
EASY  ALL168

Aan de leden van de  
roeivereniging Breda 
Breda 12 -06-2009

Op 10 juni heeft u een e-mail ontvangen van Chretien Versteegh 
met een oproep om naar een extra ledenvergadering te komen op 
6 juli aanstaande. Het bestuur van de roeivereniging wil u bij deze 
informeren over de gang van zaken en wat er aan vooraf ging.

Tijdens de extra ledenvergadering 
van 23 april is door het bestuur 
een meerjarenplan gepresenteerd 
dat een zestal punten inhoudt. 
Over drie daarvan is een stem-
ming gehouden: één van die drie 
punten behelst de aanpassing 
van de sociëteit. Kort samen-
gevat gaat het om creëren van 
vergaderruimte, verbeteren van 
de akoestiek en verhogen van 
de sfeer. Lieke Huijbregts infor-
meerde u  op onze web- site  over 
het hoe en waarom en de enthou-
siaste leden die zich binnen het 
dreamteam hiermee bezig hou-
den. Graag verwijzen wij u naar 
dit schrijven op de site of elders 
in deze Easy-All. Het bestuur heeft 
een sterke voorkeur voor een inte-

graal plan voor de nieuwe socië-
teit en geeft graag uitvoering aan 
het door de ledenvergadering 
goedgekeurde voorstel. 

Op 30 april ontvingen wij 
een brief van een aantal 
Midweekroeiers die hun onvrede 
uitten over het genomen besluit. 
Zij voelden zich overvallen door 
het voorstel en men vond de 
communicatie onvoldoende. 
Voorzitter Wim Rutten heeft hen 
geantwoord in een brief en op de 
volgende punten gewezen: 

•    de nieuwjaarsreceptie van 
10 januari 2009 waarbij alles  
uitvoerig is besproken.

•    de uitnodiging van het bestuur 
om in de diverse werkgroepen 

deel te nemen. Deze heeft 3 
maanden in de sociëteit  
gehangen.

•    op de ledenvergadering van 
10 maart 2009 zijn de plannen 
bekend gemaakt inclusief de 
(voorlopige) bedragen.

•   op 23 april is er een ledenverga-
dering geweest waarin 2 van de 3 
voorstellen zijn geaccepteerd en 
één door het bestuur is terugge-
trokken.
Daarnaast heeft Wim geschreven 
dat hij graag in gesprek komt en 
bereid is één en ander toe te wil-
len toelichten; hierop reageerde 
mevrouw Beelke van Meurs.
Het bestuur ontving op 27 mei 
dezelfde brief weer opnieuw, 
nu echter ondertekend door ca 
27 leden met het verzoek een 
extra ledenvergadering te beleg-
gen. Een opmerkelijke gang van 
zaken die ons heeft verbaasd. Het 
bestuur heeft steeds de dialoog 
gezocht en ziet het als haar taak 

de besluiten genomen in de 
ledenvergadering uit te voeren.

Onze statuten maken het moge-
lijk onder bepaalde voorwaarden 
een ledenvergadering bijeen te 
roepen. Voor ons was onduidelijk 
wat men nu precies wil. Voor de 
goede orde is de bedoelde brief 
in deze Easy-All te vinden. Als ant-
woord hierop is een brief geschre-
ven gedateerd 10 juni naar de 
opstellers van de petitie met het 
verzoek tot een gesprek met het 
bestuur op de eerstvolgende 
bestuursvergadering 17 juni. 
Het doel hiervan was samen de 
agenda te bepalen. De reactie van 
het bestuur heeft binnen de ter-
mijn van 14 dagen plaats gevon-
den; dit in tegenstelling tot de 
bewering van de heer Versteegh. 
Het bestuur wil de dialoog met 
alle leden open houden en zal dit 
op een manier blijven doen zoals 
van goede bestuurders verwacht 
mag worden. Overigens heeft de 
petitiegroep ook van deze uitno-
diging afgezien.

In de aanloop naar de extra 
ledenvergadering van 23 april 
heeft materiaalcommissaris Leo 
van Tol aangegeven zich niet te 
kunnen vinden in het verplaatsen 
van de keuken, zonder dat er op 
dat moment duidelijk was hoe 
de plannen definitief worden 
uitgevoerd. Het bestuur betreurt 
de gang van zaken en vindt dat 
er ruimte moet zijn voor verschil 
van inzicht.
Onduidelijk is hoe de discussie is 
ontstaan die daarna in de wan-
delgangen is gevoerd over het 
verplaatsen van de keuken waar-
bij er bedragen zijn genoemd van 
30.000 euro als kosten. Dit verhaal 
is helaas een eigen leven gaan 
leiden zonder dat hier sprake 
was van een onderbouwing. Een 
objectieve benadering van het 
plan waar het verplaatsen van de 
keuken slechts een onderdeel was 
werd daarmee niet gemakkelijker. 
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Tijdens de extra ledenvergade-
ring is duidelijk gemaakt dat 
dit de kosten zijn van het hele 
keukenproject, dus inclusief 
nieuwe keuken en bar plaatsing 
met aankleding etc. Dit inzicht 
deed een aantal sceptici van 
het plan besluiten om toch voor 
te stemmen toen ze begrepen 
dat het helemaal niet gaat om 
het verplaatsen van een keuken 
maar dat er sprake is van een 
geheel nieuw concept voor 
de sociëteit. Er is die avond op 
democratische wijze over het 
plan gestemd en het is aange-
nomen.

In de weken hierop volgend 
hebben ons verschillende 
berichten bereikt van leden die 
teleurgesteld waren over het 
besluit: de keuken is immers 
nog prima en voldoet goed. Het 
is niet uitgesloten dat keuken of 
delen ervan een plaats krijgen 
binnen de nieuwe opstelling. 
Het dreamteam is na de verga-
dering do team geworden en 
onderzoekt alle mogelijkheden 
om daar waar mogelijk kosten 
te reduceren. 

Het bestuur kan alleen besturen 
als er sprake is van een zekere 
bandbreedte waarbinnen dit 
kan gebeuren. Als begin is er 
een droomplan gemaakt, hoe 
zou de sociëteit eruit kunnen 
zien als we geen rekening 
houden met eerder genomen 
beslissingen en uitgangspun-
ten en wel rekening gehouden 
wordt met het opgestelde plan 
van eisen. De volgende stap was 
het onderzoeken of deze droom 
ook kan worden gerealiseerd; 
wat gaat dat kosten?.Binnen 
deze bandbreedte kunnen we 
verder met de volgende fasen 
van het proces; van idee naar 
schets- /voorlopig ontwerp om 
dit vervolgens uit te werken 
naar definitief ontwerp. In deze 
fase is het do-team bezig, hierbij 
heeft het zoeken naar alterna-
tieven die een prijsvoordeel 
kunnen opleveren een belang-
rijke prioriteit. 
Wij willen nogmaals benadruk-
ken dat professionals –zoals 
het uitgekozen Kobalt Blauw 
ontwerpbureau- van mening 
zijn dat het verplaatsen van 
de keuken een voorwaarde is 

AfTREDEn
Tot mijn spijt ben ik afgetreden 
als bestuurslid. Als materiaalcom-
missaris was ik o.a. belast met 
de verbouw van de sociëteit.Het 
verschil van mening met enkele 
leden van het bestuur was der-
mate groot, dat ik het niet langer 
prettig en verantwoord vond 
om als bestuurslid deze taak uit 
te voeren .Ik dank de leden van 
onze roeivereniging voor het 
vertrouwen, dat ze in mij gesteld 
hebben. 

| Leo van Tol

voor het beste resultaat. Dit is in 
overeenstemming met de eerste 
plannen die bij de toenmalige 
nieuwbouw door het architecten-
bureau werden gemaakt.

Ook voor ons als bestuur is het 
teleurstellend dat na de extra 
ledenvergadering Eleanor van 
Andel – alhoewel zij actief blijft 
voor het toerroeien en zich bezig 
houdt met het komende lustrum- 
en Chretien Versteegh besloten 
hebben hun bestuursactiviteiten 
te staken. Wij zullen alles in het 
werk stellen de vacatures binnen 
het bestuur te vervullen; Sjoerd 
de Goeij is bereid om de nieuwe 
jeugdcommissaris te worden en 
Ruud Spijkers is voorlopig aan-
spreekpunt en coördinator voor 
de materiaalcommissie. Wij zien 
de ingelaste ledenvergadering 
met veel vertrouwen tegemoet en 
nodigen u allen nadrukkelijk uit 
hier aanwezig te zijn!

Het gaat goed met de roei-
vereniging als u dit leest zijn 
twee belangrijke evenementen 
achter de rug; de Merkregatta 
en de Midzomeravond regatta. 

Wedstrijden die alleen mogelijk 
zijn met inzet van veel leden. Het 
roeiwater ligt er dit jaar ook weer 
prachtig bij. Laten we vooral blij-
ven genieten van de uitstekende 
mogelijkheden die de roeivereni-
ging ons biedt.

Met vriendelijke groet

| het bestuur van de 
Roeivereniging Breda
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Dreamteam van de sociëteit wordt Do-team
Wat er aan vooraf ging
Op de nieuwjaarsbijeenkomst 
presenteerde het bestuur de 
middenlange termijnvisie 
van de Roeivereniging Breda. 
Voorafgaand aan de borrel 
hebben de aanwezige leden in 
verschillende werkgroepen gedis-
cusieerd over de speerpunten van 
de visie. Hieruit kwam het dream-
team voor de sociëteit uit voort. 
De eerste bijeenkomst van het 
dreamteam voor de sociëteit 
was halverwege maart. Er was 
door het bestuur al het nodige 
voorwerk gedaan: er was een 
Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld en er waren drie ver-
schillende ontwerpburo’s uitge-
nodigd om hun ideeen aan het 
dreamteam te presenteren. Met 
het opstellen van een PvE werden 
de noodzakelijke en wenselijke 
functies van onze sociëteit dui-
delijk. Zo ontstonden randvoor-
waarden voor de (ver)bouw. En 
inderdaad ze zijn abstract, maar 
daarmee ook een goede leidraad 
om discussies over persoonlijke 
opvattingen over wat ‘al dan niet 
gezellig is’ te voorkomen. We zijn 
het er allemaal over eens dat roei-
en leuk is, maar wat we gezellig 
vinden …, wat we daaraan willen 
uitgeven …daarover verschillen 
de meningen binnen de roeiver-
eniging behoorlijk. 

Er is een dreamteam geformeerd. 
Een team van roeiers die door 
hun  dagelijkswerk kennis, inzicht 
en vaardigheid hebben als het om 
architectuur, vormgeving en de 
praktijk van verbouwingen gaat. 
Daarnaast zijn de leden van het 
team een goede afvaardiging van 
de verschillende groeperingen 
binnen de roeivereniging. Indirect 
kan zo elk lid zijn zegje doen: in 
dit team is er plek voor discussies, 
én kan er daarna ook slagvaardig 
worden gehandeld. niet alleen 

praten, maar ook doen! 
Het dreamteam heeft van het 
bestuur de volgende taak gekre-
gen: gemotiveerd advies uit-
brengen over het ontwerpburo 
met het beste plan. Tja, wat is 
dat ‘het beste’? Daarin was het 
Programma van Eisen en het 
beschikbare budget leidend. 

Advies van dreamteam
Het dreamteam heeft het bestuur 
geadviseerd om met het ontwerp-
buro  Kobaltblauw (van Agaath 
Schedler), bijgestaan door A-vorm 
(van Dennis Biemans) in zee te 
gaan. Agaath is architect, afge-
studeerd aan TU Delft en heeft 
ervaring met verbouwingen bin-
nen en buiten. Dennis is architec-
tonisch vormgever en richt zich 
daarbij op het interieur. Tijdens 
de presentaties bleek, dat Dennis 
en Agaath zich het PvE eigen 
hadden gemaakt; ze hebben het 
PvE werkelijk gebruikt als het 
uitgangspunt. Ook de financiële 
consequenties van het plan waren 
onderzocht. Dit betrof natuurlijk 
een algemene onderzoek; in deze 
vroege fase van een ontwerp is 
een precieze kostenraming van 
een (ver)bouw niet reëel. 
Bovendien kon Kobaltblauw de 
ontwerpkeuzes in het plan goed 
beargumenteren, gaven ze blijk 
van realiteitszin en waren enthou-
siast.

Het bestuur heeft het advies van 
het dreamteam overgenomen 
en aan Kobaltblauw de opdracht 
gegeven een schetsontwerp te 
maken. Voor het bestuur was 
belangrijk al in deze fase grip te 
krijgen op de financiën. Er is daar-
om afgesproken dat Kobaltblauw 
niet alleen een schets, maar ook 
een eerste kostenraming zou 
maken en presenteren aan het 
bestuur.

Leden besluiten
De presentatie van Kobaltblauw 
heeft binnen het bestuur de 
nodige stof doen opwaaien. De 
bestuursleden konden zich niet 
allemaal achter het plan scharen. 
Besloten is het plan op de extra 
ledenvergadering te presenteren. 
Waarbij het hen ook inzichtelijk 
gemaakt zou worden welke kos-
ten het verplaatsen van de keu-
ken met zich mee zou brengen. 
De uiteindelijke beslissing over 
het plan, go/no go, zou uiteraard 
aan de leden zijn. 
Zo geschiedde. Een kleine meer-
derheid van de aanwezige leden 
stemden voor uitvoering van het 
plan. Daarbij is aan het bestuur de 
opdracht meegegeven de kosten 
van het plan te reduceren waar 
mogelijk. 

Do-Team??!!
Met deze keuze van de leden 
wordt het dreamteam een 
Do-Team. Dromen moeten nu 
gerealiseerd gaan worden. Welke 
taak krijgt dit Do-Team in de ver-
dere uitvoering van het plan? 
nu de schetsfase is afgerond, kan 
Kobaltblauw het plan definitief 
vorm geven. Het plan wordt 
steeds preciezer, meer uitgewerkt, 
details worden bestudeerd etc. 
De grote lijnen van het plan 
staan nu vast, maar daarbinnen 
is ruimte voor een kritische blik, 
voor commentaar, voor vragen, 
voor suggesties … Deze aanvul-
lingen zijn zeer waardevol voor 
de verdere planontwikkeling. Hoe 
meer aanvullingen, hoe beter het 
plan zal worden. Opmerkingen, 
vragen etc resulteren namelijk in 
argumentatie en motivatie voor 
ontwerpkeuzes. 

Om de kritische blikken, com-
mentaren, vragen, suggesties 
etc te kunnen ‘kanaliseren’ is het 
zaak, dat deze punten bij het 

Do-Team terecht komen. De dis-
cussie zal gevoerd worden door 
het Do-Team en de ontwerpers, 
daarna kan het Do-Team een 
beargumenteerde terugkoppe-
ling geven. Dus, wanneer je denkt 
opbouwende kritiek of een aan-
vullend idee te hebben voor het 
plan, schrijf, mail, spreek een lid 
van het Do-Team aan vertel het 
ze. Het wordt zeer op prijs gesteld 
als leden suggesties hebben hoe 
we de benodigde spullen op een 
zo goed en voordelig mogelijke 
wijze kunnen verwerven. Want 
alleen met ‘zelfwerk- en zelf-
waakzaamheid’ , kan het bestuur 
(ver) onder het gestelde budget 
van €80.000,=  blijven. Kortom 
er wordt zelfwerkzaamheid 
gevraagd van de leden en zelf-
waakzaamheid van  het Do-Team.

Er zijn ook communicatie-lijnen 
afgesproken tussen het bestuur 
en het Do-Team. Belangrijkste 
randvoorwaarden blijven het PvE 
en het budget. Kostenbeheersing, 
voortgang en kwaliteit van het 
plan zullen periodiek aan het 
bestuur gerapporteerd worden. 

Tot en met het definitieve ont-
werp is de inbreng van leden, 
het meedenken belangrijk. Deze 
inbreng zal het plan alleen maar 
beter maken. Maar daarna … 
daarna, komt de fase waarin 
ge- en verbouwd gaat worden! 
Dan is inbreng van de leden niet 
meer voldoende. Dan gaat het 
om inzet! Hoe we die inzet gaan 
vormgeven?? Dat weten we nog 
niet. Suggesties zijn welkom.

Namens het bestuur en het 
Do-Team sociëteit
| Lieke Huijbregts 

LEDEN VAN HET DO-TEAM TELEFOONNUMMER E-MAILADRES

Ad Boerefijn 076-5417426 a.boerefijn@planet.nl
Miep Collin 076 5141226 mcollin@xs4all.nl
Ellen Jansen 076-5600132 tjet.janssen@wanadoo.nl
Liesbeth van Gurp 076-5148679 lvgurp@gmail.com
Lieke Huijbregts 0161-412614 lieke.huijbregts@xs4all.nl
Leo de Leeuw 0162-422223 deleeuw38@gmail.com
Katja Wevers 076-5151980 katja@kwa-ontwerp.nl

je
ug

dk
am

p 
m

aa
sd

am

3



InRICHTInG SOCIëTEIT
Uitgangspunten 

•  Optimale akoestiek
•  Sfeer verhogen in eenduidige stijl

programma van eisen 
1  multifunctionele ruimtes creë-

ren, voor de volgende functies: 
•  vergaderen met 4 tot 10 perso-

nen (24 per jaar)
•  instructieavonden met 20 tot 40 

personen (6 per jaar)
•  roeicafe en kerstdiner; koken en 

eten voor 20 tot 100 personen
•  wedstrijden; ontvangen van max 

300 gasten
•  keuken die door vrijwilligers 

gebruikt wordt; relatief veel per-
soneel en dus ruimte nodig.

2   toegankelijk voor mensen met 
beperking

3  behouden/verbeteren van zicht 
op Mark

4  akoestiek optimaliseren:  
rapport van AV consulting als 
leidraad voor optimalisatie 
gebruiken.

5   Akoestische maatregelen  
passend bij gekozen stijl.

6  sfeer verhogen door eenduidige 
stijlkeuze in oa

• kleurgebruik
• meubels
• verlichting 
• aankleden van wanden 

7  sfeer verhogen door accenten 
te (kunnen) leggen met verlicht-
ing, geen losse verlichting

8  meubels toespitsen op multi-
functionaliteit, dwz meubels 
waarmee geschoven kan wor-
den, meubels die voor meerdere 
doeleinden geschikt zijn (verga-
deren, eten en koffieleuten).

9  inrichting is duurzaam en 
‘vandaal’bestendig. 

10    inrichting is goed schoon te  
houden

11  werkkast voor schoonmaakspul-
len, inclusief het ‘dweil-apparaat’

12  presentatie mogelijkheden op 
groot scherm 

13  gebruikt roeimaterieel  
gebruiken bij inrichting

14   Optioneel, afhankelijk van de 
meerprijs, meubels op terras 

15  maximale inzet van leden van 
de roeivereniging bij realisatie 
van de inrichting; in ontwerp 
en offerte aangeven welke 
onderdelen door de leden zelf 
kunnen worden uitgevoerd en 
welke besparingen dit oplevert.

UITnODIGInG EXTRA 
LEDEnVERGADERInG
geachte leden van de roeivereniging Breda
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat ons doorgaans zo rustige roeiwater behoorlijk woelig is geweest de afgelopen 
weken, met name waar het de aanpassing van de sociëteit betreft. In de binnenkort te verschijnen Easy All 
wordt u daar nader over geïnformeerd. U  heeft waarschijnlijk de mail van Chretien Versteegh gelezen met 
een uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering van 6 juli aanstaande.
HET BESTUUR nODIGT MET nADRUK ALLE LEDEn UIT OM HIERBIJ AAnWEZIG TE ZIJn.
 
MAAnDAG 6 JULI / 20.30 UUR / RV BREDA

AGEnDA EXTRA LEDEn VERGADERInG RV BREDA

WAnnEER: MAAnDAG 6 JULI A.S
WAAR : RV BREDA 
TIJD:   20.30 UUR     

1.0 OpENINg door  voorzitter Wim Rutten.
heT meerjArenpLAn vAn De rv BreDA: 
waar staan we nu ?
2.1 vervangen vlot
2.2 uitbreiden bootopslagplaatsen
2.3  aanpassingen sociëteit : stand van zaken Do – Team, begroting en budget.

DiscUssie meT De LeDen
4.0  sluiting
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Beste leden van de Roeivereniging Breda,

Een veertigtal leden heeft mij te kennen gegeven niet tevreden te zijn met de plannen en de gang van zaken ten 
aanzien van de verbouwing en herinrichting van de sociëteit. Ikzelf heb om deze reden kort na de vergadering van 
23 april mijn functie in het bestuur neergelegd, zoals daarvoor ook 2 andere bestuursleden Leo van Tol en Eleanor 
van Andel-Touw hebben gedaan om dezelfde redenen. Om meerdere redenen zijn veel leden ontevreden over de 
stemming op 23 april. Enkele argumenten zijn:

 * Ontevreden over gang van zaken. Dit heeft geleid tot het opstappen van 3 bestuursleden.
 *  Convocatie te laat de deur uit. De vergadering was aangekondigd op de website en op een eerdere vergade-

ring. De persoonlijke uitnodiging kwam pas op 16 april en dit is minder dan 14 dagen voor de vergadering 
(zie statuten artikel 19). Vragen daarbij zijn:

• Is dit wel een geldige vergadering geweest?
• Waarom heeft het bestuur zich ook nu niet aan de statuten gehouden?
•  Het bestuur is de dag na de vergadering van de 23e april gewezen op dit feit en er is daarom verzocht om 

geen verplichtingen aan te gaan die samenhangen met op deze vergadering genomen besluiten. Is dit wel of 
niet gebeurd?

*  De financiële onderbouwing is pas 2 dagen vooraf aan de vergadering kenbaar gemaakt. Dit was te kort om er 
kritisch naar te kijken. nu is het nog steeds onduidelijk wat de RV Breda krijgt voor dit bedrag.

*  De plannen zijn gepresenteerd als deel uitmakende van één keten, vrijwilligers-vlot-botenopslag-sociëteit-
fondswerving. Bij het wegvallen van één van deze schakels (botenopslag) vervalt feitelijk ook de onderbou-
wing van de andere ketenen. Het is zondermeer duidelijk dat als we de kernfunctie ‘roeien’ willen blijven 
ondersteunen er binnen 3-10 jaar rigoureus aan ‘Rapp-zijde’ fors zal moeten worden geïnvesteerd.

*  De begroting was uitgewerkt tot 2013, maar de financiële last zal langer doorlopen dan tot het gecommuni-
ceerde jaar.

* Het verzoek tot bedenktijd tijdens de vergadering werd afgewezen door het bestuur.
*  Het plan voor de sociëteit kende geen opties waar de leden uit konden kiezen. Er werd slechts één integraal 

plan gepresenteerd en daar moest meteen integraal over beslist worden.
*  De verwachte kosten voor het huidige voorstel zijn erg hoog: € 80.000,- te financieren met een 20 jaar lopende 

lening, waardoor de kosten totaal op € 130.000,- komen. Bijkomend argument: We weten nog niet wat we 
met de Rapp-zijde gaan doen, moeten we geen rekening houden met een grote verbouwing daar binnen de 
komende 10 jaar en zeker niet nu een lang lopende lening afsluiten.

* De huidige keuken is in prima staat en voldoet goed.
* De lening voor de huidige sociëteit is nog niet afbetaald.
*  Een zeer groot aantal leden heeft geen behoefte aan een dergelijke kostbare verbouwing. Moet er niet 

gestreefd worden naar een invulling die door een veel groter deel dan een kleine meerderheid (als die er wer-
kelijk is) van de leden worden gesteund?

* De communicatie van het bestuur laat naar de mening van diverse leden te wensen over:
• Details over de plannen.
•  Leden zijn nog niet geïnformeerd over het opstappen van 3 bestuursleden en enkele vrijwilligers naar aanlei-

ding van dit onderwerp.

Het bestuur heeft op 14 mei een petitie ontvangen, ondertekend door ruim 30 leden, waarin deze leden ver-
zoeken om een nieuwe ledenvergadering. Het bestuur heeft hier tot op heden geen gehoor aangegeven, wat 
volgens de statuten wel had moeten gebeuren. (statuten artikel 19) Conform deze Statuten nodigen deze 
verontruste leden u dan ook bij deze uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op maandag 6 juli 2009, 
aanvang 20:30 uur in de sociëteit van onze vereniging.

Agendapunten:
1.   Verzoek aan het bestuur om alternatief plan te ontwikkelen voor aanpassing sociëteit, waarbij het budget 

lager uit moet vallen, gebaseerd op handhaving van de huidige keuken.
2. a.  Verantwoording van het bestuur over gehele voortraject van het project, de geldigheid van de vergadering 
op 23 april en waarom heeft het bestuur zich ook nu niet aan de Statuten gehouden. b. Heeft het bestuur na de 
23e april uitgaven gedaan of is het verplichtingen aangegaan met op deze vergadering genomen besluiten?
3.  financiële verantwoording van gemaakt kosten tot nu toe.
4.  Detailuitwerking t.a.v. het voorgestelde budget van € 80.000,-.
5.   Toekomstvisie van het bestuur t.a.v. te verwachten verbouwing Rapp-zijde op middellange termijn en  

financiering.
6.  Herstemming van het in meer detail uitgewerkt plan/alternatief plan met behoud van huidige keuken.
n.B. stemmen bij volmacht is statutair niet toegestaan. Ik hoop u allen te zien op 6 juli in de sociëteit.

| Namens de petitiegroep, Chrétien Versteegh
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GESLAAGD VOOR HET 
EXAMEn S1 OP 6 JUnI 
2009:
Marijke van Eijl
Ilse Lameijer
Hilde Hoeben
Babette Trommelen
Yvonne Slooven

AgenDA 
miDWeekroeien 
2009 
 
Dinsdag 14 Juli 
naar Maasdam

Dinsdag 11 
Aug. W.S.V De Helling uit 
Culemborg onze gast

Dinsdag 15 Sept.naar Rotterdam 
te gast bij nautilus

Dinsdag 13 Oktober
Sluitingstocht in Herfsttinten

Dinsdag 10 nov.
A L L E J A R I G E D A G 2009
 
| Nel Nollen
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meT nAUTiLUs nAAr 
De hAven vAn BreDA
Dinsdagmorgen 9 juni was het 
weer zover dat we als midweek 
roeiers gasten ontvingen. Deze 
keer waren het de roeiers uit 
Rotterdam. Een 4 tal roeiers waren 
gekomen om met ons mee te gaan 
voor een rondje stad. Helaas liep er 
voor de start van alles mis. Er waren 
geen wherry´s (waren door het 
bestuur aan een school beloofd). 
De Mark lag al in het water maar 
had te weinig  roeistoeltjes ( 
konden we ook niet vinden) De 
Steurgat waaide van de schragen 
en mocht niet meer mee. Eindelijk 
was het om 11 uur zover dat we 
konden vertrekken. Met veel wind, 
mooi weer en een goed humeur 
voeren we richting stad. De bedoe-
ling, ook richting Ginneken gaan, 
kon helaas door de late start niet 
doorgaan maar we deden wel de 
nieuwe haven aan. na een heerlijke 
lunch op een bankje in de haven 
en een kopje koffie bij een cafeetje, 
aanvaarden we de terugtocht. Een 
paar vriendelijk heren hielpen ons 
met het instappen want dat is in de 
haven met onze bootjes toch wel 
wat moeilijker. Het regende tijdens 
het koffiedrinken flink. We dachten 
‘nu hebben we het gehad’ maar 
toen we net de stad hadden ver-
laten, overviel ons een flinke bui. 
Gelukkig heeft ons humeur er niet 
onder geleden en met droog weer 
en een zonnetje waren we rond 15 
uur weer terug op onze roei. We 
gaan snel een tegenbezoekje bren-
gen, waarschijnlijk in september. 
Een heerlijke tocht en dank aan de 
organisatoren van deze dag.
| Een van de enthousiaste  
midweekroeiers

Voor een clubsandwich 
naar Geertruidenberg
Op 4 april was het dan zover. 
Mijn allereerste roeitocht 
stond op het programma. 
Deze keer geen tochtje naar 
de brug en terug, maar een 
heuse roeitocht van 30 km naar 
Geertruidenberg en terug. Voor 
velen van jullie misschien een 
peulenschil, maar voor mij als 
beginnend roeier een groot 
avontuur.
Om 10:00 uur stond Eleanor van 
Andel ons vol enthousiasme 

op te wachten op de roei. Voor 
vertrek werden de ploegen inge-
deeld, de route doorgenomen 
én instructies voor het wisselen 
in de boot gegeven. Wisselen in 
de boot?! Dat kan toch helemaal 
niet!! Eleanor moet een grapje 
maken, dacht ik nog. Maar een-
maal op het water bleek niks min-
der waar. Ieder half uur wisselden 
de twee roeiers met de twee 
stuurmannen van plaats, zonder 
om te slaan of in het water te val-

Roeien op de nieuwe Waterweg
Roeien op de Nieuwe 
Waterweg is een spectaculaire 
gebeurtenis. Dat kan, als je zo 
gelukkig bent een uitnodiging 
van Nautilus in Rotterdam 
voor zo’n evenement te krijgen. 
Zaterdag 24 mei was het weer 
zover. Vijf leden van de RV 
Breda trokken erheen. 

‘Uithouden’
De organisatie was tot in de 
puntjes verzorgd. Laat dat maar 
aan de nautilianen over, met als 
aanvoerder Atie, die we zo nu en 
als gast op dinsdag ook wel in 
ons clubhuis tegenkomen. Het 
lijkt wel alsof ze bij nautilus niets 
anders doen dan op ruw water 
roeien, maar ik heb me laten 
vertellen dat ze bij de Rotte nog 
een botenhuis hebben, waar de 
minder avontuurlijke leden eens 
rustig kunnen gaan skiffen, om 
van de stormachtige ervaringen 
op de Rotterdamse levensader 
te bekomen. .
Ditmaal deden er 20 boten 
mee, met ongeveer 88 roeiers: 
12 wherry’s en 8 C-4-en. Het 
roeien op het drukke en roerige 
water van de Maas vergt spe-
ciale vaardigheden, die alleen 
de nautilianen beheersen. Alle 
boten hadden dan ook een lid 
van nautilus als stuurman Ze zijn 
wel zo aardig om cursussen ‘ruw 
water’ te geven, waarvoor je dan 
van hen een diploma krijgt, ten-
minste als je met goed gevolg 
examen bij hen hebt gedaan. 
nu kregen we even snel les om 

de primaire kneepjes van de sport 
onder de knie te krijgen. Van belang 
bijvoorbeeld is de techniek van het 
‘uithouden’. Wat niet wil zeggen, dat 
je voldoende uithoudingsvermogen 
moet hebben om de tocht zonder 
kleerscheuren door te komen, maar 
dat je “de boot parallel aan de gol-
ven legt, vervolgens het blad van de 
riem op de kop van de golf drukt en 
in het golfdal laat vieren”. Ook het 
‘surfen’ op meelopende rollers kan 
nuttig zijn. 

onder escorte
Het was prachtig weer en dus roei-
den we in optimale omstandigheden, 
wat misschien wel jammer was, want 
nu konden we het gevoel van op ruw 
water roeien niet optimaal ervaren. 
Hoorde ik het goed en was er iets in 
de stem van onze stuurvrouw dat 
deed vermoeden, dat we op deze 
manier niet helemaal volwaardig aan 
de bak kwamen vandaag? Een brevet 
zat er in elk geval die dag niet in. 
Maar niet getreurd, zeker in de mid-
daguren kregen we ten volle onze 
portie momenten van dreiging en 
gevaar van aanrollende golven. We 
hielden ons hart vast en daar gaat 
het toch om. Maar het ging altijd 
goed, en daar gaat het toch ook om. 
Op de heenweg met ebstroom rich-
ting zee viel het nog wel mee met 
angstaanjagende golven, maar op de 
terugweg kregen we de volle vloed 
achter ons. Voor deze roeitocht wordt 
dan ook al een jaar van tevoren via 
Rijkswaterstaat uitgezocht wanneer 
het tij het gunstigst is. Slechts een 
keer per jaar en alleen op zondag 

mag bij uitzondering in de havens 
worden geroeid. De tocht vindt 
plaats onder escorte van de “Port 
of Rotterdam”, een schip van de 
Rotterdamse waterautoriteit. Dat is 
ook wel nodig, want grote vracht-
schepen, snelle vrachtschepen, 
binnenschepen, speedboten en 
rondvaartboten zorgen voor gewel-
dige drukte en deining. 
In de morgenuren zagen we 
Rotterdam Centrum en dat bood 
vanuit de boot weer eens een heel 
ander perspectief. De nautilus-
stuurlieden betoonden zich goede 
gidsen en aangename causeurs. 
In Schiedam aan de kade, waar 
een groot aan tal dagjesmensen 
van de zon genoten gebruikten 
we de lunch. nadat we het sein 
van de patrouilleboot hadden 
gekregen staken we de nieuwe 
Maas over naar de zuidoever. 
Langs de Eemhaven, Waalhaven en 
diverse andere havens, met onder 
andere de “trots” van de Gemeente 
Rotterdam, het oude passagiers-
schip M.S. Rotterdam, bereikten we 
uiteindelijk weer het clubhuis van 
nautilus, niet dan nadat de patrouil-
leboot groen licht had gegeven 
voor de oversteek naar de nautilus 
haven.
We kregen een roeiersbuffet aange-
boden van een  buitengewone klas-
se. nog lang nadat we moe maar 
voldaan waren vertrokken streelden 
we met de tong langs ons verhe-
melte om de smaak van de heerlijke 
desserts nogmaals te evoceren en 
opnieuw te savoureren. 
| Marius Aalders

len. Een avontuur op zich!
Rond het middaguur arriveerden 
we met flinke trek in het haventje 
van Geertruidenberg, waar het 
me geen enkele moeite kostte om 
een heerlijke clubsandwich naar 
binnen te werken. Ook de ande-
ren lieten zich deze welverdiende 
lunch goed smaken, waarna we 
met volle buiken aan de terugreis 
begonnen. Moe maar voldaan 
(en zonder blaren!) arriveerden 
we rond half zes op de roei. Een 
mooie tocht en zeker voor herha-
ling vatbaar. En niet alleen voor 
die heerlijke clubsandwich!!
| Francis Meulendijks
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COLOfOn

Erevoorzitter Victor Bernhard

BESTUUR
Voorzitter  Wim Rutten 076-5219172
Secretaris  nico van Walree 076-5339593
Penningmeester  Henri Peters 076-5213711
Commissaris instructie Lieke Huijbregts        0161-412614
Commissaris materiaal vacature
Commissaris sociëteit Liesbeth van Gurp 06-22567920
Commissaris wedstrijden Kees Bakkenist  0162-435694
Commissaris jeugd Sjoerd de Goei
Commissaris activiteiten vacature     

COnTACTPERSOnEn 
midweekroeien nel nollen 076-5612576
Petra Antonissen 076-5140310 petramartin@hetnet.nl
Ledenadministratie 
Annelies Steenman 078-6764919 ledenadm@rvbreda.nl

REDACTIE EASY-ALL 
Karin Plantinga 0162-433472  plantext@wxs.nl
ontwerp  
Katja Wevers 076-5151980 
Len Knoester

Het volgende nummer verschijnt in oktober 2009
Uiterste inleverdatum kopij 30 september 2009

Bericht voor winnaars Markregatta  
Vele ploegen hebben blik getrok-
ken, afgelopen zaterdag op de 
Markregatta en daarvoor gefeli-
citeerd. De wedstrijdroeiers van 
de RV Breda doen het goed dit 
jaar, met veel overwinningen zo 
blijkt uit het blikkenklassement 
zover.Voor de juiste stand nog 
wel even dit Markregatta blik en 
eventueel eerdere blikken opge-
ven voor het blikkenklassement 
op: www.vierzonder.nl. Dit kan 

online als je al eens een blik hebt 
opgegeven,dan staat je naam er 
nl. al bij. Is het je eerste blik, dan 
even een mailtje naar postmas-
ter@vierzonder.nl Dit e-mail adres 
is beschermd tegen spambots. U 
heeft Javascript nodig om het te 
kunnen zien. dan zet ik je naam er 
bij en kan je vanaf dan al je blik-
ken dit jaar en in de toekomst zelf 
opgeven.
| Willem Muller  
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DE DEADLInES VOOR DE KOPIJ ZIJn ALTIJD DE LAATSTE DAG VAn DE OnEVEn MAAnD, M.U.V. DE ZOMERVAKAnTIE.

BARDIEnSTROOSTER 20 JUnI - 11 OKTOBER 2009

Zaterdag 4 juli  
Rob Buurman en Anne 
Campschroer
Zondag 5 juli   
Peter Cival en Miep Collin

Zaterdag 11 juli   
Henk Cosijn en Iroy Cosse
Zondag 12 juli   
Johan Creemers en Marja v.d. 
Crommenacker

Zaterdag 18 juli   
nana Culduz en Anton Dank
Zondag 19 juli   
fred en Marion Dauwerse

Zaterdag 25 juli   
Annelies Dekkers en  
Janneke van Dijk
Zondag 26 juli   
Inigo van Dijk en nicole Dolman

Zaterdag 1 augustus  
Arjan van den Doel en  
Mireille van den Doel
Zondag 2 augustus  
Joost en Marga Doense

Zaterdag 8 augustus  
Karin Dumoulin en Mirjam van 
Duuren
Zondag 9 augustus  
Renske Eernisse en Marijke van Eil

Zaterdag 15 augustus  
Leon Elmans en Hans van Engen
Zondag 16 augustus  
Corrie van Es en Luuk feij

Zaterdag 22 augustus  
Wijnand freling en Julius freutel
Zondag 23 augustus  
Carin frijters en Eefje frijters

Zaterdag 29 augustus  
Ramon froklage en  
Angelique de Gast
Zondag 30 augustus  
Gom van Geel en Pieter Geltink 

Zaterdag 5 september  
Martin van Gennep en  
Danielle Gerrits
Zondag 6 september   
Kees en Sjoers de Goeij

Zaterdag 12 september  
Robert Govers en Chris Greve
Zondag 13 september  
Mirjam Grunwald en René van 
Haaren

Zaterdag 19 september  
Ad Haarhuis en Marc de Haas
Zondag 20 september  
Kai Hameleers en Wouter van der 
Haven

Zaterdag 26 september 
Tosca Heemskerk en  
Hans Helmonds
Zondag 27 september  
Richard Helsloot en Wouter van 
Hengel

Zaterdag 3 oktober  
Peter Hengst en Joan Hessel
Zondag 4 oktober  
Geert-Jan Heymeijer en Annelies 
Hillemans

Zaterdag 10 oktober  
Anne Grosfeld, Tim van Bergen, 
Josine Houbolt, Henk Hindriks, 
Hilde Hoeben, frank Hoedelmans 
Zondag 11 oktober  
Martijn van Hoek en Roy ter 
Hoeve.
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