak je schoon door er een schuursponsje
tegenaan te houden en dan het bankje heen en weer te
rijden. Het wieltje draait dan en wordt mooi schoon door
het sponsje. Daarna de slidings met het schuursponsje
poetsen en met oude doeken schoon maken.
Dan natuurlijk ook nog met een schone handdoek de
boot van binnen schoon en droog maken. Dat scheelt
veel kalkaanslag. Op deze manier blijft alles mooier.
Belangrijk is dat de schuursponsjes NIET op de LAK
van de boot mogen. Schuursponsjes op de lak geeft
krassen. Daarom sponzen
gebruiken.
De vereniging is
uiteindelijk van ons allen
en door onnodige kosten
te besparen kunnen
we weer nieuwe boten
kopen.

TOERROEIEN

Roeien op de Loosdrechtse plassen
Door: Marius Aalders
De KNRB organiseert naast 7-daagse toertochten in het
buitenland ook in Nederland recreatieve tochten, zij het
wat korter van duur. Sinds de Coronapandemie, die in
februari 2020 begon, waren er geen tochten meer geweest.
Begrijpelijk dat een viertal ervaren roeiers van Breda de
kans greep eindelijk weer eens deel te nemen aan een
binnenlandse roeitocht.
Van 1 tot en met 4 september was er de KNRB Groene Hart
tocht 2021, waaraan we ons hart konden ophalen. Met als basis
de overnachting in het Fletcherhotel in Nieuw Loosdrecht,
roeiden we elke dag een traject van gemiddeld 30 kilometer:
Beelke, Betty, Joop en Marius. Altijd leuk om roeiers van
andere verenigingen die je in jaren niet hebt gezien weer te
ontmoeten. “Hoi, hallo. We roeiden met elkaar op de Doubs. Ja,
en op de Elbe en de Thames was jij er ook. Hoe is ’t toch?”
De bus vervoerde ons naar de startplek in Oudewater en zou
ons weer ophalen in Vinkeveen, het doel van de eerste roeidag.
Na 32 kilometer en na het passeren van twee sluizen, dienden
we om 4 uur in de middag Vinkeveen te bereiken. Dat ging niet
helemaal volgens schema.
In Oudewater werden acht boten langs de kade van de Lange
Linschoten uitgeladen en vervolgens één voor één te water
gelaten: een procedure die zoals ieder weet, die wel eens
een KNRB tocht heeft meegemaakt, onder veel hilariteit en
luide aanwijzingen en commentaren van alle deelnemers
wordt voltrokken. Vanuit Oudewater roeiden we via de Korte
Linschoten naar Woerden, waarna we de Grecht bereikten.
Namen van wateren die ons als abracadabra in de oren klinken.

In Wilnis moesten we stuurboord uit. Alles goed en wel, maar
richting Kleine Plas alwaar het eindpunt bij het Watersport
centrum Vinkeveen Haven het doel was, had niet iedereen dit
in de gaten. Gelukkig werd na terugkeer met de bus in Nieuw
Loosdrecht heerlijk gegeten in een eetcafé aan de Vuntus.
Dag 2 ging van Vinkeveen naar Nigtevecht, 31 kilometer.
Over de schilderachtige Angstel ging het naar Abcoude. Met
veel moeite passeerden we het Nauwe Gein, Pieterburen en
peddelen dat het een aard had. Dan over het prachtige Gein
naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Goed uitkijken want de
reusachtige aken stoppen niet voor je. Zo kwamen we in Weesp
en in Weesp gingen we de Vecht op, tot Nigtevecht. Natuurlijk
onder luid gezang, zoals:
“Ik heb een nicht in Nichtevecht
Die altijd met haar nichten vecht.
Ze gooit haar nichten in de Vecht,
Die nicht van mij in Nichtevecht.”
We konden aanleggen bij de Watersportvereniging Nigtevecht.
’s Avonds in Loosdrecht waren we uitgenodigd voor een diner
in de chique “Vereniging” de KWV Loosdrecht.
De laatste dag vertrokken we vanuit Nigtevecht de Vecht op,
langs Vreeland, Loenen, Nieuwersluis, Breukelen. Het kersje
op de taart was, natuurlijk, noordwaarts de Loosdrechtse
plassen op. Dat is puur genieten. De wherry schiet bij tijden
met de boeg omhoog en komt met een klap weer neer. Talloze
zeilboten en motorvletjes passeren je, terwijl de bemanning
met grote ogen kijkt naar en lacht om die ouderwetse roei
boten, met oude knarren en besjes, die verwoed halen aan de
riemen en blijkbaar de grootse lol hebben in deze primitieve
bezigheden. Zo eindigde weer een prachtige toertocht door
het Groene Hart.
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Bakboord/Stuurboord

Waarom is bakboord bakboord en stuurboord
stuurboord?
Door: Hans Rompa
Alle roeiers van onze mooie vereniging die hun theorieexamen hebben gehaald kennen als het goed is het verschil
tussen bakboord en stuurboord. Dat is iets anders dan
links en rechts, want bakboord is altijd links vanuit de stuur
gezien. Vanuit de roeier gezien is bakboord altijd rechts. Dat
is in het begin even wennen.

In het Engels zegt men starboard en portside. Starboard heeft
in dit geval dus niets met een ster te maken, maar met stýri
(stuur). En portside is de kant van de boot waarmee je in de
haven (port) aanlegt.
Het is overigens interessant om te weten dat men in Engeland
met auto’s aan de linkerkant van de weg rijdt, maar dat men
op vaarwegen aan de rechterkant (stuurboord) vaart. Dat
men daar links rijdt, zou dan weer te maken hebben met
rechtshandige ridders, die hun zwaard rechts droegen, en hun
vijand daarom linksrijdend moesten benaderen.
In het Engels worden ook de termen strokeside en bowside
gebruikt. Bij boordroeien is dat is dus de kant van de slagroeier
en de boegroeier. Bij een boot die ‘normaal’ is opgeriggerd is
bowside stuurboord en strokeside bakboord. Maar ongeacht
hoe een boot is opgeriggerd en of het om boordroeien of
scullen gaat, is bowside stuurboord en strokeside bakboord.

Dat stuurboord stuurboord heet hebben we waarschijnlijk te
danken aan de Vikingen. De Vikingschepen hadden het stuur
(stýri) aan de rechterkant, voor de roeiers links.
De stuurman (in die tijd altijd een man) stond met zijn rug (bak)
naar bakboord.
De stuurman had goed uitzicht op stuurboord. Dat is de veilige
kant, dus groen. Hij stond met zijn bak naar de andere kant. Dat
was de onveilige kant, dus rood.
De riemen van RV Breda hebben meestal (inmiddels: hadden,
red.) een rood en een groen merkteken voor respectievelijk
bakboord en stuurboord. Er is een bekend ezelsbruggetje Rood
is Rechts voor de Roeier.

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
14
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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.

15 oktober 2021

Koninklijk Coastal
roeien op groter
water

Door: Marjorie van Geenhuizen
Op een prachtige dag in oktober zijn we met 8 roeiers een
middag lang te gast geweest bij de Koninklijke Watersport
Vereeniging Loosdrecht (KWVL). De lucht was helder en fris
met een stralend zonnetje en weinig wind, 2bft en soms
een vlaagje 3. Onder ons waren verschillende roeiers die
zich verheugd hadden om eens lekker ruig over de golven
te stuiven met die Coastals. Zelf behoorde ik ook tot die
categorie. Maar het weer zorgde ervoor dat we ons netjes
gedragen hebben en voorbeeldig konden roeien, met een
compliment aan de beide Loosdrechtse Stuurvouwen:
Flop van de Loo en haar dochter Jolijn, net die ochtend
aangekomen uit Zwitserland. Jolijn had internationale
wedstrijdervaring. Een roei-huwelijk met man en kinderen,
roeiers op olympisch niveau. Wij verblikten of verbloosden
niet en deden net alsof dat voor ons ook heel gewoon was.
We komen wel uit Breda, hè.

Funtus plas. In totaal om en nabij 25 kilometer. Omdat het
al oktober was, waren er weinig andere boten op het water
en dat maakte het plaatje extra mooi. Maar dat betekende
helaas ook dat bij de Vereeniging de wintersluiting van de
sociëteit was ingegaan. Daarom zijn we doorgestoken naar
de Funtus plassen (noordkant). Dat was een belevenis omdat
de riggers (met riemen) opgeklapt moesten worden en we
de boten kruipdoor sluipdoor op de hand onder bruggen
moesten doorhalen. Op de Funtusplas gekomen hebben
we bij het beroemde (vroeger beruchte) etablissement
‘De Eend’ koffie en gebak genoten. Ooit was het daar een
kroegje voor palingstropers, jagers en vissers. Nu een gezellig
familierestaurant; het was er gezellig en warm. En wat waren
die opklapbare riggers makkelijk. Je kunt daarmee aan hogere
steigers aanleggen en zo uit je boot stappen; ook kun je de
boten naast elkaar aanmeren, ideaal! Daarna roeiden we weer
terug naar de KWVL en werden de boten opgeborgen met een
druk op de knop; zelfs een koninklijke lakei wordt daar niet
moe van.
We hebben nog even rondgekeken in de haven en het lukte
-ondanks de wintersluiting- toch nog om ter afsluiting een
glas wijn op het terras van het prachtige clubhuis te kunnen
drinken, want het Bestuur kwam net aan om die avond te
vergaderen en te eten.
Met een goed gevoel kijken we terug op deze dag. Wat was
het superleuk dit met elkaar te kunnen doen. Afgesproken is
dat we met de KWVL roeiers vaker gaan uitwisselen, dus dit
programma komt zeker in de reprise volgend jaar!

Er lagen 2 Coastal boten (Yole de Mer) klaar in de overdekte
botenloods, waar je zo naar binnen kunt varen. De boten lagen
op een superluxe elektrisch liftsysteem waarmee je ze zonder
moeite in het water laat zakken. Dus geen gesjouw met boten,
wat een comfort! De Vereeniging (dubbel ee is geen spelfout,
maar traditie) draagt niet voor niets het predicaat ‘Koninklijk’.
We hebben een tocht geroeid over de eerste 3 plassen (er zijn
er 5) en een vaart door de westelijke Drecht langs de plassen,
terug naar de 1e plas en toen in Noordelijke richting naar de
Roeivereniging Breda | Easy All 223 | december 2021
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— Rubriek —

Boeken met plots in en op het water!
De roeigedichten van Martinus Nijhoff
(1894-1953)
Door: Marius Aalders
Martinus Nijhoff is misschien
wel Nederlands grootste
dichter. Zijn gedicht De
moeder de vrouw staat in elk
geval nog steeds hoog in de
populariteitsrangorde,
alhoewel feministen moeite
hebben met die titel alleen al.
Want niet alle vrouwen zijn
immers moeder, terwijl
sommigen zelfs stellen dat
een moeder nog geen vrouw hoeft te zijn.
Hoe het ook zij, Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky
beschouwde Nijhoff als de grootste dichter van Nederland,
al mag men twijfelen aan zijn kennis van het Nederlands.
Iets anders is, dat ik hem zelf de beste Nederlandse dichter
vind. Wie doet er met mij mee?
Nijhoff heeft zeker geroeid in zijn jeugd, of liever in zijn
studententijd, getuige zijn gedicht Het Tuinfeest:
Ginds, aan den overkant, gaan reeds gitaren,
En lampen, en zacht-plassende riemen,
Langzaam over verdronken sterren varen –
Zij zingen, nijgen naar elkaar en kussen.
Geenszins om liefde, maar om de sublieme
Momenten en het sentiment daartusschen.
Nijhoff studeerde Rechten in Amsterdam, een studie
waar hij nooit iets mee heeft gedaan. Hij was lid van het
Amsterdamsch Studenten Corps en lid van Beets, een
van de oudste disputen. Of hij bij Nereus heeft geroeid
weet ik niet. Wel gaan zijn vroegste overgeleverde
gedichten over roeien. Hij schreef ze waarschijnlijk toen
hij nog op het Gymnasium Haganum zat, op 16-jarige
leeftijd. Ze verschenen drie jaar later in april 1913 in het
studentenweekblad Propria Cures, waarvan Nijhoff later
redacteur was. In 1916 verscheen ter gelegenheid van zijn
huwelijk met A.H. Windt (ze publiceerde later onder de
naam A.H. Nijhoff ), De Wandelaar, zijn eerst bundel.

16
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ROEIEN
(’s morgens)
We gleeën
Getweeën
Tesaam in een boot.
De stroom was mee en
Terwijl we niets deeën
Vooruit zij toch schoot.
De weien
In rijen
Schoven voorbij…
En wij niets zeien:
In stilte verblijen
Elkander nabij
ROEIEN
(’s avonds)
Als ruime plooien donker-blauwe zij
Rimpelt het water,
Voor de boot waarin ik glij –
Wat zacht geklater. - En even later
Duiken nimfen op naar mij,
Donker-gelokte en blijde zij
Lachen in geschater.
Nu laat ik het roeigerij
En gaat er
In stilte alles langs mij voorbij –
Een kikker kwaakt er. - Niet bepaald opvallende gedichten, maar er blijkt wel
uit, hoe zeer Nijhoff het spelen met de taal ontwikkelde.
Ook zijn verbeeldingskracht, vooral in het tweede gedicht
over de ervaring op het donkere water, roept prachtige
zinnen op. Ruime plooien donker-blauwe zij, je kunt het je
voorstellen hoe dat is, roeien in het semi-donker. Nimfen
duiken op en lachen in geschater. En dan als laatste
kwatrijn, keert Nijhoff, de romanticus die bekend was om
de toegankelijkheid van zijn taalgebruik, weer terug naar
de werkelijkheid. In stilte gaat alles langs hem voorbij. Een
kikker kwaakt er.

Boeken over roeien
Door: Johan Bielderman

Over het water
Hans Maarten van den Brink		
Verhaal over roeien en geluk. Heel veel leuke
dingen.

The boys in the boat
Daniel Brown
Over de Amerikaanse roeiploeg die op de
Olympische Spelen van 1936 goud won.

More power
Hugh Matheson, Christopher Dodd
Over een zeer succesvolle coach uit Britse
sportgeschiedenis.

Sculling
Paul Thompson
Alles over beter scullen.
Vrouwen dubbelvier, trainingskamp Pusiano

The Big Picture
van fotograaf Merijn Soeters
Door: Inge Appel
In dit boek van ruim 2 kg en 30 x 24 cm groot is iedere foto
in spread weergegeven, dus 60 centimeter breed. “Ik wilde
mijn beelden zo groot mogelijk laten zien. Wanneer je het boek
openslaat, ben je even mee op trainingskamp in Italië, of je
zit in een regenbui aan de Bosbaan. Veel van de foto’s hebben
details die je op kleiner formaat ontgaan. Roeiers worden
haast tastbaar,” zegt Soeters op zijn website.

Steve Redgrave – A Golden Age
Nick Townsend, Steve Redgrave
Over de meest succesvolle Olympische roeier
ooit.

The Kiwi Pair
Hamish Bond, Eric Murray
Over de legendarische Nieuw-Zeeland twee
zonder en hun moeizame start.

Het boek kost €40,-. (inclusief 9% btw). Van ieder boek
dat via de vereniging verkocht wordt, gaat €5,- naar
de vereniging. Indien leden van onze Roeivereniging
belangstelling hebben, kan ik als secretaris, hierin
bemiddelen. Als de boeken bij de vereniging opgehaald
worden besparen de leden ook nog eens €5,- portokosten.
Met het oog op de feestdagen, is dit misschien wel een
leuke verrassing voor de enthousiastelingen onder ons!
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De Mark gefotografeerd vanuit de trein ter hoogte van de spoorbrug (paal 9)
Foto’s van Barbara van Oel
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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

ziet. werkt
Daarom
een
samengesteld
metinformatie
de belangrijkste
“must
knows”, roeier
bedoeld
alsaangereikt,
snelle vraagbaak
(voor
+meer
Blijkbaar
hetiszo,
datA4tje
je door
de veelheid aan
die je als
beginnende
krijgt
soms door
debeginners).
bomen het Dit
bosA4’tje
niet meer ziet.
als eerste
met de belangrijkste
“must knows”,
is zeker
compleet.
Voor het complete ‘verhaal’ verwijzen we naar
+dient
Dit A4’tje
dientwegwijzer
als eerste wegwijzer
met de belangrijkste
“mustmaar
knows”,
maarniet
is zeker
niet compleet.
+passages
Voor het uit
complete
‘verhaal’enverwijzen
we naar passages uit het Roeiboek en Theorieboek; zie:
het Roeiboek
Theorieboek:
https://www.roeiverenigingbreda.nl/vereniging/reglementen/roeiboek
https://www.roeiverenigingbreda.nl/vereniging/reglementen/roeiboek
Link naar Theorieboek CC Theorie_Crew_Class_2021_tillen_aangepast.pdf (roeiverenigingbreda.nl)
https://www.roeiverenigingbreda.nl/images/rvbreda/instructie/Theorie_Crew_Class_2021.pdf

Must knows
Belangrijkste
“must knows”– Snelle vraagbaak voor beginners
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

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 ®

Wilt u als bestuurder van uw roeivereniging af van
het oude papieren afschrijfboek? Wilt u als roeier
zeker weten dat uw favoriete boot beschikbaar is op
de tijd dat u wilt varen? En wilt u een betrouwbaar
en gemakkelijk te gebruiken reserveringssysteem
zonder complexe techniek? En zonder hoge kosten?
Dan is MY- FLEET de oplossing die u zoekt.

S1
Jasmijn van Bruggen, Floris
Couwenbergh, Jeltje van Dijk, Marjan
Leusink, Esther Menkveld, Alex
Middelkoop, Anouk Middelkoop, Ilse
Peeters, Moniek Slokkers, Jorrit Stuut,
Arjo Vroegindeweij, Babette Vugt-van der
Weegen, Nienke Weijters, Thomas van der
Wielen, Suus van der Woning
S2
Hans Akerboom, Jules Terhaag, Joep van
Loosbroek, Kees Verdiesen
S3
Sherida Heilbron, Paul Hooijdonk, Jörgen
Kocx, Joost Nijskens
S4
Rob Boer, Ronald de Groote, Petra
Mouthaan, Yara ten Pas, Marlies van
Rosmalen

INTERNET BOOT
RESERVERINGSSYSTEEM

€ 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	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
Marius Klabbers
penningmeester@rvbreda.nl
Mario Maas, Maud van Etten gebouw@rvbreda.nl
Nelly Nouwen
instructie@rvbreda.nl
Katja Wevers
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)

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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