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Beleving op het water
Leuk, leerzaam en gezellig
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Toerroeien is een sportieve
uitdaging voor iedereen
door: Jan Huinen, voorzitter toercommissie
Het organiseren van toertochten kent
binnen onze vereniging een lange
geschiedenis en vond zijn oorsprong in het
vroegere midweek-roeien. Vanaf nu gaan
wij ons focussen op het organiseren van
toertochten in Nederland en daarbuiten:
zowel in het weekend als doordeweeks,
voor beginnende crewclassers en
gevorderden. We werken daartoe nauw
samen met andere roeiverenigingen
en wisselen routes, boten en kennis
uit. De toertochten gaan altijd door
indrukwekkend landschap, zijn reuze
gezellig en staan garant voor sportieve
uitdagingen. Ons doel als Toercommissie is
om alle leden te laten zien én ervaren hoe
leuk toertochten zijn: een aanvulling op
ieders gebruikelijke roei-activiteiten.
Inmiddels heeft een vrij groot aantal leden,
van jong tot oud, één of meerdere keren
ondervonden wat een toertocht te bieden
heeft. Een onbetwist hoogtepunt was onze
deelname aan de Traversée de Paris op
15 september 2019. Samen met 40 leden,
variërend in leeftijd van 28 tot 82 jaar zijn
we over de Seine Parijs binnengevaren. Een
tocht om nooit te vergeten. Alleen maar
enthousiaste reacties.
Hoeveel toertochten je ook gemaakt hebt,
het blijft iedere keer bijzonder de diverse
landschappen in Nederland en daarbuiten
-of een stad als Parijs- vanaf het water te
beleven. Daarnaast is het ook heel gezellig
om samen te roeien en elkaar (beter) te
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leren kennen. Heerlijke ontspanning door
inspanning. Soms is het ook een confrontatie
met jezelf. Best pittig zo’n dertig kilometer
of meer roeien. Ik kan roeien, maar kan ik
ook varen? Een sluis! En nu? Wat varen die
vrachtschepen op de Bergse Maas hard!
Hoe de boeg- en hekgolven te nemen?
Wat betekenen al die borden en bakens?
Antwoorden op deze vragen zijn te vinden
op de website van onze vereniging onder
het kopje “toer”. De toercommissie vindt niet
alleen goed roeien belangrijk maar heeft ook
de veiligheid hoog in het vaandel staan.
Wij willen alle leden verleiden een keer mee
te doen aan een toertocht. Wie het één keer
heeft geprobeerd, is verkocht. Een tocht
roeien kan op alle 7 dagen van de week en je
kunt klein beginnen, met bijvoorbeeld een
tochtje naar de Bredase haven, of Stadspark
Valkenberg. Meestal wordt in C4x+ boten
en wherry’s gevaren. Op de website kun je
vinden welke tochten we organiseren. Ook
faciliteren we roeiers die zelf een toertocht
willen organiseren. De Toercommissie maakt
het mogelijk: we helpen graag met adviezen,
contacten en informatie.
Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Wij zien je
graag komen!
De Commissie Toerroeien:
Jan Huinen
Eleanor van Andel, 0168 32 02 57
Marjorie van Geenhuizen, 06 22 92 50 18
Wouter van Hengel, 06 36 30 19 54
Marjolein Neervens, 06 18 10 61 65
Marga ten Wolde, 06 10 25 93 69
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Just in case
Beste lezer,
Zoals u gemerkt hebt of nog zult merken staat deze Easy
all geheel in het teken van het toerroeien.
In dit themanummer worden het verleden en de
toekomst van het toerroeien onder de aandacht
gebracht. De toercommissie (vooral in de persoon
van Marjorie van Geenhuizen) heeft hiervoor het
coördinerende voorwerk verricht. Daarom past uw
eindredacteur bescheidenheid. Deze rubriek mag niet
te veel van u leestijd vergen. Deze tijd om te lezen kunt
u beter gebruiken voor de artikelen in deze special. Ook
andere, gebruikelijke rubrieken ‘mededelingen vanuit
het bestuur’ en ‘boeken met plots in en op het water’
verschijnen respectievelijk in een andere vorm (quotes)
of later.
Ik denk dat de toercommissie erin geslaagd is u een
kwalitatief themanummer aan te bieden, waarin het
toerroeien nog meer op deze kaart is komen staan en
tot zijn recht komt. Hopelijk zullen de artikelen leiden
tot een situatie, waarin toertochten – als dat nog niet
het geval is – ook of meer op uw kalender komen. Naar
mijn bescheiden mening zal dit nummer u over een
eventuele drempel helpen. Aan de toercommissie zal
het niet liggen. Leden van de toercommissie helpen u
graag met adviezen, contacten en informatie.
Met dank aan de inzenders van artikelen wens ik u veel
leesgenot en veel (toer)roeiplezier voor in de toekomst!
Kees van de Sande (eindredacteur)

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. Heb je een grafische
achtergrond en/of ben je thuis in Adobe Indesign en
Photoshop en vind je het leuk om op deze manier je
clubwerk in te vullen, neem dan contact op met de redactie
voor meer informatie via redactie@rvbreda.nl of spreek
Maarten de Tollenaer aan op de club, bijvoorbeeld op
zondagochtend. Hij kan je precies vertellen wat er bij het
(op)maken van een Easy All komt kijken.
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interview met Laura en Jouke Schattinga

Waar de liefde voor en door het roeien begon
Jouke benadrukt dat hij toen weliswaar de toercommissaris
was, maar zijn echtgenote Laura heeft, waar nodig, bij de
tochten geassisteerd. Onvergetelijk werd een Zeeuwse tocht,
die werd afgesloten met een zak van 25 kg mosselen, een mooi
feestje. De plakboeken zitten vol met foto’s van mooie tochten
met nog zeer herkenbaar de jonge gezichten van roeiers die
nu al tientallen jaren lid zijn. Dit zijn vrienden voor het leven!
Hieronder een foto uit de begintijd met de oude gebouwen en
het voormalige huisje van buren.

door: Eleanor van Andel
“In 1983 zijn wij lid geworden van rv Breda, maar jaren
daarvoor hebben we leren roeien bij Nautilus in Rotterdam
en elkaar daar ook leren kennen”, aldus de Schattinga’s.
“Toen we destijds naar Oosterhout verhuisden wisten we
niet eens dat er een roeivereniging in de buurt was. Na 2 jaar
tennissen hebben we toch de roeivereniging weten te vinden.
Nog geen jaar later werd Jouke toercommissaris en dat bleef
hij 2 maal 5 jaar. In die tijd hadden we nog niet veel toerboten.
Alles was zo’n beetje afgestemd op het wedstrijdroeien. Voor
de toerroeiers was er in de loods ‘t ‘Treffeltje’ een donatie te
vinden: de ‘Jan van Gent’. Deze zeilwherry is overgenomen van
Nautilus. Verder hadden we de beschikking over een oefentub:
de ‘Kiwanis’. Deze laatste boot was wel heel bijzonder. Je ziet
op de foto een hele brede boordvier met om en om twee
rolbankjes aan bakboord en twee aan stuurboord. Deze boot
roeide heel fijn. We hebben hem in mei ’83 gekocht. Daarna
heeft Henk Cosijn een Busman-wherry als halfproduct gekocht,
vervolgens in de loods helemaal afgebouwd en op 8 mei 1986
gedoopt als de ‘Henk Cosijn’. In 1987 heeft een groep roeiers
in 3 etappes ‘De Donge’ overgevaren van Amsterdam naar
Breda. Dit was een huurkoop-boot van de KNRB en dit schip
werd in 10 jaar ons eigendom. Bij de huurkoop is bepaald dat
‘De Donge’ beschikbaar moest zijn voor roeiers van andere
verenigingen als zij bij Breda wilden roeien. De toerroeiers
waren daarmee dus de gelukkige bezitters van 3 wherry’s. Het
toerroeien bestond in de jaren ‘80 uit tochten naar Breda, Etten
Leur, De Biesbosch en Dintelsas. Een budget was er niet”.
Jouke vertelt dat hij er wel voor zorgde dat een dagtocht niet
meer dan 10 gulden pp kostte, incl. de autokosten. Zij deden
ook mee aan gastentochten bij andere roeiverenigingen.
“De oudere roeiverenigingen hadden wat meer boten, maar
veel roeiverenigingen waren net als wij: jong met weinig
materiaal”.
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Op een mooie zomeravond in 1989 werd een wherry-boten
wagen gedoopt. Ook deze botenwagen was een donatie!
”Nu konden we naar ander roeiwater!” Laura en Jouke gingen
ook mee met de KNRB-toertochten. Grote tochten maken
ze nu niet meer, maar ze hebben meerdere plakboeken vol
herinneringen. Met veel belangstelling volgen ze de groei van
één Toercommissaris naar een hele Toercommissie. “Mooi hoor”,
sluit Jouke af.

QUOTES VANUIT HET BESTUUR

Alles draait om roeiplezier
In dit themanummer over het toerroeien geen
mededelingen vanuit het bestuur, maar quotes
over het toerroeien door enkele bestuursleden.
Voor actuele mededelingen wordt verwezen naar
de website.

Thom Rolf:
“Voor het verkennen van andere
wateren moet je écht gaan toer
roeien. Stap eens in een avontuur
en beperk je niet tot de Mark, want
er is nog zóveel meer!”
Inge Appel:
“De toegevoegde waarde van toer
roeien is ook dat je samen goed
leert omgaan met verschillende
boten. Dat draagt zeker bij aan je
behendigheid als roeier. Het leren
beheersen van roeitechnieken met
wind, golven en aanleggen aan
lastige kanten, levert niet alleen
zweetdruppels maar ook veel lol
met elkaar op!”

Marius Klabbers:
“Mooi om te zien hoe het toerroeien
onze leden verbindt. Het initiatief
van de Toercommissie wordt breed
gedragen, ik zie met plezier dat
een serieus groot aantal leden vol
enthousiasme gaat meedoen aan
de Vogalonga.”
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Overvloedige lunches, sfeervolle terrasjes
en ook nog ’ns lekker roeien
door: Carola Fox
Dat is de essentie van het toerroeien voor Viva Goos, Inge
Huijgens en Muriël van Agtmaal. De dames hebben zich in
2016 bij onze roeivereniging aangesloten. Voor alle drie was
het de eerste kennismaking met de roeisport. Alleen Muriël
had tijdens haar studententijd al eens overwogen om te
gaan roeien maar heeft dat plan nooit in concrete daden
omgezet.
Viva, ook fervent schaatster, zocht een sport voor de benen én
het moest in de buitenlucht zijn. “Roeien kwam snel in beeld,
want je kunt er fijn bij zitten en het hoeft niet altijd hard te
gaan.” Sinds afgelopen zomer maken de dames deel uit van
de coachgroep onder 35 jaar. Of zoals Muriël preciseert “voor
iedereen die zich thuis voelt binnen deze doelgroep. We willen
beter worden, een mooie techniek aanleren en dit jaar aan de
Markregatta meedoen”.
Meer mensen binnen de vereniging leren kennen was de
reden om voor een toertocht in te schrijven. Muriël herinnert
zicht haar eerste keer ”we voeren over de Rotte. Het was warm,
6
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intensief en ik was verrast hoe mooi de omgeving was. Een
toertocht is voor mij ook echt een beetje mindfull roeien: meer
oog voor de omgeving en elkaar”.
In 2018 was het tijd voor een buitenlands avontuur. “Met vier
boten van onze roeivereniging deden we mee aan de tocht
door Gent. Je roeit daar van sluis naar sluis. Ook daar was het
bloedheet. Maar toen we lang in een kapotte sluis moesten
blijven liggen, gooide de organisatie gelukkig wel flesjes water
en Belgische suikerwafels in onze boot. Overigens startte deze
tocht al met een drankje en waren aanlegplaatsen bij terrassen
voor de toerroeiers gereserveerd. Toerroeien verbroedert,
ook over de landsgrenzen heen. Bij de start raakte ineens het
zwarte dopje op de dolklep los en viel in het water. Wij hadden
natuurlijk geen reservemateriaal bij ons maar een Fransman
had een extra dop die wij mochten hebben. We startten
hierdoor laat maar konden de tocht wel roeien”.
Gent smaakte naar meer en daarom schreven Muriël en Viva

roeien bijna onmogelijk was. Bovendien wilde iedereen met
de Eiffeltoren op de foto. Uiteindelijk was het wel doorroeien
geblazen in Parijs”, memoreert Viva. “Lang stilliggen om van
de omgeving te genieten was er niet bij want de reguliere
scheepvaart ging om 12.00 uur weer van start. Leuk van Parijs
was ook dat de boten werden ingedeeld, zodat je bij mensen
buiten het eigen groepje terecht kwam. Hierdoor hebben we
veel nieuwe mensen leren kennen”.
“Tochten in het buitenland zijn natuurlijk hele belevenissen
maar ook dicht bij huis is er genoeg te genieten”, aldus Inge.
“Neem nou de tocht naar Geertruidenberg. Je denkt dat je
de omgeving wel kent maar vanaf het water is het helemaal
anders. En prachtig. Hetzelfde geldt voor de Amsterdam Light
Festival roeitocht. Hoe speciaal is het om langs de verlichte
kunstwerken door Amsterdam te roeien en de grachtenpanden
vanuit de boot te bewonderen. Hoewel geen officiële tocht is
het rondje singels in Breda ook een aanrader. Alleen jammer
dat het onderweg lastig is om aan te leggen voor een drankje
en een hapje”.

zich in 2019 in voor de Traversée de Paris. “Het spektakel begon
al in de bus. We waren met 8 boten uit Breda. In Parijs waren we
om 06.00 uur al op het water, want de start was om 07.00 uur.
Bij de start klopte iedereen op de boot als een soort applaus.
Dat gaf een enorm gevoel van saamhorigheid. De start was
behoorlijk dringen. Er waren zo veel boten op het water dat

Op het wensenlijstje van Muriël, Viva en Inge staan nog veel
tochten maar dit jaar hopen ze de Weerribbentocht en de
VogaLonga in Venetië te kunnen roeien. En misschien ook weer
naar Gent. “Die tocht is altijd op zaterdag. Handig voor mensen
die werken. Sowieso zijn wij voorstander van meer toertochten
in het weekend”.
De dames zijn het eens dat naast het roeien en de omgeving,
lekker eten de verbindende factor is bij het toerroeien. “Een
toertocht is een goede start om mensen met eenzelfde vibe te
mixen”.
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Hoe word je een pro?
door: Wouter van Hengel
Jaarlijks trekken velen van ons er op uit om grote of kleine
toertochten te maken in eigen streek, in een andere regio,
of ook wel in het buitenland. Eén of meerdere dagen met
een ploeg en goed roeimateriaal op stap zijn, nieuw water
verkennen, genieten van natuur, oude steden en van het
samen sportief bezig zijn. Is het een wonder dat het toer
roeien zich in een toenemende populariteit verheugt? De
Toercommissie van RV Breda stimuleert en faciliteert het
toerroeien.
Toerroeien is erg leuk, maar doe het wel veilig. En daarvoor
hebben we de Opleiding Toerroeien. Misschien zul je nu
denken: Ik kan al roeien, wat moet ik nou nog meer leren? Wie
regelmatig over de Mark roeit realiseert zich niet altijd dat
onze vereniging eigenlijk aan heel makkelijk te bevaren water
ligt; op een toertocht kom je vaak situaties tegen die thuis op
de Mark niet voorkomen. Wat kan je dan elders verwachten?
Denk daarbij aan water met drukke scheepvaart, soms heel
smal water waar je boot met de riemen maar net doorheen
past, soms kom je op water met flinke stroming en wat je ook
wel ziet is water vol met waterplanten. En wat dacht je van
roeien op getijdewater, met stroming die veroorzaakt wordt
door eb- en vloed? Ondieptes door zand- of grindbanken,
of heb je wel eens geroeid langs een barrage of langs een
stuw of door een sluis? Op het water wordt je vaarroute vaak
8

Roeivereniging Breda | Easy All 224 | februari 2022

aangegeven met boeien in allerlei vormen en kleuren en ook
met verkeersborden die anders zijn dan wat je vanuit de auto
ziet. Weet jij wat die allemaal voor jou als roeier betekenen? En
helemaal spannend wordt het als je op groot open water komt
waar een veilige oever kilometers ver weg kan zijn.
Wie mee gaat met een toertocht moet op al deze
moeilijkheden voorbereid zijn en daarvoor is er nu de
Opleiding Toerroeien. Deze opleiding wordt op drie
verschillende niveaus (T1, T2 en T3) aangeboden en bestaat
voor ieder niveau uit:
• Zelfstudie, hiervoor staat een selectie aan lesdocumenten
klaar op onze website.
• Leerzame instructietoertochten waar je de fijne kneepjes
van het toerroeien in de praktijk leert.
• Praktische lesavonden waar je alles leert over het lezen van
waterkaarten, knopen leggen, opladen van de botenwagen
en gebruik van een reddingsvest.
Voor de Opleiding Toerroeien bestaat geen examen, het is
je eigen verantwoording om de noodzakelijke kennis en
vaardigheden te vergaren, de Toercommissie faciliteert alle
aspecten van deze opleiding. Wil je mee op één van onze
toertochten? Begin dan deze winter al aan je zelfstudie! Al je
studiemateriaal vind je op onze website onder de knop TOER.

https://www.roeiverenigingbreda.nl/toer
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Iedere toertocht is een plakboek waard
door: Carola Fox
“Je weet het pas als je het ziet”, zei een beroemd voetballer
ooit. En zo is het. Wie bij Bert van Nispen binnenstapt kan
niet om de afgeladen eettafel heen. Afgeladen met stapels
plakboeken. Vrolijke, gezellige en minutieuze verslagen van
alle toertochten, die hij de afgelopen 20 jaar heeft gemaakt.
“Want ook al roei je maar 1 dag, het bezorgt je een heus
vakantiegevoel”.
“Wat roeien betreft ben ik een relatief late roeping”, begint
Van Nispen. “In het jaar 2000 heb ik mijn eerste roeihalen
gemaakt. Ik had al een tijdje last van mijn rug en bedacht dat
het tijd werd mijn corps te versterken. De eerste keer op de
Roei was ik meteen enthousiast. Ik stapte bij Eleanor van Andel
in de wherry en was verkocht. Eleanor beschouw ik trouwens
nog steeds als mijn roeimoeder. Eenmaal afgeroeid ging ik
zelf ook al snel instructie geven en roeide ik op zaterdag in
een gezellige ploeg. Jammer genoeg viel deze ploeg op een
gegeven moment uit elkaar”.
“Destijds was Eleanor van Andel commissaris toerroeien.
Zij stopte en ik ben haar opgevolgd. In mijn eentje ben ik
zo’n 5 jaar de toercie geweest. Mijn eerste plakboek heb ik
in 2008 gemaakt naar aanleiding van de toertocht in Noord
Jutland. Een geweldige ervaring was dat. We sliepen in tentjes
en natuurlijk regende het bijna de hele tijd. ’s Ochtends de
kletsnatte spullen inpakken en gáán! Roeien is tenslotte een
watersport. Het was een geweldige belevenis”.
“Andere hoogtepunten waren een tocht over de Thames in
2013, een tocht in Tsjechië over de Elbe met wel 10 meter
verval in de sluizen en -niet te vergeten- onze legendarische
roeireis over de Wisla in Polen. De Poolse toercollega’s bleken er
een interessante traditie op na te houden: de wodka-avonden.
Na iedere gang van het diner werd telkens een wodkapauze
gehouden. Eerst eten, dan wodka, dan weer eten en zo ging
het de hele avond door. Het bleek een beproefd recept want de
volgende dag ging het roeien beter dan ooit”.

“Ook memorabel was het avontuur op de Donau. Daar kozen
we bij een splitsing voor de verkeerde rivierarm en kwamen we
in ondiep water terecht. We zijn toen uitgestapt en hebben de
boot helemaal naar de splitsing teruggeduwd. Eenmaal in de
juiste vaargeul ging het van een leien dakje, met dank aan de
stroomversnelling”.

Natuurlijk werd er niet alleen in het buitenland getoerd. Ook
binnenslands viel er genoeg te beleven. Na de tocht door Breda
en omgeving verzorgden Bert en zijn vrouw Ineke altijd een
Captains Diner. Het koken kwam dan wel voor rekening van
Ineke.
“Tijdens de Duitse Week stond Ineke ook achter het fornuis.
De Duitsers hadden laten weten dat ze in Breda wilden komen
roeien. Met mijn roeimaten ben ik meteen aan de slag gegaan
en hebben we een mooi programma in elkaar gedraaid. Zo
was er een roeitocht naar Oudenbosch met bezoek aan de
basiliek, een tocht over de Linge en hebben we onder leiding
van een stadsgids Breda verkend. Ook zijn we via de Amer naar
Geertruidenberg gevaren. Dat was nog een hele uitdaging,
want de Amer liet zich die dag van z’n ruigste kant zien”.
De stapels plakboeken getuigen van prachtige avonturen.
Met uitzondering van de Deense tocht door Jutland schijnt de
zon altijd. “Heerlijk om al die boeken – samen met anderen of
alleen – nog eens in te kijken en uitgebreid na te genieten”.
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Een nieuwe functie:
onze laadmeester
Voor het vervoer van boten naar toertochten elders
hebben we twee botenwagens. Onze laadmeester Dave
Oistad ziet er voor iedere rit op toe dat de boten goed
verankerd op de wagen liggen en deze niet kunnen
beschadigen. Roeiers moeten zelf hun boten, riemen
en andere essentiële toebehoren op de botenwagen
leggen; de laadmeester instrueert hen daarbij.
Bovendien let de laadmeester er op dat de botenwagen
inclusief de lading voldoet aan alle wettelijke voor
schriften wat betreft afmeting en gewicht. Bij het op- en
afladen van botenwagens voor alle toertochten is het
Dave die het voor het zeggen heeft.
Dave Oistad, onze laadmeester

Kilometerwedstrijden of kilometertochten?

Foto: Ellen de Monchy

door: Antoinette der Kinderen
In mijn jeugd heb ik leren roeien bij roeivereniging de
Laak in Den Haag en daar was het gebruikelijk om, buiten
het wedstrijdseizoen, samen met andere wedstrijdroeiers
mee te doen aan toertochten. Ik herinner me de
Nachttocht, 1 apriltocht, rondje Den Haag en tochten
tijdens het jeugdkamp in de Biesbosch. We beleefden veel
plezier en gezelligheid tijdens deze tochten: heerlijk een
hele dag op het water en dat met onze favoriete sport.

Toen ik jaren later bij Roeivereniging Breda kwam roeien
bleek het voor wedstrijdroeiers niet zo gebruikelijk te zijn
om tochten te roeien en ging ik helemaal op in het roeien

van wedstrijden. Gelukkig ontstond indertijd het initiatief
om de Vogalonga-tocht in Italië te gaan roeien. Het werd
een geweldig mooie ervaring tussen al die prachtige boten
door Venetië te varen in een dubbelacht. Het is een enorme
aanrader zo een imposante tocht te roeien! Zo af en toe roei
ik nog wel eens een tochtje zoals naar Geertruidenberg of
een rondje Breda. En van het sponsoring roeiproject dat we
enige jaren geleden hebben opgezet voor KiKaRow heb ik
ook erg genoten. Dat was overigens mijn eerste ervaring
met het roeien in een coastal boot waar ik inmiddels ook de
smaak van te pakken heb.
Op mijn verlanglijstje staat de roeitocht tijdens Sail
Amsterdam. Laten we hopen dat het evenement in 2025
wel door kan gaan. Het lijkt me geweldig en een mooie,
overweldigende ervaring. Ik denk dat je je als roeier heel
nietig voelt tussen al die imposante zeilschepen. Een
meerdaagse tocht in het buitenland zou ik ook fantastisch
vinden. Dat ga ik zeker nog een keer doen, want door op
ruwer water te varen valt er ook voor wedstrijdroeiers nog
veel te leren in boothandling en het toepassen van een
aangepaste roeitechniek. Veel kilometers maken in een
wedstrijd of toertocht is gewoon leuk!
Hoe dan ook, tot ziens in de roeiboot!
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De Vogalonga Experience op het programma 2022:

Treed in de voetsporen van
de gondeliers van Venetië

door: Wouter van Hengel
De Vogalonga is waarschijnlijk de meest spectaculaire
roeitocht, die er bestaat. In totaal 1600 boten met roeiers
uit de hele wereld doen hieraan mee. Het is een tocht door
en rond Venetië, met een flink stuk over de lagune van de
Middellandse zee, maar de route gaat ook over het Canal
Grande tussen prachtige oude gebouwen en onder de
beroemde Rialtobrug door. Herinner je je de mooiste scènes
van de James Bond-film ‘Casino Royale’? Daar is het startpunt
van de Vogalonga. Dit jaar is het evenement op zondag 5 juni
en Roeivereniging Breda is erbij!
Op dit moment is de inschrijving vol en zijn er genoeg deelnemers.
Wil je toch nog kans maken om mee te gaan? Meld je dan zo snel
mogelijk aan voor de reservelijst.
Je roeit in onze eigen C4 boten, te midden van een fraai bont
gezelschap van prachtige Venetiaanse gondels met enorm
grote vlaggen, kano’s, drakenboten en roeisloepen. En dit alles
onder belangstelling van heel veel publiek op de wal. Dit wil je
als roeier toch echt eens in je leven meegemaakt hebben. Op
de dag van de Vogalonga is de route die je vaart gesloten voor
motorboten, dus daar heb je geen last van.
14
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De Vogalonga zelf is 32 km lang. De dag voor de tocht moet
je al 7 km oproeien van de botenwagen op het Lido naar
een ligplaats bij het startpunt. Na afloop van de tocht roei je
aansluitend weer 7 km terug naar de botenwagen. Dus op
één dag roei je 39 km over soms knobbelig of golvend water.
Er wordt niet snel gevaren en op sommige plekken waar de
doorvaart wat smaller is komt filevorming voor, hier zul je
even moeten wachten. Onderweg zijn er strandjes waar je je
boot op kunt leggen en je even je benen kunt strekken. Voor
iedere getrainde roeier met het S1 diploma op zak en een jaar
roeiervaring is deze tocht goed te doen. Maar hou er rekening

mee dat je alles bij elkaar zo’n zes tot zeven uur in de boot zit,
dus ja, het is een zware tocht. Er wordt dus veel gevraagd van je
improvisatievermogen en teamgeest speelt een belangrijke rol.
Een reis helemaal naar Italië voor één dag roeien is dat niet
veel gedoe? Ikzelf heb de Vogalonga met een ploeg geroeid in
2015 (Eindredactie: zie voor een verslag Easy all 196). We waren
al maanden van tevoren begonnen met de voorbereidingen.
Door de Vogalonga zal het rondom Venetië zeer druk worden.

Daarom moet je er vooral vroeg bij zijn om een geschikte
accommodatie te boeken. De boot moet voor de Vogalonga
aangepast worden, je vaart immers een flink stuk over zee met
kans op veel wind en golfslag. Hiervoor hebben we speciale
taften, waterkeringen en golfbrekers beschikbaar, het is
verstandig om tijdig te gaan oefenen in het monteren van deze
spullen op je boot en om ermee te roeien. Met zo’n uitrusting
erop is een C4 nog geen coastal, maar je kunt aardig grote
golven wel aan. En veel kilometers maken behoort natuurlijk
ook tot je voorbereiding. Om de teamspirit te versterken
kwam onze ploeg vooraf maandelijks bij elkaar om samen een
Italiaanse maaltijd te verorberen en om alles door te spreken,
dat was allemaal voorpret en dat maakte deze tocht een groots
avontuur. Ik vond het een geweldige belevenis en voor mij en
mijn ploeggenoten was al dat gedoe en de kosten het meer
dan waard.
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Ook op het programma in 2022:
“welkom in breda”
door: Wouter van Hengel
Toerroeiers gaan af en toe bij andere roeiverenigingen op
bezoek. Ook bij RV Breda komen zij om te roeien op het
water rondom onze vereniging. Voor deze z.g. gastroeiers
staan in 2022 in totaal vier verschillende toertochten
gepland, hiermee laten we andere roeiers zien hoe mooi en
divers het roeien in Brabant is.
Dit is het aanbod voor onze gasten:
• 24 april en 3 mei: Kastanjerondje Bredase singels
De kastanjes staan dan in bloei, de singels zijn dan het
mooist
• 27 mei: Breda Jazz Festival toertocht
Vanuit de boot genieten van muziek en de gezelligheid van
het Breda
• 28 mei: Rondje Geertruidenberg
Met bezoek aan de expositie Van Ramp naar Zegen over de
St. Elisabethvloed in Museum De Roos
• 18 juni: Toertocht Amer en Brabantse Biesbosch
Met 38 km de langste en meest uitdagende tocht.

Deze tochten zijn bestemd voor roeiers van andere
verenigingen, zij kunnen – tegen betaling – hierop intekenen.
We hebben gekozen voor meerdere tochten, waarbij we een
beperkt aantal gasten tegelijk laten roeien in slechts vier van
onze C4 boten of wherry’s. Zodoende ondervinden de leden
van onze vereniging hier weinig hinder van kunnen ze zelf
blijven roeien. Alle roeiverenigingen dragen een steentje bij
door het organiseren van een paar tochten, deze worden
gebundeld in het KNRB Jaaroverzicht Verenigingstochten, voor
iedereen is hierin wel een leuke roeitocht te vinden.
Niet alleen voor gasten, maar ook voor onze eigen leden
plannen we natuurlijk ook gezellige tochten rond Breda.

Voor iedere gastentocht zijn één of twee walkapiteins nodig.
Een walkapitein is in de eerste plaats de gastheer/-vrouw
die zorgt dat de bezoekende roeiers een geslaagde roeidag
hebben, dat alles op rolletjes verloopt, maar hij/zij ook kan
helpen als er iets niet helemaal goed gaat. Lijkt het je leuk
om een keer walkapitein te zijn? Dit is inmiddels een officiële
Clubwerktaak waarmee je je clubwerkuren kunt invullen.
Aanmelden hiervoor kan via de Clubwerk webpagina, de data
van de tochten vind je hierboven.
16
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Slagklaar? Go!
door: Eleanor van Andel
Je hebt instructie gehad, flink getraind op afstand
en uithoudingsvermogen en wil wel eens op ander
water roeien bij een andere vereniging in Nederland of
misschien zelfs in het buitenland. Je wilt nieuwe roeiers
leren kennen of de band met je eigen team versterken.
Voor alle informatie over waar, wie en wanneer: kijk
regelmatig op de site bij het tabblad TOER, klik daarna op
de toerkalender. Zoek een tocht uit en schrijf je in op het
inschrijfformulier.
Ook de KNRB geeft op haar site knrb.nl informatie over
alle actuele roeimogelijkheden in binnen -en buitenland
(https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/toerroeien/).
Bij de buitenlandse toertochten is het ook mogelijk om
gebruik te maken van het botenwagenproject. Hierbij zet
de KNRB elk roeiseizoen gedurende een paar maanden op 2
plekken in het buitenland een botenwagen met 2 wherry’s
bij een roeivereniging. Je kunt dan met een eigen groep
inschrijven. Je regelt zelf reis en verblijf. Ook kun je zelf je
route bepalen via een meegeleverde waterkaart, dat maakt
het wel spannend. Elk jaar worden twee andere locaties
gekozen.
Buiten het aanbod van de KNRB zijn er nog heel veel meer
mogelijkheden voor toertochten in Europa. Je kunt daar
met een team aan meedoen of individueel inschrijven. Zo’n

tocht is bijvoorbeeld de Vogalonga, die de Toercommissie
organiseert in 2022. We kunnen je ook helpen om je eigen
tocht te regelen. Binnen de Toercommissie hebben we veel
kennis en ervaring daarmee. We kennen de vaarwegen en
hebben ook een grote bibliotheek aan waterkaarten, die
handig zijn om je te oriënteren op de mogelijkheden elders.
We moedigen zulke initiatieven van onze leden dus van
harte aan.
Laat je niet weerhouden, want wij helpen je graag met raad
en daad. Gewoon even bellen, dus!
Tekst van ‘inschrijvingssite’ KNRB toertochten 2022 (https://
knrb.nl/2022/01/17/inschrijving-knrb-toertochten-2022geopend/):

“Inschrijving KNRB toertochten 2022 geopend:
De voorjaarstocht in Groningen, de zomertocht in
Tsjechië en Duitsland en de najaarstocht in Polen en
Duitsland; de toercommissie van de KNRB heeft weer
mooie tochten samengesteld in zowel Nederland als
het buitenland.
Bekijk de verschillende tochten en schrijf je in via deze
pagina (https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/
toerroeien/knrb-toertochten/)”
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Met succes
afgeroeid

MY- FLEET ®

INTERNET BOOT
RESERVERINGSSYSTEEM

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

In januari en februari zijn er geen
afroeimomenten geweest.

€ 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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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?

CIJFERSENZO
98 boten, met een waarde van € 1.000.000,je gebruikt bij roeien 85% van je spieren

de vloot van RV Breda bestaat uit

35.000 roeiers zijn aangesloten bij de KNRB, vanuit 123 verenigingen

jaarlijks komen er 1000 roeiers bij

voor gemiddeld € 1,- per dag is
de roeisport voor iedereen bereikbaar
een goede roeiconditie bestaat uit 5 onderdelen:

uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, coördinatie en
flexibiliteit

12

het gewicht van een roeiboot varieert van 25 tot 100 kilo

kilometer per uur wordt als gemiddelde roeisnelheid bij toertochten gehanteerd

in 2030 wordt naar 55.000 roeiers gestreefd, de KNRB behoort
dan tot de TOP 20 van de Nederlandse sportbonden

10% van de Nederlanders heeft een verstandelijke of fysieke beperking, het
aangepast roeien kent 400 deelnemers, dat is slechts 1% van de roeiers

roeiboten bestaan al 10.000 jaar
een nieuwe C4 kost € 18.000,€ 580,- kost een set scullriemen, het totaal van de riemen van
RV Breda heeft een waarde van € 120.000,-

met een uurtje roeien verbruik je 600 tot 1000 calorieën

het aantal kilometers waterwegen in Nederland is groot:
552 km behoort tot de hoofdtransportas, 849 km zijn
hoofdvaarwegen en 4.353 km zijn overige vaarwegen
20
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