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EASY  ALL173

Verzilting?
Zal in de toekomst door verzilting van het 
Volkerak de blauwalg verdwijnen? Deze en 
andere vragen drongen zich aan mij op na 
een dagje roeien op de Steenbergse Vliet toen 
we op 14 april met veertien midweekroei-
ers de Roosendaalse Roeivereniging bezoch-
ten. De vereniging waar beweerd wordt dat 
men er over het mooiste water van heel Zuid 
Nederland beschikt. 

Witte kuiten
Die morgen voeren we bij een strakblauwe 
lucht op de Vliet bij Roosendaal in een uitge-
strekt polderlandschap met gele rietkragen. 
Frisse groene scheuten wezen ons op het nade-
rende voorjaar, maar een schrale oostenwind 
ontnam ons de moed om de nog witte roeik-
uiten aan het zonlicht bloot te stellen en ble-
ven dus voor de rest van de dag in lange broek 
gehuld.

Heen en terug
Er stond een tochtje naar de haven in De Heen 
op het programma. Een afstand van ongeveer 
30 kilometer. Na de botenindeling, koffie met 
cake en een praatje vertrokken we in wher-
ry’s richting Bovensas. In het zicht van de sluis 
aldaar meerden we aan voor een korte pauze. 

Het was een pittoresk gezicht deze eeuwen-
oude sluis, prachtig gelegen tussen het groen. 
Ooit was hier sprake van eb en vloed, maar met 
de bouw van de Oosterscheldedam kwam daar 
een einde aan. 
 
Afslag gemist.
Voorbij deze sluis volgden we de Steenbergse 
Vliet en raakten we achter op de andere boten. 
Enkele meanders verder waren onze voorgan-
gers zelfs volledig uit het zicht verdwenen. Dit 
leverde ons bootje tenslotte tien onzekere, veel 
te verre roeikilometers op. We kwamen uit bij 
de jachthaven in Benedensas. 
Balen! De plaatselijke, historische sluizen, een 
geliefd foto-object, maakten echter weer een 
heleboel goed. Op de terugweg bleek “samen 
uit samen thuis” geen optie meer te zijn en 
kwamen we ver na de anderen aan bij de roei 
in Roosendaal. Ondanks deze tegenslag kon-
den we na afloop nog samen op het terras 
genieten van een heerlijke zelfgebakken qui-
che, aan misschien wel het mooiste water van 
Zuid Nederland. 

Roosendaal bedankt. 
Namens de midweekroeiers RV Breda, 
Bert van Nispen
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door Martin van Gennep

In het weekend van 8 en 9 mei werd er door de Bredase jeugd 
meegedaan aan de ZRB op zaterdag en de  Internationale Gentse 
Mei Regatta in de gelijknamige Belgische stad op de zondag.  
Op de zaterdag, in de vroege uren van de wedstrijden die dag, ver-
schenen allereerst Jort en Joris in de skiff aan de start. Voor Jort was 
deze eerste start een trainingswedstrijd, welke hij ook tamelijk gemak-
kelijk won. Joris moest met Daan Klomp strijd leveren om de tweede 
en derde plaats, wat hij helaas verloor en zo derde werd. 

Twee Bredaase ploegen tegen elkaar
Aan het begin van de middag mochten beide heren opnieuw, maar 
nu  in de dubbel twee, aan de start verschijnen. Tegenstanders waren 
ondermeer onze Bredase Pepijn Bosman en Joep de Haas. Deze laat-
ste twee hebben werkelijk alles gegeven maar konden niet op tegen 
de overmacht van Jort en Joris, die een tweede het blik naar zich toe 
trokken. Pepijn en Joep werden uiteindelijk verdienstelijk vierde. Aan 
het einde van de middag waren er nog twee races. Eerst kwam Fleurine 
van Manen in een dubbeltwee met Margreet van Broekhoven van roei-
vereniging TOR uit Tilburg, aan de start. Alhoewel het er lang op leek 
dat beide dames tweede in hun heat zouden worden werd het op het 
laatst toch net nog een derde plaats in de heat  en overall een zesde 
plaats. Waarbij opgemekt moet worden dat de plaatsen 4 tot en met 7 
erg dicht bij elkaar lagen. Voor Breda werd de dag afgesloten met een 
winst van wederom Jort en Joris. Nu werd er geroeid in een ongestuur-
de dubbelvier, waarbij voor het eerst samen met Bart de Wijs en Daan 
Klomp (beide van TOR) een oefenwedstrijd werd gestart. De oefening 
was met name voor de volgende dag, want dit zelfde viertal zou in een 
soort gelijke boot ook van start gaan in Gent. Dat de combinatie ook 
de volgende dag wel succesvol moest gaan worden was op grond van 
de samenstelling (drie A finalisten van het NK skiff ) en de oefenwed-
strijd snel duidelijk. Op een aantal kleine technische zaken na liep de 
boot erg gemakkelijk en werd met grote overmacht gewonnen. 

Internationaal veld
De volgende dag werd in een internationaal veld de verwachtin-
gen waargemaakt. Strijdend tegen 19 boten uit Nederland, België 
en Ierland werd, met twee seconden voorsprong op nummer twee, 
wederom blik getrokken. Kortom een combi met mogelijkheden voor 
de toekomst. Tenslotte werd door Joris en Jort op het einde van de dag 
ook nog gestart in een dubbeltwee. Met 7.20 seconden werd in een 
veld van 40 roeiers uit Nederland, Duitsland, België, Engeland, Frankrijk 
en Ierland qua tijd een tweede plaats overall behaald, ware het niet 
dat na afloop van de strijd beide heren als gediskwalificeerd beschre-
ven stonden. De volgende dag bleek echter dat dit op een vergissing 
berustte en dat alles recht getrokken zou worden.
Met in eerste instantie een enigszins nare nasmaak met betrekking tot 
de laatste wedstrijd, maar uiteindelijk toch opluchting, kan al met al 
toch gezegd worden dat de Bredase jeugd dit weekend op nationaal 
en internationaal niveau zeer goed gepresteerd heeft. Verwachtingsvol 
wordt dan ook uitgekeken naar de volgende prestaties van de jeugd 
op de Bosbaan over een paar weken. 

Vier x blik en één x tweede op ZRB en in Gent
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Tijdens het afgelopen Pinksterweekend waren 
de loodsen leeg omdat de jeugdsectie 16 
boten had mee genomen naar hun jaarlijkse 
roeikamp in Maasdam, alwaar ze onder zeer 
goede weersomstandigheden verbleven op 
het terrein van de altijd weer zeer gastvrije 
familie Steenman. Een dergelijk kamp is natuur-
lijk fantastisch voor de jeugd, maar als je natio-
naal goed presteert en tegelijkertijd wordt 
ook de Westelijke Regatta gehouden op de 
Bosbaan in Amstelveen, dan wringt er ook wel 
iets. 

Galgewater Troffee
Vandaar dat coach Sjoerd voor een compromis 
heeft gezorgd. Zaterdag vroeg in de ochtend 
gingen onze15-jarige roeiers Jort en Joris naar 
Amsterdam om daar een vroege skiffwedstrijd 
te starten in het jongens 18 veld. Jort zou starten 
in het A veld. Joris in het B veld. Beide mannen 
wonnen hun heat met overmacht en kregen dus 
beide een blik. Joris die, ondanks de lichte wind 
van opzij, ook een nieuw persoonlijk record 
roeide van 7:55.06, werd in het totaal klasse-
ment derde. Jort maakte zijn eigen inschatting, 
dat het mogelijk moest zijn om overall eerste te 
worden, met zijn tijd van 7:31.82 waar. Tot zijn 
verbazing bleek dat aan deze overall overwin-

ning nog een extra prijs verbonden was, name-
lijk de Galgewater Troffee. Hiervoor mocht hij 
de bij deze prijs horende wisselbeker voor een 
minuut in ontvangst nemen. De minuut was 
voor een foto die hij nog opgestuurd gaat krij-
gen. Daarna mocht hij de beker weer inleveren. 
Tastbaar was echter het heatblik en dat, gepaard 

met de wetenschap van eeuwige roem, maakte 
het toch wel een bijzondere wedstrijd. 
En ... een bijzonder weekend, want meteen na 
de wedstrijd werd de terugweg aanvaard naar 
Maasdam waar beide mannen rond het mid-
daguur aankwamen en dus nog een paar leuke 
dagen voor de boeg hadden.

Informatie betreffende roeikleding
Onze clubkleding bestaat uit een wedstrijdlijn en een toerlijn.

De toerlijn is op de club aanwezig en kan op aangekondigde verkoopdata of tussentijds  
worden gekocht. Deze data vindt u in het clubhuis op de kledingposters.
De toerkleding bestaat uit: caps, katoenen wedstrijd T-shirts, polo’s, collegesweaters  
en hooded sweaters allen voorzien van wedstrijd-of clublogo, variërend in prijzen van €7,50 
tot €27,50

De wedstrijdlijn wordt verzorgd door Truesport.
Je kunt hen vinden via www.truesport.nl  Daar kunt u alle kleding zien en bestellen.
De bestelde kleding wordt dan naar u verzonden inclusief de portokosten.

Op de club wordt deze firma 2 keer per jaar vertegenwoordigd door Truus Bauman.
tijdens de Markregatta en de Pepernoten race.
U kunt dan ter plekke kopen of bestellen. 
Op die verkoopmomenten betaalt u geen extra kosten. 

De Westelijke Regatta: in twee heats vier maal prijs 

door Martin van Gennep

Voor meer informatie 

kunt u terecht bij Margriet Ardon, 

Karin Jaeger of Willy Huinck.

Kleding kan besteld worden via www.truesport.nl. 

Verkoop clubkleding 

nieuw!
nieuw!

Als er vragen zijn 
kunt u die stellen 
aan Margriet Ardon, 
Karin Jeager,  
Willy Huinck.
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RV Breda de best presterende
roeivereniging van Nederland
Door Martin van Gennep en Annelies Steenman

Zoals elders vermeld in deze Easy all heeft Breda met 4 jeugdleden deelgenomen aan 
de Hollandia. Tijdens deze wedstrijd werd de volgende prijs uitgereikt.

“Ben jij ook zo benieuwd wat de best presterende juniorenvereniging van Nederland is? 
Aan het eind van het wedstrijdweekend zullen we het weten. Aan de hand van de uit-
slagen wordt berekend welke vereniging overall het beste gepresteerd heeft. Uiteraard 
is hier een mooie prijs voor de hele vereniging aan verbonden! De winnende vereniging 
mag een roeiclinic volgen welke zal worden geleid door Lili Wabeke-Meeuwisse, de coach 
van onder andere Jaap Schouten”.

Tijdens de wedstrijd liet Jort al weten dat hij benieuwd was wie de winnaar zou worden, 
want wij, RV Breda, stonden in de top van het klassement. Ook Sjoerd liet gedurende de 
dag dezelfde vraag vallen, maar helemaal duidelijk werd het ons niet. Of we het vergeten 
waren door de vermoeidheid van twee dagen Bosbaan, of dat het kampioenschap van 
Jort ons naar het hoofd gestegen was, weten we eigenlijk niet meer. Maar halverwege 
de middag, toen voor ons de interessante wedstrijden geweest waren, besloten we rich-
ting Breda te gaan, totaal niet meer denkende aan de prijs die uitgereikt zou worden.  
En … wat schetste mijn, of ik denk wel onze verbazing…
Het volgende bericht op de site van onze vereniging

Waarom staat Albert daar nu op de foto met Ronald Florijn. Alle verenigingen hadden hier-
over een brief gekregen en het stond te lezen op de site van de Hollandia, maar waar was 
Breda. Ze waren natuurlijk al dolgelukkig met de nieuwe Nationaal Kampioen Jort en elders 
een feestje aan het bouwen. Wat bleek aan het eind van de dag. Door de luidspreker klonk 
een oproep voor de verenigingsvertegenwoordiger van Roeivereniging Breda. Waar ging dat 
over:  ???????????????? Juist de best presterende  juniorenvereniging van Nederland.

Niemand minder dan Ronald Florijn kwam de prijs uitreiken. Albert en Annelies waren 
nog op de Bosbaan. Ze hadden nog een wedstrijd te gaan. Toen ze hoorden dat Breda 
omgeroepen werd, gingen ze toch even kijken om te feliciteren en wat bleek. RV BREDA 
heeft de BEST PRESTERENDE JUNIORENVERENIGING VAN NEDERLAND. Omdat er niemand 
van de jeugd (-leiding) meer was heeft Albert (hij was tenslotte vroeger ook jeugdleiding)  
de prijs in ontvangst genomen, voor de eigenlijke winnaars, onze jeugd en hun begelei-
ders. Ofwel twee maal feest op dezelfde dag!!!   Gefeliciteerd.

TIJDSPLANNING 
HERINRIcHTING 
SOcIëTEIT

Kobaltblauw heeft afgelopen maand 
gebruikt om het gekozen schetsontwerp 
uit te werken tot een defintief ontwerp. 
Op 1 juni presenteren ze de plattegron-
den en wandaanzichten van het defin-
tieve ontwerp aan het do-team. Ook 
het  lichtplan kleurvoorstel, meubilair en 
materialisering horen hierbij.
We verwachten niet veel wijzigingen 
aan te hoeven brengen op dit defintieve 
plan: vooraf is er namelijk intensief over-
leg geweest in het do-team en tussen het 
team en de ontwerpers. De ontwerpers 
kunnen dan meteen door naar de laatste 
fase in het ontwerpproces: het uitwerken 
en detailleren van het ontwerp. Met deze 
details kunnen offertes aangevraagd wor-
den, waarna een precies kostenoverzicht 
én een planning gemaakt zal worden 
door de ontwerpers. 

Naast het werk dat de ontwerpers ver-
zetten zijn er twee avonden, georgani-
seerd door het do-team, waarin aan de 
leden de plannen gepresenteerd worden. 
Plannen waarvoor geld en helpende han-
den nodig zijn. De clubveilingavond op 
17 juni (op de avond van de midzomer-
avondrace) en de do-teamavond op 14 
juli. Hierover elders in deze easy-all meer 
………

De bouw zal beginnen rond half septem-
ber met een sloopfeest! 

do team

Jurjen van Royen: S3 en B2
Martijn Bakker:  S3
Adrienne Oomen: S3
Ester de Rooy:  S2

  Geslaagd  ►►►
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Nog enigszins fris, maar met een strak blauwe 
hemel boven ons vertrokken we zaterdagoch-
tend 24 april richting Geertruidenberg voor de 
openingstocht van het toerroei-jaar 2010. Maar 
liefst 17 personen hadden zich ingeschreven 
zodat we drie vierpersoonsboten met stuur 
en de Rietkreek konden volmaken. De dames 
waren duidelijk in de overhand maar de man-
nen konden toch hun stem in elke boot doen 
gelden. 

Historie in het Weeshuis
Kennelijk hadden we er allemaal zin in, want 
ieder was op tijd aanwezig zodat zelfs voor 
het afgesproken tijdstip gestart kon worden. 
In de beschutting van het Markkanaal kon-
den we even warmdraaien tot de sluizen bij 
Oosterhout om daarna aan het grote vaarkar-
wei te beginnen: over het Wilhelminakanaal 
naar Geertruidenberg. Bij de sluizen werden we 
opgewacht door een paar enthousiaste ouders 
die hun dochter in actie op de foto wilden vast-
leggen. Nou kun je bij sluizen meestal niet je 
roeivermogen showen maar het vraagt toch 
enige alertheid om behoedzaam in de sluis 
te varen. Die tempovermindering gaf de foto-
graaf de mogelijkheid om zijn onderwerp goed 
scherp in beeld te krijgen. 
Na het avontuur met de sluizen, immers alle din-
gen die je voor het eerst doet zijn spannend, 

voeren we in colonne richting de Donge. Die for-
matie konden we echter niet lang vasthouden 
omdat er een erg snelle boot bij was waarvan de 
inzittenden kennelijk hun krachten wilden laten 
zien. Zij konden alvast als heraut onze komst 
bij het havenrestaurant Zuz&Zooz aankondi-
gen. Daar op het terras aan het passantenha-
ventje zaten we heerlijk in de zon om onze luxe 
lunch te gebruiken. Je kunt Geertruidenberg 
niet aandoen zonder even over de markt gelo-
pen hebben. Het oude vestingstadje, dat ooit 
tot het graafschap Holland behoorde, blijft een 
bijzondere indruk achterlaten ook al kom je er 
al enkele jaren. De VVV-informatie van Bert en 
de historische beschrijving van Anja maakten 
het ons mogelijk even terug te gaan in de tijd. 
Opmerkelijk was dat het weeshuis, dat centraal 
aan de markt ligt, een noodzaak was omdat 
vele soldaten die kennelijk iets hadden met de 
marketentster de kinderen achterlieten als ze 
naar een andere plaats vertrokken. Die brakken 
waren letterlijk lastpakken voor de vechtzuchti-
ge beroepssoldaten. Ja en dan draait de burge-
rij en caritas op voor de verzorging. Toch maar 
goed dat we dat soort zaken beter afgeregeld 
hebben in onze tijd. Verder wandelend onder 
het berceau van lindebomen kwamen we weer 
bij ons haventje aan waar we na een sanitaire 
stop in de roeiboten  stapten op weg naar het 
kanaal. 

Zonnebrand
De zonnebrand moest eraan te pas komen 
wilde je niet met verbrande benen thuiskomen. 
Het tempo zat er wederom goed in zodat we 
na ruim een uur roeien al bij de sluizen waren. 
Na de sluizen werd er nog een keer gewisseld 
tussen stuur en slag en kon het tempo erop 
gegooid worden om lekker vlot bij de roeiver-
eniging aan te kunnen leggen. Daar wachtte 
ons een heerlijke vers gemaakte soep uit de 
keuken van Ineke van Nispen. We hadden zelfs 
nog keuze uit tomaat of asperges (ja dat sei-
zoen was net geopend) en met een stokbroodje 
erbij smaakte dat verrukkelijk. Als je dit lekkers 
ook nog onder een blakende zon op een terras 
boven het water kunt nuttigen is het toch fan-
tastisch om te kunnen roeien. 

Bert, bedankt voor de goede organisatie.

Openingstocht naar Geertruidenberg
door Frans Smet
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Vrijdag Thetissprint
Dit weekend werden op de Bosbaan in Amstelveen op vrijdag de 
Thetis sprint wedstrijden  en op zaterdag en zondag  het NK groot/
ARB gehouden.  Breda was op de Thetis vertegenwoordigd door cas 
Sunderman, Pepijn Bosman, Jort van Gennep en Joris Faas. In twee 
combinaties werd op een mooie zomeravond met wel een redelijke 
tegenwind uit het oosten, in de dubbeltwee voor zestien jarigen over 
500 m gesprint. 

Mooie sprinttijd
In de voorwedstrijden lukte het cas en Pepijn als jongelingen net niet 
om de finales te bereiken. Met 1:57.06 werd echter wel een vierde 
heatplek en een zeer mooie sprinttijd gerealiseerd. Jort en Joris ging 
het beter af. Met 1.47.60 classificeerden ze zich als eerste voor de fina-
le, die ze ook uiteindelijk met meer dan 3,5 seconden voorsprong op 
nummer twee wonnen. Het eerste blik was binnen.  Om het feest com-
pleet te maken startten beide heren ook nog in een skiff sprintwed-
strijd, die ze beiden wonnen. Jort startte in de lichte overgangsklasse 
heren (hij wilde wat meer tegenstand hebben) en Joris in het jongens 
16 veld. In de voorrondes bleek Joris al de snelste te zijn, iets wat hij 
ook in de finale herhaalde en dus was een tweede blik zijn deel. In het 
lichte overgangsveld kreeg Jort zijn tegenstand. Na 100 meter had hij 
een lichte achterstand op nummer een. Maar door er zeer hard aan te 
trekken ging hij deze skiffeur toch voorbij en won hij uiteindelijk met 
0.78 seconden verschil ook zijn tweede blik.

NK groot 
Op de zaterdag en de zondag werd zoals aangegeven het NK groot 
gehouden. Dit vond plaats tijdens de ARB wedstrijden.  Op de zon-
overgoten zaterdag was er vanuit RV Breda een grote delegatie aan-
wezig. Pepijn zou starten op het J14 skiff nummer van de ARB. Bart 
Boersma , Sam Beenhakker, Alex Smith en cas gaven met stuur Nienke 
Faas acte de presence  op het NK nummer J 16 dubbel vier met stuur-
man. Dit gold ook voor Jort en Joris die samen met de Tilburgse TOR 
roeiers Bart de Wijs  en Daan Klomp en lichtgewicht TOR stuur stuur-
tje Thom Amani de Bel in een combi vier startten. In de voorwedstrij-
den werd door beide ploegen zeer goed gepresteerd. De TOR-Breda 
combi werd met meer dan 9 seconden voorsprong op nummer twee 
overall winnaar van de voorrondes en dus A finalist. De Breda vier wist 
zich in een spannende race te plaatsen voor de B finale. Na een goede 
start, waarbij in de heat zelfs even een tweede plaats werd bezet (dus 
even virtueel A Finalist), zag het er lang  naar uit dat een derde plaats 
behaald zou worden. Echter in de laatste 250 m wist de Willem III 
vier nog net langszij te gaan en was een, toch ook fantastische, vier-
de plaats een feit. Kortom 2 Breda ploegen in de NK finales. Echter 
voordat deze finales plaatsvonden trad Pepijn aan in het Jongens 14 
nummer. Voor het nummer moest de  bosbaan even anders ingericht 
worden, want deze groep zou, net als op de Thetis, gaan sprinten over 
500 meter. Zich vasthoudend aan startlijntjes die aan een de baan 
overkoepelende kabels waren opgehangen, startte Pepijn zijn heat 
zeer fel. Een felheid die hij de gehele race wist door te zetten. Zeer 
overtuigend wist hij dan ook te winnen en daarmee behaalde hij een 
ARB blik, tevens zijn eerste blik in een nationale bosbaan wedstrijd.

Twee Nationale titels voor supermix van jeugdploegen
door Martin van Gennep   
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NK Finales zaterdag
Aan het einde van de middag werden de voornoemde NK finales 
gehouden. Als eerste verschenen de B finalisten aan de start. Ofschoon 
de Breda ploeg alles gaf wat er in zat, De mannen vol op hun benen 
trapten, moest helaas genoegen genomen worden met een zesde 
plaats. De A finale was bij de start zeer spannend. Met name de Spaarne 
ploeg was wat van plan en startten zeer snel. Onze jongens lieten hen 
in het begin dan ook gecontroleerd gaan, maar op de 500 meter was dit 
al recht gezet en werd gewerkt aan een duidelijke voorsprong die op de 
1000 meter al een feit was. Uiteindelijk werd met meer dan 13 seconden 
voorsprong op nummer twee in een tijd van 6:40.38  winnend gefinisht. 
Dit betekende voor Jort een tweede nationale titel (tijdens de Hollandia 
was al een skiff titel behaald) Voor Joris was het een novum, welke hij 
zich met genoegen liet welgevallen De dag werd door Joris en Jort 
afgesloten met nog een training in een combi acht van Breda, TOR en 
Spaarne waar de volgende dag in gestart zou worden. cas was hierbij 
de stuur. De winnende race en de prijsuitreiking zijn voor de geïnteres-
seerde lezer ook nog te zien op youtube, zie :

http://www.youtube.com/watch?v=evPFpXdjauE   en 
http://www.youtube.com/watch?v=doEWkE6dtHE&NR=1

NK GROOT zondag
De zondag begon vroeg (8.45 uur starten) voor Jort en Joris met een 
skiff heat in het jongens 18 veld. Met de vermoeidheid van de vorige 
dag nog in de benen en nog niet helemaal wakker en scherp, werden 
hierbij geen eerste maar tweede plaatsen behaald in de heats. Dit gold 
ook voor Joris later op de dag in het jongens 16 veld. Jort was echter 
zodanig hersteld dat hij zijn heat kon winnen en dus zijn vierde blik 
bemachtigde. Het echte werk van die dag kwam echter pas op het 
einde, namelijk het NK voor de J 16 achten. Ofschoon de mannen op 
papier het sterkst waren moest het nog wel blijken. Temeer omdat de 
dag ervoor voor het eerst in deze samenstelling geroeid was. Echter 
de kracht, het uithoudings-vermogen maar vooral de techniek en de 
ervaring uit eerdere boordwedstrijden zorgden ervoor dat de instap 
8 met een tijd van 6:14.43 en bijna 9 seconden voorsprong met over-
macht Nederlands kampioen werd. Hulde en zeker een reden voor een 
leuk feestje. 
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25 Mei, om zeven uur ’s ochtends, vertrokken vanaf de roei in Terheijden 
twaalf enthousiaste midweekroeiers per auto + een botenwagen voor 
een tweedaagse toertocht in de Zaanstreek.

Stukgelezen  
De file op weg naar Noord-Holland zorgde er voor dat we rijkelijk laat 
(11.30 uur) bij de Wormerveersche Roei Vereeniging aankwamen. We wer-
den ontvangen door een geduldig wachtende toercommissaris die inmid-
dels zijn krant had stukgelezen. Toch horen bij tegenvallers ook meevallers 
en zo verliep het afladen en uitzetten van de wherries voorspoedig al werd 
er soms vertwijfeld om een regisseur geroepen. Uiteindelijk zorgde een 
ongekend enthousiasme er voor dat de klus snel geklaard werd en kon 
Eleanor de wherries in alle rust, vaardig met de peddel voorbij het boten-
huis naar het vlot loodsen. 

Verborgen talent
Zo snel mogelijk vertrekken was de boodschap. Bij de Honigsluis (een 
monumentale poldersluis) stond de sluiswachter ons al op te wachten. 
Vaardig met pikhaken en peddels manoeuvreerden we onze boten tus-
sen de kademuren langs slechts één geopende sluisdeur. Verheugd door 
zoveel onverwacht talent verlieten we na het schutten (opnieuw via  één 
geopende deur) het sluisje. Slippend en achterover liggend met peddel 
in de aanslag gleden we onder het pal daarachter gelegen bruggetje (de 
toegang naar Westzijderveld)  en werden we onverwacht begroet door 
een passerende palingvisser die kennelijk met plezier onze succesvolle 
pogingen had gevolgd.

Schuitje varen, theetje drinken,
We volgden het water tussen de nieuwbouw van Zaandijk en roeiden 
vanaf hier tot de Overtoom. De Overtoom, die me deed denken aan 
het welbekende liedje over zondagse tochtjes die Amsterdammers 
in de 18e eeuw hier naar deze overzetplaats pleegden te maken.  

Aan de horizon, ver achter de welig begroeide oevers, lag het 
Noordzeekanaal. Enorme silhouetten van containerliften ontsierden er 
het uitzicht. Toch wist een groep grazende koeien weer onvoorwaardelijk 
onze aandacht te trekken voor de natuur. Dromerig zagen zij drie wherries 
aan zich voorbij trekken. Het middaguur was inmiddels ver verstreken. We 
zochten naar een geschikte aanmeerplek. Na enkele honderden meters 
lukte het om ons te installeren op een drassige stuk land aan een zijarm 
langs de vaarroute en genoten daar van een zelfverzorgde lunch. 

Feestelijk onthaal 
Hierna roeiden we bij de provinciale weg bakboord uit. Wisselden per 
abuis met stuurboord en liepen vast in een doodlopende sloot. Er zat dus 
niets anders op dan te ronden op zoek naar de juiste route. Dit ongemak 
was echter snel vergeten toen we de rest van de middag onder een fan-
tastische zon in een oase van rust alleen nog maar hoefden te genieten 
van de bijzondere flora en de verschillende vogelsoorten. Terug bij de roei 
werden we na afloop aangenaam verrast door een virtuoos optreden van 
Marlies aan de piano van de vereniging en de spontane zangkunsten van 
Frans en zeker niet in de laatste plaats met het door Marijke voorbereid 
drie gangendiner. Buiten aan het water, op het terras aan het vlot hebben 
we er van gesmuld met veel waardering voor de zelfbedachte gerechten. 

Jisperveld
In tegenstelling tot eerste dag was de lucht deze tweede dag grauw en 
grijs. Het weer was duidelijk veranderd. Er waaide een strakke bries met 
als gevolg een woelige rivier. Na de briefing van Marijke en haar voorstel 
om van boten te wisselen, vertrokken we naar Jisperveld, waar we vanaf 
een kluunplaats een kanoroute zouden volgen om uiteindelijk in Jisp aan 
te meren voor de lunch. We staken de rivier over naar de Zaanse Schans 
en volgden de doorgang van Braak die aan weerszijde geflankeerd wordt 
door woonboten in alle soorten en maten (niet bepaald in de meest fraaie 
uitvoeringen). Vanuit de ringvaart van de Wijde Wormer gingen we op 

Eén en al sloot en kreek 
in de Zaanstreek
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zoek naar de beoogde kluunplaats voor kano’s. Het kon niet ver meer zijn. 
Bij de kluunplaats legden we aan. En zoals dikwijls het geval, ging dat in 
een ter plaatse bedachte volgorde. Meestal is dan de eerste de laatste en 
kom je met wat tolerantie toch weer snel tot eensgezinde, snelle oplos-
singen. De route naar Jisp lag voor ons. Brede stroken water doorkliefden 
het landschap. De gure wind had er vrij spel, dus zochten we voor een 
kleine koffiepauze beschutting achter de rietkragen. In de verte lag Jisp. 
We zochten naar de goede afslag en stuitten, vlak voordat we ons doel 
zouden bereiken, op twee drijvende rioolslangen. Gelukkig kon de toe-
gang naar Jisp door een bereidwillige uitvoerder worden vrijgemaakt. Met 
behulp van zijn motorbootje drukte hij de obstakels opzij zodat we alsnog 
konden passeren. 

Nieuwe uitdaging
We belandden in niet meer dan ’n twee meter brede sloot en voeren ver-
der met ingeklapte riggers. Het credo was improviseren en het werd met 
recht weer een uitdaging.
In Jisp, ooit een oude vestiging (956) in het veenmoeras, maakten we een 
wandeling. Door de drooglegging begin 17e eeuw had Leeghwater er met 
zijn molens en gemalen duidelijk zijn stempel op gedrukt. We pauzeerden 
bij een schitterend antiek huisje uit 1656 (koffie en voortreffelijke cake) 
en vervolgden daarna onze tocht vanaf de locale aanlegplaats door het 
ondiepe brakke water van het Jisperveld; soms zo ondiep dat de vertra-
gende stinkende modder ons inspireerde om een roeicommando aan te 
passen in  “baggerboord sterk”. Onze status van “bikkels” groeide nu zien-
derogen. Via ‘t Zwet en vervolgens de Poel koersten we over deze uitge-
strekte plas tot aan de gelijknamige sluis weer terug over een onstuimige 
Zaan. Hier klopte ooit het handelshart van de streek. Onder de indruk 
van de hoeveelheid industriële monumenten fotografeerden we gretig 
de verschillende gevels met opschriften zoals Geloof, Herinnering, Saigon, 
Silo, Donau, Mercurius en Rijstpellerij Hollandia. Stille getuigen van een 
traditie van honderden jaren met als laatste Zeepziederij de Adelaar in 
Wormerveer. Een slotakkoord van deze indrukwekkende trip. 

Met dank aan Marijke en Nel voor het organiseren. En niet te vergeten 
Frans voor zijn deskundige inzichten bij het hanteren van de botenwagen.

Namens de midweekroeiers
Bert van Nispen     
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Het is voor mij een experiment: twee dagen 
roeien in de Zaanstreek. In december vorig 
jaar kreeg ik een tweede nieuwe heup 
(de linker) en ik wilde wel ‘es zien of die 
gesmeerd liep. De plaatsing van dat hulp-
middel verliep moeizaam, maar nu moest 
aangetoond worden dat alles niet voor niets 
was geweest. Eindconclusie: riant door de 
controle gekomen.

Hemmetjes, petjes en zonnebrand
Ik heb me gelukkig tijdig opgegeven want 
het aantal plaatsen is beperkt tot twaalf. Met 
twee eigen boten rijden we naar Wormerveer. 
Files en dus veel later aangekomen dan 
gehoopt, wacht ons daar toch een warm ont-
haal. De roeivereniging biedt ons zelfs logies, 
dus een tentje opzetten of een hotel zoeken 
hoeft niet. De tassen, slaapzakken en etens-
waren worden opgeborgen in kleedkamers 
respectievelijk keuken en de boten worden 
opzij van de roeivereniging in het water gela-
ten. Eleanor van Andel peddelt ze vandaar 
naar de vlotten. Met een derde boot van de 
Wormerveersche Roeivereniging steken we 
even later van wal. De start met uitzicht op 
de Zaansche Schans biedt wellicht het mooi-
ste uitzicht dat je je als roeivereniging kunt 
wensen. De eerste dag gaat de tocht naar het 
Westzijderveld. Volop zon, dus korte broeken 
en hemmetjes aan, petjes op, zonnebrillen en 
-brand in de aanslag en fototoestellen bij de 
hand. 

Roeien door polders met Hollandse luchten, 
fuuten, reigers, waterhoentjes, mogelijk zelfs 
de blauwborst en ontelbare molens langs de 
waterkant, het is elke keer weer puur genie-
ten. Het contrast met havenwerken en stede-
lijke hoogbouw in de verte doet je beseffen 
dat je de natuur in de Randstad door te roei-
en, intens kunt beleven. Op de terugweg 
denkt onze ploeg de kaart op een andere 
manier te moeten interpreteren. Gedwee 
volgt een tweede ploeg. Mis! Na enkele kilo-
meters houdt het vaarwater toch écht op. 
Terug dus, waar om de juiste bocht, de ploeg 
van Marijke Spanjaard getrouw op ons wacht: 
‘Waar bleven jullie nou?’
Beschaamd erkennen we onze misrekening. 
Voordat we aan tafel gaan laat Marlies ons 
nog een potpourri horen van Nederlandse 
liedjes op de piano, hier en daar zingen de 
clubleden mee uit volle borst: ‘Als de klok van 
Arnemuiden….’ De stemming zit er goed in. 
De avondmaaltijd nuttigen we op het terras 
aan de waterkant, met traditiegetrouw een 
voortreffelijke pot van Marijke en dito salade, 
terwijl de molens aan de overkant met zeilen 
en al rustig draaien, een plááátje. 

Waterdoolhof
Ik mag op één van de banken in de socië-
teit slapen en al gauw hoor ik om me heen 
beschaafd en minder beschaafd gesnurk. Ja, 
ook de dames kunnen er wat van. ’s Ochtends 
is het snel inladen en weer aan de riemen. 
Het wolkendek is dik en laat geen spiertje zon 

door, er staat een stevige wind, maar het is 
droog. De tocht gaat naar het Jisperveld en is 
vol verrassingen. Als je met het vliegtuig aan-
komt op Schiphol zie je beneden je een land-
schap met lange rijen sloten en slootjes met 
daartussen smalle repen land. Dat is ook het 
Jisperveld. Regelmatig is het een zoektocht, 
welke sloot we precies bak- of stuurboord uit 
moeten en herhaaldelijk moeten we op onze 
schreden, of liever halen, in dit waterdool-
hof terugkeren. De smalste doorgang ooit, 
maken we voordat we aanleggen bij de pau-
zestop in Jisp. Een kunstwerk om daar onge-
havend uit te komen en een prestatie groter 
dan willekeurig welke roeiwedstrijd, maar 
het lukt. De lunch in een particuliere tuin 
met snuisterijenwinkeltje geeft extra kleur 
aan de dag. Op de terugweg harken we door 
een stuk moddersloot: zwaar werk. De stank 
is inclusief. Het moet zelfs twee keer want 
ook hier moeten we weer omkeren voor de 
juiste route. Het laatste stuk over de Zaan is 
genieten. Volgens mij is hier het mooiste stuk  
industrieel erfgoed te zien en te beleven. Ik 
betreur het dat ik mijn batterij de avond tevo-
ren niet heb opgeladen maar kan toch net 
nog de Adelaar op het dak van de voorma-
lige zeepziederij fotograferen. Tevreden over 
mijn tweedaagse roeitocht, stap ik ‘s avonds, 
na het gezamenlijke etentje en het afladen 
van de boten in Terheijden in bed. Een prima 
tocht, een goed gezelschap dus een fijne 
ervaring rijker. 

Karin Plantinga

Roeien in de Zaanstreek, een tweede bijdrage
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Roeiclinics Oosterhoutse beursvloer

Bij de matches die eind vorig jaar op de Oosterhoutse Beursvloer zijn 
gemaakt met een aantal bedrijven, boden wij van onze kant wij roeicli-
nics aan. De bedrijven van hun kant leverden als tegenprestatie even-
eens diensten of producten. Vrijdag.. mei is de dag dat ons aanbod  ten 
uitvoer wordt gebracht. 

Straffe wind
Brokx projectontwikkelaars, Koopplein Amerstreek, De Bruine Komma 
(uitgever van de Oosterhoutse Agenda) melden zich met hun medewer-
kers voor een introductie op de roeisport. Adviesbureau Robbe moet 
tot hun en onze spijt door ziekte verstek laten gaan. Brox daarentegen 
is met het voltallig personeel van een man of tien op komen draven. Als 
iedereen present is heet Kees Bakkenist het gezelschap welkom. Sigrid 
en ik voorzien de aanwezigen van gebak en drank. In kort bestek vertelt 
Kees iets over de roeivereniging en na de rondleiding door de boten-
loodsen en de werkplaats kunnen de liefhebbers aan de bak. Eerst een 
wedstrijdje ergometeren, aangemoedigd door de rest, die liever toekijkt. 
Fanatiek racen ze naar voren, na afloop wissen ze zich het zweet van het 
voorhoofd. Even is het twijfelachtig of ze nog echt het water op kunnen 
gaan. Er waait een straffe wind. Maar de deelnemers laten zich het voor-
uitzicht van ècht roeien niet ontnemen. En dus gaan er enkele vieren in 
het water o.l.v. Katja en Nienke, die als stuurvrouwen met de deelnemers 
de roeidoop gaan beleven. Bewonderend kijk ik toe hoe zelfverzekerd 
zij te werk gaan en niet van slag raken bij welke misslag dan ook. Van 
bovenaf volgen we de verrichtingen en het moet gezegd: deze roeiploe-
gen presteren voortreffelijk, zo voor de eerste keer.

Mannenskiffeurs
Na de vieren volgt een ronde skiffen. Katja houdt de boot, alleen jonge 
mannenskiffeurs durven het aan, aan een lijn en het lijkt erop dat ze het 
er allemaal droog vanaf brengen. De laatste man die aan de beurt is doet 
het ook prima, het eind is in zicht. Maar toch, bijna weer aan wal gaat 
hij in een fraaie slow-motion beweging op de valreep nog om en raakt 
met een grote plons te water. Groot gejoel van de omstanders. Maar 
onze gelegenheidsskiffeur laat zich niet kennen en stapt onverdroten 
wéér in de boot. Hij is nu toch al nat en deze skiffervaring laat hij zich 
niet ontnemen. Na afloop, bij drank en hapjes, is iedereen dik tevreden. 
‘Roeien is toch moeilijker dan ze dachten’  is veler conclusie, maar leuk 
is het wel. En zo is het.

Karin Plantinga

Terwijl het merendeel van de, in 
wedstrijden geïnteresseerde roei-
ers van onze vereniging, zater-
dag 12 juni druk was met het 
behalen van een blik tijdens de 
Markregatta, ging in de vroe-
ge ochtend een delegatie van 9 
Bredase  jeugdroeiers ( Cas, Bart, 
Sam, Pepijn, Rebecca, Fleurine, 
Sofie, Saskia en Nienke ) naar 
Amsterdam om aldaar op de 
Bosbaan de finales van de KNRB 
junioren competitie te roeien. 

Overmacht
Deze finales vloeiden voort uit 
wedstrijden die dit voorjaar 
plaats hebben gevonden in een  
jeugdteamcompetitie,  welke 
geroeid werd in ons eigen district 
(ZuidOost). 21 Verenigingen uit 
alle KNRB-districten hadden zich 
geplaatst voor de finale. 

De wedstrijd werden afgewerkt 
tussen de trainingen van de nati-
onale equipe. De ambiance was 
dus zeer inspirerend voor de jeug-
dige roeiers. De Bredase delegatie 
van het district ZuidOost moest 
drie keer een 1000 meter star-
ten. In de dubbel vieren met stuur  
kwamen cas, Bart, Pepijn, Sam en 
stuurvrouw Nienke in het jongens-
veld aan de start. Met zeer veel 
overmacht wonnen ze hun heat 

en wonnen ze ook overall.  Voor 
de meisjes kwamen Saskia, Sofie, 
Rebecca en Nienke met stuurman 
cas uit. Ook zij lieten zich met een 
overall derde plaats niet onbe-
tuigd. Tenslotte mocht Rebecca, 
samen met Fleurine, ook nog een 
tweede nummer roeien in de dub-
bel twee. In een spannende strijd 
werden ze net, met een puntje ver-
schil, tweede. 

Totaal klassement
Nadat alle wedstrijden waren 
geroeid werd het totaal klasse-
ment opgemaakt en bleek dat 
het district ZuidOost bij de jon-
gens tweede was geworden en bij 
de meisjes derde. Een zeer goede 
prestatie waaraan onze Bredase 
roeiers zeker debet waren. De aan-
stormende talenten werden aan 
het einde van de dag bij de prijs-
uitreiking toegesproken door de 
internationale roeitoppers Tycho 
en Vincent Muda. De blikken wer-
den omgehangen door de inter-
nationale skiffvedette en nationaal 
kampioen Roel Braas. Na afloop 
was er voor de roeiers nog een 
mogelijkheid om te  genieten van 
een barbecue, echter omdat het al 
na zessen was werd besloten om 
toch te vertrekken en de prestatie 
in Breda te vieren met een frietje 
en een ijsje.

FINALES KNRB JUNIORENcOMPETITIE 12 JUNI
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Dag Hans,

Wat fijn, 
om jou gekend te hebben.

Leonie en Hans, een bijzonder stel, 
met ieder een eigen passie:
Jij het wielrennen, Leonie het roeien.

Al ruim 16 jaar ken ik nu mijn roeimaatje.
Jaren waarin wij samen veel beleeft hebben, 
in het bijzonder door, met en tijdens het roeien,
of op weg naar een wedstrijd, 
soms een dag, soms langer.
Roeien in verschillende ploegen.
Zo was er de acht van Bert,
en in het bijzonder de dubbeltwee!
Vanuit die acht zijn er mooie contacten ontstaan,
Enkelen gingen, enkelen bleven.

Sinds ruim zeven jaar is er een vaste ploeg, 
een harde kern.
Waar lief en leed met elkaar gedeeld wordt.
Ieder heeft tenslotte zo zijn ‘eigen ding’. 
Een ploeg met verschillende personen en ambities.
Het kan allemaal, het roeien verbind ons en geeft 
ook ruimte om jezelf te zijn.
En ieder accepteert  elkaars onhebbelijkheden, die 
tijdens de wedstrijd wel eens naar boven komen.
Het maakt niet uit, want er is altijd weer die saam-
horigheid.
Sinds ruim een jaar is de ploeg nog verder uit-
gebreid, tot een leuke club vrouwen van diverse 
pluimage, met natuurlijk onze Kees, op boeg of 
op de stuurplaats.

Samen wedstrijden roeien in verschillende samen-
stellingen: Acht, vier, twee, of in de skiff,
Het maakt niet uit, het past altijd!
Roeien is een uitlaadklep waar we allemaal op 
onze eigen manier mee omgaan.

In die jaren hebben wij ook met jou, Hans, 
kennis mogen maken.
Wat een verhalen hebben wij over jou gehoord,
over de vele Collen die jij hebt beklommen op je 
racefiets. Samen op vakantie naar de Dolomieten 
of Frankrijk,
Het maakt niet uit, als er maar bergen zijn!
Hans ging vooruit, fietsen achterin, en Leonie 
volgde later met de trein.
Terwijl Leonie haar boeken las en bergen bewan-
delde, klom jij op je fiets, met gemak een colletje 
of wat. 
Daarna samen eten, borden met diverse pasta’s 
en spaghetti.

Zo’n sterke sportman,
Zo oneerlijk, wat jou overkwam.

Het wielrennen ging op een lager pitje,
echter de kracht van de sportman bleef.
Jij zette wilskracht in, om zoveel mogelijk  
te genieten van het leven.
Met de auto jouw fietsmaatjes opzoeken,
Zij op de fiets en jij volgde in de auto.
En s’ avonds alles vertellen aan Leonie,
met een goed glas wijn.

Met bewondering hoorden wij aan hoe 
Professor Neyns jou begeleid heeft. De man die 
jou lange tijd houvast en vertrouwen gaf.
Brussel was jou tweede thuis, zo voelde je het ook.
“Goed gemutst? Ik ook!” 
Hangt daar nu aan de muur.
Ook in Brussel, bleef jij jouw eigen vriendelijke 
zelf, gezellig en betrokken naar anderen.
Jouw verhalen vol lof over Professor Neyns en 
zijn team, zullen wij niet snel vergeten.

En natuurlijk was daar Leonie,
Zij verzorgde jou met veel liefde,
Tussendoor werken en lekker het water op,
Want van roeien krijg je nieuwe energie.
Leonie, je staat er nu alleen voor, een tijd waar je 
erg tegen opziet.
Maar de kracht van onze ploeg, die ken jij.
Onze deuren staan altijd voor jou open,
Onze boten liggen klaar,
Varen maar!

Lieke, Dorien, Charlotte, Donna, Len, Marion, 
Marcelle, Moniek en Kees 

Dankbetuiging voor het medeleven 
bij het overlijden van Hans Milder 

Hierbij wil ik je van harte danken voor 
je steun en medeleven bij het over-
lijden van mijn partner. Ik heb het 
bedrag dat is gedoneerd voor het 
klinisch wetenschappelijk onderzoek 
naar de behandeling van melanoom, 
inmiddels overgemaakt aan team 
Bart Neyns van het UZ brussel. 

Van professor Neyns ontving ik een 
mail waarin hij onder meer schrijft: 
‘wij zijn u en Hans erg dankbaar voor 
deze donatie evenals het voorrecht om 
hem te hebben mogen verzorgen. De 
middelen zal ik aanwenden om de jon-
gere collegae in hun opleiding in het 
domein van melanoomzorg te onder-
steunen. [...] U begrijpt dat we in het 
domein inderdaad vooruitgang boe-
ken, maar jammer genoeg laat zich dit 
niet voor elke patiënt voelen. Mits de 
kans wordt geboden aan de medische 
gemeenschap lijkt het me niet onrealis-
tisch dat we in de komende jaren even 
ver gaan geraken als met de zorg voor 
lymfoom en leukemie patiënten en er 
een uitzicht op langdurige genezing 
kan geboden worden aan een behoor-
lijk percentage van onze melanoompa-
tiënten.’ 

Als je nog niet in de gelegenheid 
bent geweest om te doneren, dan 
kun je je donatie overmaken op mijn 
rekening 2700755 t.n.v. L. Van de Pol 
Breda o.v.v. ‘goed gemutst‘ of je kunt 
een buitenlandbetaling doen op 
iban be96 3751 0070 7705 t.n.v. UZ 
Brussel bic bbrubebb interne referen-
tie 445290 melanoom, Hans Milder. 

Op een van de vele kaarten die ik 
mocht ontvangen, staat het volgende 
citaat. 

‘De dood brengt iemand soms nog 
nader dan het leven. 
Je draagt wat je lief was voortaan bij je 
nooit schiet je meer tekort 
niets valt er nog te verliezen. 
Niemand komt er nog tussen. 
Zo stelt de dood dat wat hij ons 
afneemt, ook voor altijd veilig.’ 
(uit ‘de zwarte met het witte hart’ Arthur Japin) 

met vriendelijke groet, 
Leonie van de Pol 

In memoriam Hans Milder 
partner van Leonie van de Pol
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Over het water   

zuidzijde Mark, ter hoogte van paal 8 en paal 9,
wanneer:  maart - september  

Hoewel veel roeiers het op dit punt 
niet eens met me zullen zijn, is het 
rechte stuk tussen paal 7 en 9 ver-
reweg het saaiste gedeelte van de 
Mark. Het stuk is het gevolg van 
de kanalisatie die in de jaren ’60 is 
uitgevoerd om de afwatering van 
het riviertje te verbeteren. Voor die 
tijd slingerde de Mark in een ruim 
patroon ten zuiden en noorden 
van de huidige loop. Als je goed 
kijkt kan je de restanten daarvan 
nog zien liggen: de haven van 
Terheijden is bijvoorbeeld zo’n stuk 
van de oude bedding, en als je dat 
weet, snap je ook beter waarom 
de Kleine Schans ligt waar hij ligt. 
Maar goed, we dwalen af. Het saai-
ste stuk dus, maar dat geldt niet 
voor de wereld die daar achter ligt, 
waarvan roeiers in het algemeen 
maar zelden weet hebben.

Achter de kades van de Mark liggen 
de beemden, de oorspronkelijke 
hooilanden die vanwege het hoge 
grondwater alleen in de zomer-
periode begaanbaar waren om te 

maaien. Vooral het gedeelte aan 
de zuidzijde is interessant, omdat 
het Staatsbosbeer die gebieden 
beheert als in de tijd van voor de 
ruilverkaveling – natte hooilan-
den dus. Bovendien worden deze 
natuurgebieden alleen maar gro-
ter dankzij de compensatie van de 
A16 en de HSL of als extra ruimte 
voor waterberging. Dat het goede 
gebieden zijn voor vogels hoor je 
wel als je er langs roeit: Smienten, 
Kolganzen, Grutto’s zijn luidruch-
tig aanwezig. Elk jaargetijde heeft 
weer zijn andere geluiden.

Eén van de meest bijzondere 
vogels uit de Beemden is een heel 
opvallend, maar tegelijkertijd vrij 
moeilijk zichtbaar vogeltje. Dat zit 
zo: de Blauwborst, want daar gaat 
het om, zit vooral aan de zuidkant 
en dat is vanaf het water altijd las-
tig kijken –  tegenlicht. Een enke-
le keer, en dan moet je echt geluk 
hebben, zit-ie op een van de palen 
aan de noordkant van de rivier. Als 
het licht dan ook nog eens goed 

valt, zie je pas dat het blauw van 
zijn borst ongeveer de zelfde tint 
heeft als de kilometerplaatjes. Het 
postuur lijkt een beetje op een 
kruising tussen een nachtegaal 
en een roodborst. Zijn staartve-
ren zijn roestbruin, net als bij de 
Nachtegaal. Middenin op de borst 
zit een kleine witte ster, alsof dat 
fantastische blauw nog niet vol-
doende is. Bij de Scandinavische 
ondersoort is die keelvlek bloed-
rood; een vorm van ornithologisch 
overtroeven is dat. Nog niet zo heel 
lang geleden was de Blauwborst 
hier een echte zeldzaamheid, maar 
nu gaat hem echt voor de wind. 
Het is zelfs een van de weinige 
soorten die om die reden van de 
Rode Lijst is geschrapt.

Er is nog iets dat de Blauwborst bij-
zonder maakt: hij is niet alleen erg 
mooi om te zien, maar zeker ook 
om te horen. Het komt niet vaak 
voor dat opvallend bont gekleur-
de vogels ook nog eens mooi kun-
nen zingen, maar de blauwborst 

vormt daarin een uitzondering.  
Ook in de zang lijkt hij een beetje 
op een Nachtegaal. Het is heel 
muzikaal en gevarieerd, doorspekt 
met metalige geluiden en sprink-
haanachtige tonen. Hij imiteert 
veel, altijd lastig, zeker als er een 
bosrietzanger in de buurt is, maar 
daarover een andere keer meer. 
Hij begint vaak laag in een struik 
of boom en klimt dan, al zingende, 
steeds hoger tot vlakbij de top, en 
vliegt vervolgens weer naar bene-
den of naar een andere struik, hier 
meestal een wilg. Ze zingen heel 
vaak ’s-nachts; een van de leuk-
ste dingen is om tegen het laat-
ste moment dat je een boot mag 
afschrijven het water op te gaan op 
een mooie stille avond, dan hoor je 
er meerdere zingen. 
Nog leuker is het om er op een 
windstille nacht in het donker op 
uit te gaan met lampjes aan boord. 
Wel even overleggen met de mate-
riaalcommissaris, natuurlijk. 

R. Wiekel         

De Blauwborst (Luscinia svecica) 
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