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Sfeer, instructie en verenigingsactiviteiten
door Paul Steverink

‘Knip, knip,knip’, zo ontstond op zaterdag 8 oktober jl, op het terras, kijkend naar de ver-
richtingen van de Para-Games roeiers de uitnodiging voor deze bijdrage. 

Met haar professionele camera ‘knipte’ Karin Plantinga roeiers en enthousiaste belangstellenden. 
De ondersteuning door de vele vrijwilligers van de organisatie evenals de inspanningen van de 
deelnemers, dwongen bijzondere waardering af, met name door de aanhoudende felle regenbuien. 
Op een moment dat bezoekers droog achter de ruiten met elkaar praatten en iets warms dronken 
ving de alerte redactrice een gesprek op over een ontmoeting met voormalig lid Han Verdeijen. Die 
scherpte leidde tot het verzoek mijn ervaring met de Roeivereniging als betrekkelijk nieuw lid, op te 
schrijven. 

Goede raad
Mijn eerste kennismaking vond plaats bij de Markregatta, op een zonovergoten zaterdag in 2010. 
Die middag ontmoette ik een vroegere sportvriend, Jan Bernard, nu roeiend bij De Maas. Hij over-
tuigde mij dat roeien voor mij een goede keuze zou zijn. Die goede raad was geen vergeefse moeite. 
Belangstellend bezocht ik na de zomer een aantal keren de roeivereniging in Terheijden. Op een 
bepaald moment werd ik gevraagd of ik wilde instappen in een C4 met een groep roeiers die oefen-
den voor hun komende examen. Tijdens die eerste maanden maakte ik de renovatie van de sociëteit 
mee en proefde ik de verenigingssfeer op woensdagavond. In de loop van de tijd kreeg ik een brede 
indruk van het wel en wee van de vereniging. Met een meer vaste ploeg ben ik vervolgens gaan 
lessen bij Kees Bakkenist als instructeur. Alsof hij in de boot is geboren, debiteert Kees menig roeia-
nekdote waarmee hij instructie en sfeer, in roeierskringen gangbaar, completeert. Voor mij als later 
gestarte ‘schepeling’ is zo’n aanpak ideaal. Het voorlopig hoogtepunt van de instructie waren de zeer 
geslaagde Midsummer-wedstrijden. Vanaf een vol terras werden de sportieve roeiers aangemoedigd 
en aansluitend op deze wedstrijd konden we genieten van een smakelijke barbeque. 

Nieuwe methode
Aan het eind van 2010 heeft de vereniging een Nederlandse jeugdkampioen, Jort van Gennep, in 
de gelederen. Begin dit jaar werd ik meegesleept door de Elfstedenkoorts en alle voorbereidingen 
daarbij. Met verbazing zag ik mannen- en mixed ploegen ’s avonds 
bij schemer en donker er op uittrekken. 
Maar terug naar de basale instructie voor beginners. Tijdens zo’n instructie krijg je een nieuwe 
methode aangereikt. Als je uitzet doe je dat slippend. Maar als je nalaat ‘veilig boord’ te houden dan 
ga je al aan het vlot, eenvoudig òm met je C2. En dan blijft wel het stuurbankje op de bodem van 
de Mark liggen! Uiteindelijk zal Piet van Arendonk met duikpak en fles, na eerdere pogingen door o.a. 
Nico van Walree, dat bankje weer opvissen. Behalve dat bankje kwamen er ook een werklaars inclu-
sief zoetwatermossel-cultuur en een stuurmansluidsprekertrechter met hoofdband als waterschat-
ten boven water. 

Armyregatta, barbezetting, S1
Een lokaal hoogtepunt vond ik de Armyregatta. Helaas konden we langs de oevers van de Mark de 
boten niet blijven volgen. Sinds mijn aantreden bij RV Breda maakte ik de doop van drie boten mee, 
waarvan twee als uitbreiding van de vloot: Mencía de Mendoza y Fonseca, de Zwartenberg. De derde 
is een aangepaste skiff, de Rich Ad Dar, van Agmaja Kolman. 
Met name op de zaterdagochtenden en bij manifestaties ben ik steeds aangenaam verrast over de 
barbezetting. Dat geeft een gastvrije uitstraling waarvoor ik veel waardering heb. Begin oktober van 
dit jaar deed ik het S1 examen met in mijn hoofd de tips van Bauke Smit, Dirk Breure (passerend 
vanuit een skiff ), Wim Buitendijk, Hans Reijnders (veilig boord), Riet Kramer (puntjes op de i) en van 
Adrienne Rogier (de generale). Vol goede moed ga ik nu door…………………ook met biljarten!
   

Nieuwe  
instructiecursus 
heeft  
rendement
‘Een perfecte avond, een zeer deskun-
dige dame van de KNRB, één met enorm 
veel ervaring in instructie geven. Kan 
goed les geven. Schitterend lesmateri-
aal, boekjes voor alle deelnemers. Maar 
ook huiswerk voor iedereen’, aldus één 
van de Bredase leden over de instruc-
teurs-cursus RIH-2.

Langzaam oprijden
De RIH-2 is de officiële cursus van de 
Nederlandse Roeibond waarmee je een eer-
ste stap zet op het pad van de gekwalifi-
ceerde instructeur. De opleiding bestaat uit 
4 theorieavonden, 3 praktijklessen -te geven 
door de cursist, het assisteren bij een activi-
teit binnen de vereniging en een praktijkmid-
dag onder toezicht van de cursusbegeleider.
Een andere Bredase roeier: ‘Op 29 septem-
ber jl. was onze eerste theorielesles. Deze 
werd gegeven door Jeanne Stockman van de 
KNRB.  Jeanne kan het een en ander heel dui-
delijk en toch gemoedelijk overbrengen. Een 
voorbeeld hiervan is hoe ze ons heeft geleerd 
het langzaam oprijden op de aspirant roeier 
over te brengen: Direct na de haal heeft de 
boot de hoogste snelheid. Houd de snelheid 
van de boot aan om op te rijden. Dit doe je 
door langzaam op te rijden. Dit vond ik tot 
nu toe de beste uitleg over het met beleid 
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Slechtvalk (Falco peregrinus)
Zeer waarschijnlijk zit er wel een beetje dichloordifenyltrichloorethaan, oftewel ddt, in me. Ik ben nog 
van voor de tijd dat dat verboden werd en heb het nog gebruikt zien worden. De meeste roofvogels in 
Nederland waren nog een zeldzaamheid, maar dat er een verband was wist ik nog niet. ddt werd na de 
Tweede Wereldoorlog binnengehaald als ‘de atoombom tegen insecten’. De Zwitserse chemicus Paul 
Muller kreeg in 1948 zelfs de Nobelprijs voor geneeskunde voor zijn ontdekking van de insectendoden-
de werking ervan: malaria werd bijvoorbeeld succesvol teruggedrongen. Het wondermiddel bleek ech-
ter ook verantwoordelijk voor het uitsterven van heel veel roofvogels. Mede dankzij slechtvalken werd, 
per toeval, de opstapelende werking van ddt ontdekt. Engelse postduivenhouders vroegen begin jaren 
zestig de regering om een onderzoek in te stellen naar de slechtvalkpopulatie. Zij meenden dat deze 
toenam omdat zij meer duiven aan valken kwijtraakten. Het tegenovergestelde bleek het geval: ont-
dekt werd dat er steeds mínder jonge valken uitvlogen. De ddt was er de oorzaak van dat de eierschalen 
steeds dunner werden en de eieren bezweken domweg onder het gewicht van de broedende vogels.

Vertraagde afbraak
Dat de desastreuze effecten van ddt op verschillende onderdelen van ecosystemen niet eerder wer-
den ontdekt, ligt aan de werking van de stof. Bij direct contact is ddt onschadelijk voor zowel zoog-
dieren als vogels. Maar bij dieren bovenin de voedselpiramide, zoals slechtvalken, hoopt de stof zich 
op door het eten van veel ddt-houdende prooidieren. Probleem van ddt is dat het zo lang blijft wer-
ken. De afbraak van ddt tot dde, dat overigens ook giftig is, duurt vijftien jaar. Een ander probleem is 
dat het zich ieder jaar verder ophoopt in lichaamsvet. Dat vet wordt in de broedtijd en bij honger 
aangesproken, waardoor het ddt vertraagd vrijkomt en als een sluipmoordenaar zijn giftige werking 
heeft. Vanwege alle schadelijke effecten, ook voor mensen, werd ddt in 1972 daarom in de Westerse 
wereld verboden. Nu wordt het alleen nog in India en China gemaakt.

Spectaculaire toename
Sindsdien is de stand van de bijna uitgestorven Slechtvalk spectaculair toegenomen. Dat komt ook, omdat 
ze in steden in hoge gebouwen een goede nestplaats gevonden hebben en ze zich te goed doen aan over-
vloedige stadsduiven. Bekende broedplaatsen zijn de Amercentrale bij Geertruidenberg en West Point in 
Tilburg. Er hebben in Nederland nog nooit zoveel slechtvalken gebroed als nu, maar nog steeds blijft het 
iedere keer bijzonder om er één te zien. Gek is dat: als je iets heel bijzonders ziet, lijkt het wel alsof de tijd 
even uitgerekt wordt. Eén moment waarop je alle gebeurtenissen heel scherp waarneemt, alsof de wereld 
in slow motion draait. Dat overkwam me vorig jaar rond deze tijd; ik roeide voorbij paal 11 toen er een 
slechtvalk achterop kwam vliegen. Op z’n gemakje, ongeveer tien meter boven het water. Zo dichtbij dat 
ik zijn brede baardstrepen kon zien. ‘Even laten lopen’ dacht ik, ‘eens even kijken wat er gebeurt’. En inder-
daad: de komst van de valk was de aanleiding voor een bijzonder tafereel. In het weiland naast me vloog 
een wilde eend in paniek op. ‘Domme eend, als er iets is wat je nou niet moet doen is het nu de lucht ingaan’. 
Slechtvalk dacht er het zijne van. Met drie, vier vleugelslagen versnelde hij en dook razendsnel op de eend 
af. Het mooie was het bijna achteloze gemak waarmee dat gepaard ging; Lionel Messi die tijdens een drib-
bel nog eens extra versnelt. De eend had dit keer geluk. Na twee scherpe bochten knalde hij bijna tegen me 
op – iets wat zelfs de valk te gortig werd. De eend dook naast me plompverloren het riet in en de valk ver-
volgde zijn vlucht over de Mark, alsof er niets gebeurd was. Zelfs in dat wegvliegen zat nog iets superieurs. 
De hele vertoning had maar een paar seconden geduurd. 

Over 
het 
water  R. Wiekel

waar: boven de Mark, ter hoogte van paal 11,  
wanneer: november. Een slechtvalk kan overal opduiken.oprijden. Deze uitleg ga ik zeker toepassen.

Ook was er aandacht voor hoe je de roeier 
didactisch moet benaderen en heel belang-
rijk: de veiligheid. Al bij al een zeer leerzame 
en inspirerende opleiding. Jeanne hartelijk 
bedankt hiervoor.’
Docent-instructeur Jeanne op haar beurt, 
roemde de Bredase leden die de cursus 
volgden; ‘het was niet alleen een leuke 
groep, maar het niveau van de meeste deel-
nemers vond ik hoog’. Deze combinatie tilde 
de cursus naar een kwalitatief (zeer)goed 
niveau. Of zoals een deelnemer evalueerde: 
‘De cursus vind ik erg leuk…. Het meeste 
wist ik wel. Maar didactisch heb ik zeker bij 
geleerd.’

Blij met positieve reacties
Wij zijn als bestuur blij met de positieve 
reacties van onze leden over deze opleiding. 
En natuurlijk ook met de reactie van Jeanne 
Stockman, waaruit blijkt dat het niveau van 
veel van onze instructeurs hoog is. De oplei-
ding is door RV-Breda betaald wanneer de 
instructeurs zich inmiddels (meer) dan een 
jaar lang wekelijks hebben ingezet voor 
instructie. Andere leden zullen de oplei-
dingskosten terug krijgen wanneer ze een 
jaar instructie gegeven hebben.
Mochten er nu leden zijn die interesse heb-
ben voor deze RIH-2 opleiding, opgelet!  Er 
start er één begin 2012 bij RV Roosendaal. 
Ook hier geldt dezelfde betalingsregeling: 
RVBreda betaalt (terug) bij een jaar instruc-
tie geven. Opgave graag in eerste instantie 
via ondergetekende. Als je meer inhoude-
lijke informatie wilt over de opleiding kun je 
die vinden op de site van de KNRB. 
Natuurlijk kun je ook één van de deel-
nemers; Mike Milan, Dirk Thijssen, Nan 
Havelaar, Emmy Bollen, Ivo Tienhoven, 
Esther de Rooij, Wouter Hengel, Gerard 
Snijders, José Snoeren en Ruud van Oers 
om informatie vragen. Zij zijn degenen die 
je uit eerste hand kunnen vertellen over de 
opleiding.
Namens  het bestuur: ‘instructeurs: dank 
voor jullie inzet’. We hopen dat andere leden 
volgen, zodat onze roeivereniging uit een 
groot bestand met goede instructeurs kan 
putten. 

Lieke Huijbregts

Wat: instructeurscursus
Wanneer: voorjaar 2012
Waar: RV Roosendaal
Kosten: gratis na één jaar instructie-geven 
(RV Breda betaalt)
Opgave: via Lieke Huijbregts, commissaris 
instructie, lieke.huijbregts@xs4all.nl 
Meer info: via site KNRB www.knrb.nl
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Wat informatie van de Materialencommissie
door Henk van Heel

Vlotten:
Zoals bekend doen zich geregeld enkele pro-
blemen voor met de bedekking van het vlot 
(de losse houten vlonders) aan de Terheijdense 
kant. Soms zijn het de eenden die het loopdek 
vies en glad maken, soms hebben we last van 
algengroei, wat ook kan zorgen dat je blij bent 
als je weer veilig in je boot zit zonder uitgegle-
den te zijn. Er wordt regelmatig geveegd en 
soms wordt de rommel met een HD-waterstraal 
weggespoten, maar de resultaten zijn niet opti-
maal. Soms ook, is de kwaliteit van de houtde-
len zelf niet erg goed te noemen. Diverse delen 
zijn inmiddels wegens houtrot vervangen, maar 
het proces gaat nog gewoon door. Een van de 
oorzaken zou kunnen zijn dat de delen op de 
ballasttegels liggen en nooit een kans krijgen 
om te drogen. Door ons is nu de leverancier van 
de betonnen drijfelementen benaderd om met 
een voorstel tot verbetering te komen. Hij heeft 
enige suggesties gedaan en wat mogelijkheden 
tot verbetering getoond en werkt nu aan een 
prijsopgave. We hopen hier komend voorjaar 
wat meer over te kunnen melden.

Gebouwen
De aanpassingen in de sociëteit zijn bijna afge-
rond. Wat nog rest is wat verfwerk aan de bin-
nenkant van de nieuw geplaatste kozijnen en 
ramen, het definitief plaatsen en aansluiten van 
onze mooie weer/windmeter en als laatste: Het 
plaatsen en aansluiten van een schakelaar 
voor de buitenverlichting en de geluidsin-
stallatie.
Voor het laatste item heeft zich al een vrijwil-
liger gemeld.
De nieuwe kozijnen zijn reeds aan de bui-
tenzijde, door inzet van ons bestuur, van een 
extra laag primer voorzien en die kunnen dus 
veilig de winter door om dan in het voorjaar 
hun definitieve (hoogglans) jasje te krijgen. 
Vermoedelijk zullen we dan ook al het houtwerk 
aan de buitenkant laten nazien en bijwerken. De 
laatste keer dat hier een kwast aan te pas kwam, 
is inmiddels weer 5 jaar geleden.

De Vloot
Zoals bekend hebben we een mooie, nog 
jonge, gebruikte Empacher boord 4- kunnen 
kopen van de Roeibond. Het is een boot met 
een goede historie, dus we verwachten hier 
ook veel succes en roeiplezier mee te beleven. 
De naam: “Carbonneria”, een naam die overi-
gens niets met karbonaatjes te maken heeft, 
maar meer met het materiaal waarvan hij is ver-
vaardigd ( Carbonfibers). De boot is helemaal 
nagezien. De binnenzijde is in zijn geheel afge-
dekt met een laagje blanke epoxy, er zijn nieu-
we slidings en wieltjes ingekomen en de boot 
is voorzien van een boegstuurinrichting. Ook 
hebben we haar een goede poetsbeurt gege-

ven. De boordriemen van de “Ambrosius” zijn 
voorzien van nieuwe manchetten en kragen en 
horen vanaf nu bij de “Carbonneria”, die voor 
deze set oars is afgesteld. De afschrijf bevoegd-
heid: B3. De “Ambrosius” is vanaf nu dus weer 
scull geriggerd. Al met al heeft dit wel geleid tot 
wat verschuivingen in de botenloods. Voordat 
alle bordjes definitief naar hun juiste plaats 
verhangen waren werd er nogal gezocht naar 
een bepaalde boot die niet meer op zijn oude 
plaats lag! Naar de “Mark” hoeft men overigens 
niet meer te zoeken. Die ligt inmiddels veilig 
in Maasdam bij de familie Steenman, die haar 
overgenomen heeft.

SCHADES AAN MATERIAAL  
EN BOTEN 
Botenwagen
De botenwagen heeft afgelopen maanden 
flink wat averij opgelopen. Nadat de verlich-
tingsbalk aan de achterzijde kompleet was ver-
nieuwd wegens een eerdere schade, kreeg de 
aanhanger een week later weer een aanrijding. 
Nu op de uitvoegstrook van een snelweg. De 
oorzaak was het losschieten van de aanhan-
ger van de kogel waardoor de aanhanger los 
achter de auto kwam te hangen!!! Iedereen is 
er zich van bewust van wat zoiets te weeg kan 
brengen. Chauffeurs: LET DUS OP of de kop-
peling met de trekauto op de juiste manier 
gemaakt is! Eventueel kan met de schroefin-
richting van het zwenkwiel getest worden of 
de koppeling goed gelukt is. (Als de trekauto 
mee omhoog komt kun je aannemen dat de 
kogel goed geborgd zit.)

Gladde boten zonder stuur
Voor wat betreft de boten zijn er ook nog wat 
kanttekeningen te maken. Varen in glad mate-
riaal  zonder stuur(man/vrouw) vergt extra 
attentie. Zeker bij de grotere nummers (4x- & 
4-) treden vaak schades op. Je vaart relatief snel 
en voor de boegplaats is het extra “spannend”; 

roeien – orders geven- omkijken en anticipe-
ren op wat er om je heen gebeurd, dus goed 
sturen!!!. Al met al is het blijkbaar soms net te 
veel en zit je ergens bovenop met alle gevol-
gen van dien.

Gebroken spanten (FOTO)
Als laatste willen we U op een schade wijzen 
die regelmatig optreedt en dan vooral bij het 
C – materiaal.Het komt regelmatig voor dat we 
een C-boot treffen met een gebroken spant. 
Het spant zit altijd ter plaatse van een rigger. 
De oorzaak van de breuk is nooit te wijten aan 
de spierballen van de roeier of roeister, maar 
enkel op de manier waarop hij of zij instapt of 
in laat stappen. Door de constructie van de boot 
en de riggers kunnen er wel grote horizontale 
krachten op uitgeoefend worden (zoals tijdens 
de roeihaal), maar geen verticale. (Je mag  een 
boot ook niet tillen aan de riggers vanwege 
deze constructie.) Soms drukken leden een rig-
ger op het vlot tijdens het in- of uitstappen in, 
c.q. uit de boot, van ploegleden. Zo wordt de 
rigger gebruikt als stabilisatie-hefboom tijdens 
in- en uitstappen, waarbij een grote, en soms te 
grote, kracht optreedt. Dat kunnen dusdanige 
krachten zijn, waarbij het (hechthouten) spant 
kan breken. Zelfs bij nieuwe boten kan dat 
gebeuren. Voorbeelden zijn : “Lage Zwaluwe”, 
“Spanjaardsgat” en “Hellegat”.
Deze complexe, tijdrovende en dus kostba-
re reparaties kunnen niet onder de noemer 
“Garantie” worden afgewikkeld. Daarom een 
oproep,min de eerste plaats aan alle dames- en 
heren-instructeurs maar in feite aan alle leden: ” 
Gebruik riggers nooit als hefboom en bespreek 
dit met Uw team!”

Boot vasthouden bij in- of uitstap-
pen?  Doe dat niet door riggers op 
het vlot te drukken. Risico breuk bij 
spant is groot!)
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Een Zwitsers  
roeiavontuur
Ruud Spijkers

Op een donkere herfstavond in 2009 kwam 
een bont gezelschap van zo’n 10 roeiende-
heren-met-ambitie bijeen in café Noir. Doel 
was de koppen bij mekaar te steken voor 
het bepalen van de gezamenlijke wedstrij-
dambities en het vormen van een nieuwe 
acht. Het resultaat van deze avond was een 
nieuwe boord-acht en een dubbeltwee 
voor hen die symmetrisch bewegen pre-
fereren.

Van gewone botenwagen tot 
bezienswaardigheid
Er volgde een startbijeenkomst voor de acht. 
Daarbij suggereerde Peter Adema om te zijner 
tijd een roeiclinic te organiseren in Walenstadt, 
Zwitserland, waar hij een tweede woning heeft 
nabij de Walensee, en zo geschiedde. Zomer 
2011 nam Peter het initiatief voor een roeicli-
nic voor de herenacht en degenen met wie hij 
de Elfstedenroeimarathon had geroeid. Zo ont-
stond een gezellige 24-koppige groep die op 24 
augustus naar Walenstadt toog.
Met zes auto’s reden we naar Zwitserland. 
Daaronder een riante Volkswagenbus die Ad via 
zijn werkgever kon lenen om de botenwagen 
te trekken. Met Ad als kapitein, Jack als tweede 
stuurman, Thijs en ondergetekende als passa-
giers, vertrokken we in alle vroegte. Het zou een 
interessante reis worden. Waar het in Nederland 
gebruikelijk is dat je van rijbaan verandert om 
uit te voegen, is het in België soms zo dat de 
doorgaande rijbaan overgaat in een afrit….. en 
zo bevonden we ons opeens met botenwagen 

en al op de exclusieve afslag-zonder-keermo-
gelijkheid voor luchthaven Brussel-Charleroi. 
Noodgedwongen moesten we doorrijden langs 
de hoofdingang. Daarbij stelden we proefon-
dervindelijk vast dat de botenwagen weliswaar 
onder het 3,2 meter hoge dak paste, maar dat de 
haakse bocht die daarop volgde een onneem-
bare hindernis was. Door loskoppelen van de 
botenwagen, beetje heen en weer steken en wat 
flexibele paaltjes meenemen lukte het gelukkig 
alsnog. Met grote opluchting en dankbaarheid 
voor het begrip van onze verbaasde medeweg-
gebruikers vervolgden we onze weg.

De accommodaties
Aangekomen in Walenstadt werden we door 
Peter naar de camping geleid waar we de 
botenwagen parkeerden, dicht bij de Walensee. 
Vervolgens naar Peters huis, halverwege de berg, 
wat ons verzamelpunt was. Daar konden we nog 

genieten van het schitterende uitzicht over het 
dal, voordat de duisternis inviel. Nadat iedereen 
was gearriveerd en had gegeten, volgde de ver-
deling over de verschillende slaapplaatsen:
1. Jos en Marleen en Katja in tenten op de cam-

ping,
2. Nico en Henriette, Ilja, Thera, Renske, Yvonne, 

Marja, Laura, Leonie en Peter in Peters huis,
3. Bauke,  Erica en Jacco in pension
4. Ad, Thijs, Jack, Hjalmar, Rogier en ik bij de boer, 

hogerop de berg, in een massenlager boven de 
koeienstal.

Onze slaapplaats was onvergetelijk. Een boerde-
rij met een paar scharrelvarkens, 43 koeien, een 
stel ganzen en schitterend uitzicht over het dal 
onder ons en op de bergwand boven ons. Maar 
onze slaapplaats betekende ook: nauwelijks 
kunnen slapen door het lawaai van de enorme 
koeienbellen (een koe is een volcontinu bedrijf ), 
’s morgens om kwart over vijf wakker worden 
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door het melken of om kwart voor zes door de 
radio die vanaf dat moment gedurende de rest 
van de dag via luidsprekers op het hele terrein 
ten gehore werd gebracht. Nadat we gewekt 
werden, konden we gebruik maken van de sani-
taire voorzieningen in de vorm van één ope-
rationele wc en koud stromend water uit drie 
kranen boven een stalen gootsteen. De dames 
vonden het allemaal erg leuk……… voor ons. 
Wij op onze beurt, beseften dat we weliswaar 
de leukste slaapplaats hadden, maar ook dat we 
de dames een ruil van slaapplaats niet konden 
aandoen. Na thuiskomst moesten onze reistas-
sen en dergelijke nog weken luchten voordat de 
koemestlucht er een beetje uit was.

Roeien op de Walensee
Peter had een leuk programma opgesteld waar-
mee onze drie dagen helemaal gevuld waren en 
waarin het roeien uiteraard een centrale plaats 

innam. Roeien op de Walensee is een bijzondere 
belevenis. Het 18 km lange en 3 km brede meer 
wordt omgeven door bergen en al roeiend kun 
je genieten van schitterend uitzicht. Ook bleek 
dat het minste of geringste beetje wind al vol-
doende is om in het rustig ogende water gol-
ven te maken die zelfs voor de acht te hoog zijn. 
Niettemin troffen we het goed met het weer, 
zodat er elke dag geroeid kon worden. Daarvoor 
beschikten we over een acht, boordvier, dub-
belvier, twee dubbeltweetjes, een C2 en een 
skiff. De eerste dag roeiden we naar Quinten. 
Dit is een bijzondere plaats, ingeklemd tussen 
het meer en de bergen, waar je alleen per boot 
of te voet kunt komen en waar een subtropisch 
klimaat heerst. De andere dagen roeiden we in 
verschillende samenstellingen in verschillende 
boten en maakten Marleen en Erica voor het 
eerst kennis met het boordroeien, wat ze ove-
rigens goed afging.

De bergwandeling
Naast een Zwitserse avond met kaasfondue, 
bezoek aan roeivereniging Walensee en gezel-
lige avonden in Peters huis stond er ook een 
mooie bergwandeling op het programma. Die 
was voor de èchte bikkels, want roeien is één 
ding, ongetraind een bergwandeling maken is 
andere koek. Hoewel iedereen dacht een goede 
conditie te hebben, liepen we allemaal hijgend 
als een postpaard en met rode hoofden de berg 
op; zo’n 800 meter klimmen zonder vlak stuk. 
Gelukkig werd dit beloond met een terras waar 
we ons hoogtepunt bereikten en was de afda-
ling iets gelijkmatiger. Tijdens de wandeling 
liet acuut de zool van Marja’s bergschoenen 
los, maar gelukkig had Jack een rol Ducttape – 
don’t leave home without it! – bij zich voor een 
noodreparatie.

Huiswaarts
Na drie geweldige dagen aanvaarden we op 
28 augustus de terugreis. Die verliep rede-
lijk probleemloos, op een klein uitstapje naar 
de luchthaven van Basel na. Grappig hoe de 
geschiedenis zich soms herhaalt! Gelukkig was 
er aan het einde van de afslag luchthaven Basel 
een rotonde en kwamen we snel weer op het 
rechte pad naar de roeivereniging.
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GESLAAGD

S1 Marieke Wulffraat, Annette Schouten
Marjolein Neervens

S2  Pieter van Eil , Margit Kunji, Marion 
Hermus, Maaike Remery, Sven Heeren, Piet 
Breijs, Erica Horst, Sascha vd Ven, Miep Collin, 
Nelly Nouwens, Cathy Faas, Hans de Leeuw 
(voor slagplaats)

S3 Esther de Rooij

S4 Leo de Leeuw, Nanouk Boerefijn

B2 Esthet Stiefelhagen, Esther de Rooij

Spooktocht jeugd
door Nienke 

Donderdagavond 20 oktober. 
Na de training is de jeugd nog druk bezig met 
het uitsnijden van pompoenen. De mooiste 
gezichten komen in de saaie pompoenen te 
staan. Zo wordt een saaie pompoen, een pom-
poen waar je ‘s nachts doodsangsten van zou 
uitstaan. De pompoenen worden veilig in een 
kast gezet zodat niemand zich dood zal schrik-
ken, want dat willen we niet hebben. 

Vrijdagavond 21 oktober. 
Een grote chaos: iedereen wil in een andere 
boot en wil op een andere plaats. Na een half 
uur vertraging gaan we eindelijk het water 
op. Iedereen is tevreden. We gaan met onge-
veer 20 mensen, allemaal in  C-boten roeien. 
De pompoenen met lichtjes zijn op de boten 
vastgebonden. Het is een schitterend gezicht.  
Zo vertrekken we op weg naar Breda. Zelf zit ik 
in het motorbootje, met dingen die nodig kun-

nen zijn. Het is een gezellige boel. Kinderen die 
de grootste lol hebben en stuurtjes die voor het 
eerst een cursus sturen krijgen. Zij ontdekken dat 
dit best wel heel leuk is. De meesten kinderen 
gaan voor het eerst zo ver richting de stad. Wij 
varen onder de laatste brug door om echt bij het 
centrum te komen, daar waar de singel begint. 

In een boom roeien
De jeugd bewondert de mooie verlichting van 
de  stad. We varen de singel in, een avontuur op 
zich zou je zo zeggen. En dat is het ook, door het 
niet al te brede water met overal kleine bootjes 
(wat natuurlijk heel schattig is maar niet altijd 
even handig) en vele paaltjes. Regelmatig wordt 
er geroepen: ‘Zo meteen oppassen, er hangt een 
boom over het water!’Je hoort gillende kinde-
ren die onder en zelfs half in een boom roeien. 
Het is een niet-normaal grappig gezicht om te 
zien. We komen onderweg ook langs de volop 
draaiende kermis: een heel mooi gezicht met 
al die lichtjes. Meteen spreekt de jeugd af, om 
na afloop van de spooktocht met zijn allen daar 
heen te gaan. 

Verrassing
Terwijl we op het punt staan terug te gaan rich-
ting de roei, we waren toen met zijn allen een 
rondje rond de singel geweest, halen wij onze 
verassing tevoorschijn. Dat hadden wij in ons 
motorbootje natuurlijk de hele tijd al bij ons. 
Elke boot krijgt een lekkere zak chips en een 
pak drinken waar natuurlijk iedereen heel blij 
mee is. En het leukste is dat wij met ons drieën 
in het motorbootje (Pepijn, Parag en ik) elk een 
zak chips voor ons zelf hebben!
Al snel gaan we weer verder met onze tocht en 
belanden de zakken chips bij de stuurtjes (die 
sturen nu nog leuker gingen vinden). Eenmaal 
weer veilig en wel op de roei beland, ruimen wij 
de boten op voordat we naar boven gaan. Daar 
zijn nog lekkere gefrituurde hapjes gemaakt. Er 
wordt nog nagekletst en veel gelachen. Het is 
laat als iedereen vertrekt. Het is een geslaagde 
avond, die we hopelijk volgend jaar weer doen. 

In Memoriam Chris Greve
door Marius Aalders

Op 26 november 2011 is op 74-jarige leeftijd Chris Greve overleden. Hij was lid van de Zondag-8 
en al vanaf 1 augustus 1980 lid van de RV Breda. Chris was een van de aardigste mensen die 
ik heb gekend. Hij was altijd geïnteresseerd in mensen en vroeg met belangstelling hoe het 
met je ging. Bovendien had hij veel kennis, niet alleen van zijn eigen vak als KNO-arts, maar 
ook van de medische wetenschap in het algemeen en daarbuiten. Chris studeerde medicijnen 
in Groningen en was bijzonder trots op het feit dat hij als lichte roeier bij Aegir had geroeid. 
Na zijn specialisatie en enige omzwervingen, onder meer in Zwitserland, waar hij zijn vrouw 
Flavia leerde kennen, vestigde Chris zich in Breda. Toen hij in 1980 lid werd, roeide hij nog wed-
strijden met een groepje leeftijdgenoten, waaruit later de Zondag-8 is ontstaan. Chris genoot 
van de wekelijkse baantjes op de Mark en van het gezelschap van de roeivrienden. Al in 2000 
openbaarde zich de kanker, die hem zou slopen, maar Chris liet zich niet zomaar vellen. Altijd 
opgewekt en optimistisch streed hij met heel veel energie tegen het doorzetten van de ziekte. 
De laatste twee jaar ging het echter steeds moeilijker. Op 30 november kwam hij nog langs 
op de roei, hoewel hij moeilijk lopen kon. Hij uitte de wens, dat hij nog een maal zou kunnen 
roeien. Het is er niet meer van gekomen. Op 1 december hebben wij van Chris afscheid geno-
men. Wij missen hem en zullen nog veel aan hem denken. Wij wensen Flavia en zijn drie zonen 
heel veel sterkte met de verwerking van dit zware verlies.
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De Masters, 1000 m
wedstrijden in Nederland
door Henk  Smoolenaars

November 2010 heeft de roeivereniging Rijnland een congres georganiseerd over het 
veteranenroeien. De deelnemers aan dat congres reageerden positief op voorstellen 
tijdens dat congres om het veteranen roeien in het algemeen en het organiseren van 
boord aan boord wedstrijden over 1000 m voor veteranen in het bijzonder te bevorde-
ren. Na Heineken en Head begint voor senioren (>27 jaar) en jeugd elk jaar het korte-
baanseizoen met wedstrijden over 2 km. Voor veteranen zijn die wedstrijden er niet en 
valt er een gat. 

Commissie
Als follow-up van het congres heeft het bestuur 
van de KNRB begin november een commissie 
benoemd, die onder leiding van de heer W. van 
Schelven ervoor moet zorgen dat dit gat wordt 
gevuld. Deze commissie (de commissie Masters 
wedstrijden CMW) stelt zich ook als doel dat er 
in 2013 een internationale veteranen-wedstrijd 
(de Dutch Masters Open) wordt gehouden. Die 
wedstrijd zal plaatsvinden op de nieuwe roei-
baan bij Rotterdam en zal overeenkomstig de 
FISA regels worden georganiseerd. Vanaf 2013 

zal de wedstrijd jaarlijks worden gehouden. De 
commissie streeft ernaar dat veel buitenland-
se ploegen zullen deelnemen, maar vooral dat 
veel Nederlandse veteranen roeiers hen partij 
zullen bieden. In de afgelopen maanden is er 
gesproken met enkele verenigingen die hun 
wedstrijden aantrekkelijker willen maken voor 
veteranenploegen. Op dit moment hebben de 
Martini Regatta en ZRB  in het voorjaar en de 
Erasmus Sprints in het najaar plannen om wed-
strijden volgens de FISA- regels voor 1000m 
wedstrijden te organiseren. Resultaat van die 
gesprekken zult u straks in het roeiprogramma 
2012 van de KNRB kunnen lezen.

Handicap-formule
Door het grote aantal roeinummers (skiff, 2-, 
2+,2x enz.) en het grote aantal leeftijdscatego-
rieën (van A tot I) is de kans groot dat in bepaal-
de categorieën te weinig deelnemers zullen 
zijn. Om te zorgen dat jong en oud aantrekke-
lijke wedstrijden kunnen varen wordt er druk 
gestudeerd op een formule om ook bij geringe 
deelname in bepaalde leeftijdscategorieën toch 
spannende en uitdagende wedstrijden te kun-
nen organiseren. Dat kan met behulp van han-
dicap-factoren, bekend van de Markcompetitie, 
maar ook de formule, die De Hoop/ Nereus heb-

Accu traplift 
leeg? Geen koffie!
De traplift is al enkele malen onbruikbaar 
geweest, de accu was namelijk leeg. Dit 
komt doordat na gebruik de stoel van de 
traplift niet bij het oplaadpunt is gezet. Er 
zijn drie oplaadpunten, onderaan de trap, 
boven aan de trap maar ook één op een 
meter vanaf de begane grond. Hoe werkt 
het? Als   je beneden bent afgestapt, stuur 
je de lift naar boven door de knop op  witte 
doosje aan de muur ingedrukt te houden. 
Bij het oplaadpunt stopt de lift automa-
tisch. Zo simpel kan het zijn.

Namens Aangepast Roeien, Colette 
Versteegh-Pelt

ben toegepast bij de ”Henley op de Amstel”, zou 
toepasbaar kunnen zijn. Wellicht biedt een com-
binatie van beide de aantrekkelijkste oplossing.
Het roeien van 1000 m.-wedstrijden is anders 
dan het roeien van lange afstanden. De start is 
explosiever, er wordt veelal een hoger tempo 
geroeid en bij de eindsprint maakt men inten-
sief gebruik van anaerobe verbranding. Allemaal 
zaken die je moet trainen. Duitse ploegen zijn 
daar vaak beter in dan wij. Op de wereldkampi-
oenschappen voor Masters, die elk jaar op een 
andere plaats in de wereld worden georgani-
seerd, gaan zij met meer medailles naar huis 
dan de Nederlandse deelnemers. In Duitsland 
worden veel wedstrijden over 1000 m georga-
niseerd en dus hebben onze Duitse vrienden 
meer mogelijkheden om hun wedstrijd-condi-
tie te testen.

Fisa-masters 2012 in Duisburg
De commissie hoopt dat meer 1000 m. wed-
strijden in Nederland zullen leiden tot meer 
beoefenaren en meer deelnemers aan de vete-
ranen kampioenschappen. Meer beoefenaren 
in Nederland zullen hopelijk leiden tot een gro-
tere deelname van Nederlandse ploegen aan 
de FISA Masters. Komend jaar hoeven we niet 
zo ver te reizen om aan de FISA  Masters World 
Championships deel te nemen. Ze worden in 
2012 op het eerste weekend van september in 
Duisburg gehouden. 
Hopelijk zal dit streven binnen onze vereni-
ging een enthousiast onthaal krijgen en zullen 
volgend jaar veel ploegen van onze vereni-
ging deelnemen aan de 1000m wedstrijden in 
Nederland om goed voorbereid met een grotere 
afvaardiging dan dit jaar in Poznan in september 
succesvol deel te nemen aan de Fisa-masters op 
de Wedau-baan bij Duisburg. Veteranen, zet de 
data, 6 – 9 september 2012 vast in je agenda.
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Het kerstdiner
door Karin Plantinga

Ongeveer een kwart van onze leden heeft 
deelgenomen aan ons jaarlijkse kerstdiner. 
Je kunt wel stellen dat dit een voorrecht 
is en dat de andere driekwart van ons 
ledenbestand iets moois hebben gemist. 
Daarom een korte impressie.

Zaterdag 17 december om een uur of halfzes ‘s 
avonds: Henk van Heel en zijn kookploeg zijn 
op topdrukte bezig met de voorbereidingen van 
het diner. De logistiek wordt nog eens doorge-
nomen wie wat en wanneer zal presenteren. 
Chris proeft de soep af. Wijnand kijkt of alles in 
orde is bij de kaasplateaus in de ergometerruim-
te. Rita strooit nog wat sesamzaadjes op het 
voorgerecht. Het zijn plaatjes die zo in een culi-
nair tijdschrift op de cover kunnen. Ondertussen 
is de versierploeg even hard bezig. De sociëteit 
is niet meer als zodanig te herkennen en omge-
toverd tot intiem, sfeervol restaurant. Niemand 
van de ingeschreven gasten mag zich nog 

boven wagen voordat het officiële startschot is 
gegeven. Ik heb dispensatie gekregen van Henk 
om foto’s te kunnen maken (voor mij een goede 
oefening in het hanteren van de externe flitser). 
Ook de oude Raploods is niet meer als werk-
plaats herkenbaar. Daar is de ontvangstruimte 
die al even sfeervol is ingericht met lichtslin-
gers, kaarsjes en statafels. De welkomstdrankjes 
staan in het gelid. Richting toegangshek wor-
den in een lint als markering, windlichten met 
brandende kaarsen neergezet. Het is een feeë-
riek gezicht. Om een uur of zes verschijnen de 
eerste gasten. Leden die je anders alleen ziet in 
roeikleding hebben zich nu piekfijn uitgedost. 
Allemaal krijgen ze een glas en een verrukkelijk 
hapje als entree. Als het sein veilig wordt gege-
ven, begeeft het gezelschap zich naar de soci-
eteit aan de overkant. Ook de trap naar boven 
is met kaarsjes verlicht. Het diner zelf is voor-
treffelijk, de sfeer idem dito. Wim Rutten, onze 
voorzitter, houdt zoals gebruikelijk een humo-
ristische toespraak, zijn vrouw vertelt een echt 
kerstverhaal. Paul Steverink bedankt namens 
alle aanwezigen kook- en versierploeg voor de 
geweldige avond. Wim tenslotte, vraagt  leden 

persoonlijk naar hun beoordeling, wat was het 
lekkerst en wat kan beter, om to slot te conclu-
deren dat er maar één oplossing is: het kan niet 
anders dan dat de huidige kook- en versierploe-
gen het volgend jaar wéér doen! Een conclusie 
die met luid gejuich en applaus door de aan-
wezigen wordt bevestigd. Dezelfde avond nog, 
voor de klok twaalf uur slaat, is de sociëteit weer 
zoals altijd ontdaan van alle kerstversiering. De 
immense afwas is zelfs gedaan. Een paar men-
sen van de organisatie staan nog wat na te klet-
sen met een glas in de hand. Het kerstdiner 
2011 was een topper, daar is iedereen het over 
eens. ‘Heb je al gehoord van het vlees?’ vraagt 
Henk me. Om dan te vertellen hoe hij de avond 
tevoren tot zijn verbijstering tussen alle bood-
schappen ontdekte dat niet het bestelde vlees 
van 25 kilo was geleverd maar iets heel anders! 
En hoe hij ’s morgens vroeg bij de leverancier 
op de stoep stond met al die verkeerde zakken 
vlees. Gelukkig kwam het goed en kon het ori-
ginele menu worden toebereid en geserveerd.  
Ik pak veel later dan verwacht mijn fotospullen 
in. Ja, het was een top-avond. Bijgaand een foto-
impressie.
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Instructiegeven 
vanuit instructeurs
perspectief
door Nan Havelaar

Hier een overzicht van de huidige instructie. Zoals 
je misschien al weet heeft het bestuur een nieu-
we methode ingevoerd. Deze methode komt van 
de roeivereniging in Naarden en van de KNRB. Op 
zaterdag en zondag komen bij onze roeievereniging 
ongeveer acht á negen pupillen, zaterdags om 11 
uur en zondags om 9.30uur. Er zijn dan twee á drie 
instructeurs aanwezig. De leeftijd van onze pupillen 
varieert van 25 tot 69 jaar!!

Instructie geven vind ik erg leuk om te doen. De 
sfeer is gezellig en de pupillen zijn zo te zien en 
te horen tevreden. Tien instructeurs hebben de 
instructiecursus gevolgd van de roeibond, een cur-
sus van vier donderdagavonden plus één praktijkles 
op het vlot. Door de instructiecursus heb ik alle-
maal nieuwe mensen leren kennen. Hierop kan ik in 
noodgevallen een beroep doen en hen inschakelen 
om mij te vervangen. Alle deelnemers vonden het 
een goede en gezellige cursus die gegeven werd 
door Jeannne Stockman. Het was niet zozeer dat 
je veel hoorde wat je nog niet wist, maar Jeanne 
gaf goede adviezen over veel voorkomende, heikele 
fouten. Het lesgeven heeft daardoor meer structuur. 
Hierdoor gebruiken instructeurs ongeveer dezelfde 
woorden en letten zij op dezelfde dingen. Doordat 
de pupillen echter verschillende instructeurs heb-
ben, krijgen ze toch op verschillende manieren uit-
leg. Na een paar weken zijn ze daar aan gewend. Ik 
vertel mijn pupillen altijd ook, dat er op dinsdag-
ochtend midweekroeien is en wat dat inhoudt. Daar 
kunnen ze, als ze naar mijn beoordeling over vol-
doende vaardigheden beschikken, worden inge-
deeld bij de vaak wat ervarener midweekroeiers. Zo 
zijn twee nieuwe pupillen die nergens anders een 
plek vonden in de vereniging,  halverwege dit jaar 
op dinsdag met het midweekroeien begonnen. Zij 
zijn geweldig enthousiast en ze passen echt bij de 
club. Het koffiedrinken na het roeien op zo’n door-
deweekse dag is daarbij onmisbaar. Op zaterdag is 
het namelijk erg druk en als je niet oppast lopen 
deze nieuwe leden er dan al snel wat verloren bij. 
Om een groepsgevoel te bewerkstelligen ligt hier 
voor instructeurs een mooie taak weggelegd. 
Ook al omdat je in de winter maar één keer per 
week instructie kunt geven, is het plezierig als 
nieuwkomers daarnaast nog een keer in de week 
kunnen roeien en dan is het midweekroeien een 
goeie mogelijkheid. Juist daardoor krijgen zij een 
verenigingsgevoel en dat niet alleen. Het bevordert 
ook dat nieuwe leden blijvende leden worden en 
niet voortijdig afhaken. In feite profiteren wij daar 
allemaal van. 
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COLOFON
Erevoorzitter Victor Bernhard

BESTUUR
Voorzitter  Wim Rutten  076-5219172
Secretaris  Nico van Walree  076-5339593
Penningmeester  Hans van Gennip  076 5878834
Commissaris instructie  Lieke Huijbregts  0161-412614
Commissaris materiaal  Peter Adema  076-5874204
Commissaris sociëteit  Chris Liesker  076-5136136
Commissaris wedstrijden  Mirjam Grunwald  076-5153039
Commissaris jeugd  Sjoerd de Goei  076-5933635
Commissaris activiteiten  Bert van Nispen  076-5310929  
 

CONTACTPERSONEN 
Midweekroeien Nel Nollen 076-5612576
Petra Antonissen 076-5140310 petramartin@hetnet.nl
Ledenadministratie 
Leo de Leeuw    ledenadm@rvbreda.nl

REDACTIE EASy-ALL 
Karin Plantinga 0162-433472  plantext@wxs.nl
Ontwerp  
Katja Wevers 076-5151980 
Len Knoester 076-5656317
Het volgende nummer verschijnt in maart 2012
Uiterste inleverdatum kopij 31 januari 2012

DE DEADLINES VOOR DE KOPIJ ZIJN ALTIJD DE LAATSTE DAG VAN DE ONEVEN MAAND, M.U.V. DE ZOMERVAKANTIE.

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

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.

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• 

Vanaf € 1,00 

per roeier per jaar

MY- FLEET 

® INTERNET BOOT 
RESERVERINGSSYSTEEM

www.my-fl eet.eu info@my-fl eet.eu


