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door Karin Plantinga

Onder midweekroeiers leeft het idee dat 
het midweekroeien in onze vereniging te 
onbekend is. In iets mindere mate geldt 
dat ook voor de toertochten. Mensen, ook 
die al wat langer lid zijn, kennen soms niet 
of nauwelijks het midweekroeien van de 
vereniging. En als ze al op de hoogte zijn 
van het bestaan, weten ze in veel gevallen 
niet wat het inhoudt en welke mogelijkhe-
den het midweekroeien biedt. 

Extern staat de RV Breda vooral bekend als 
een wedstrijdclub. Terecht, want onze vereni-
ging telt een zeer actieve wedstrijdafdeling, 
die regelmatig van zich laat horen, nationaal en 
internationaal. Intern heeft dat tot gevolg dat 
deze sector ook de meeste aandacht krijgt. Dat 
is begrijpelijk, maar wanneer dat ten koste gaat 
van andere sectoren, dan gaat er iets wringen. 
Naar de beleving van de midweekroeiers is dat 
hier het geval. Het pleidooi voor aanschaf van 
boten die geschikt zijn voor het midweekroeien 
wordt in het bestuur wellicht wel gehoord, 

(in Bert van Nispen hebben we vast en zeker 
een goede pleitbezorger) maar onvoldoende 
ingevuld. Zelfs al zijn er toezeggingen t.a.v. 
het gebruik of de aanschaf van nieuwe boten 
gedaan, dan wil dat nog niet zeggen dat deze 
daadwerkelijk worden nagekomen. De mid-
weekroeiers zijn tot de slotsom gekomen dat 
bekendheid onder de leden èn interne positi-
onering voor verbetering vatbaar zijn. Een aan-
tal midweekroeiers heeft daarom de koppen bij 
elkaar gestoken. Zij hebben een plan de cam-
pagne bedacht en als doel geformuleerd:

A  Leden van de vereniging zijn bekend met het 
midweekroeien (en de toertochten) en ken-
nen de mogelijkheden

B  Jaarlijks raadpleegt het bestuur de commissie 
voor midweekroeien en toertochten; thema’s 
zijn de positie van het midweekroeien in de 
vereniging, de beschikbare middelen, en het 
botenbeleid.

Acties
Het ad-hoc werkgroepje midweekroeiers wil 
ondermeer aandacht besteden aan het infor-
meren van nieuwe leden. Ook zullen de banden 
met het bestuur nauwer worden aangehaald 
om een op de behoefte toegesneden botenbe-
stand te bewerkstelligen. 
Voor veel leden is het midweekroeien waarde-
vol en heeft het een vast plekje in het dagelijks 
bestaan verworven. Veel nieuwe leden hebben 
daardoor een band met de vereniging gekregen. 
Zij kunnen gebruik maken van de know-how 
van meer ervaren roeiers en zo hun roeivaar-
digheden vergroten. Onderzoek is er niet naar 
gedaan, maar de overtuiging leeft dat de vereni-
ging op deze wijze heel wat nieuwkomers heeft 
weten te behouden. Naast het roeien zien de 
deelnemers aan het midweekroeien het onder-
linge, sociale contact als minstens zo waardevol. 
Heel wat lief en leed is op de dinsdagochtend 
bij de koffie met uitzicht op de Mark, voorbij-
gestroomd. Als clubgenoten steun je elkaar ook 
op die manier en ben je blij met de blijden. Al 
met al genoeg redenen om het midweekroeien 
meer op de kaart te zetten!

Campagne Midweekroeien
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Schone Sport Verklaring

De Koninklijke Nederlandse Roeibond maakt zich hard voor een eerlijke 
competitie. Een onderdeel daarvan is dat roeiers die deelnemen aan natio-
nale wedstrijden met ingang van dit jaar allemaal een schone-sportver-
klaring moeten tekenen. Hiermee verklaart de roeier geen ongeoorloofde 
middelen of methoden toe te passen in de uitoefening van onze sport. 

Meer informatie over de schone-sportverklaring is te vinden op http://knrb.
nl/content.php/nl/419 Deze verklaring moet uiterlijk twee weken voor de 
eerste nationale wedstrijd waar de roeier aan deelneemt bij de bond binnen 
zijn. De verklaring hoeft maar één keer ondertekend te worden en verliest 
zijn geldigheid pas weer als de roeier het lidmaatschap van de vereniging 
of de bond opzegt. 
Voor iedere roeier heeft de bond een aparte verklaring gemaakt. Je kan jouw 
exemplaar opvragen bij sjoerddegoeij@live.nl . Je krijgt dan een pdf docu-
ment gemaild dat je zelf moet printen, ondertekenen en opsturen naar het 
adres dat op de verklaring staat. 

Let op: ook stuurtjes moeten deze verklaring invullen en opsturen!

Het is de verantwoordelijkheid van de roeier om zelf te zorgen dat de verkla-
ring tijdig bij de bond binnen is. Pas na registratie van de verklaring wordt 
het inschrijfprogramma van de KNRB weer opengesteld voor de betreffende 
roeier en kunnen we je weer inschrijven voor de nationale wedstrijden. In 
onderstaand overzicht is terug te vinden welke wedstrijden vallen onder de 
noemer ‘nationale wedstrijd’:

Kortom, stuur op tijd de schone sport verklaring op zodat jullie weer veel 
blikken voor RV Breda mee naar huis kunnen nemen. 

De wedstrijdcommissie

Nationale wedstrijden
SSV verplicht

Overige wedstrijden
SSV niet verplicht

Heineken Roei4kamp Ganze Regatta

Head of the River Amstel Skoll Cup

Tweehead Nationale Weerribben-Wieden Marathon

Skiffhead AA-Race

Varsity Rottebokaal

NK Roeien Ringvaartregatta

ZRB Wedstrijden Dommelregatta

Spaarne Lente Race Markregatta

Westelijke Regatta Zwartewaterregatta

ARB Roeiwedstrijden Slag om de afgraving

Martini Regatta Ijsselregatta

NSRF Slotwedstrijden Army Regatta

Tromp Boatrace De Amstel Beker

Asopos Najaarswedstrijden Carl Douglas Vechtrace

Novembervieren Abeelenrace

Hel van het Noorden Nationale HORZOL Marathon

NKIR Goudse Mijl

Ergohead Lingebokaal & Coupes des Dames

Progamma 
Midweekroeien 
eerste helft 2012

Dinsdag, 14 februari
Snerttocht of wandelen, na afloop erwtensoep eten;

Dinsdag, 13 maart 
Openingstocht naar centrum of Bieberg,hangt af van het weer;

Dinsdag, -- april  
naar Roosendaal of Oudenbosch; datum nog niet vastgesteld;

Dinsdag & woensdag 8-9 mei 
TWEEDAAGSE naar Broek in Waterland;

Dinsdag, 22 mei  
R.V de Laak uit Den Haag bij ons als gast;

Dinsdag, 5 juni  
Ontvangst van onze gasten van RV de Eem;

Dinsdag, 12 juni  
Naar RV de Krom in Woerden;

Dinsdag, 9 juli  
Naar Maasdam, roeien bij de fam Steenman;

Info bij Nel Nollen, telefoon 076-5612576
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door Renske Eernisse

De voorbereidingen zijn weer in volle 
gang, want op zaterdag 16 juni is het weer 
zo ver: RV Breda organiseert dan al weer 
voor de zesde keer de Markregatta. Voor 
de nieuwe leden: De Markregatta is onze 
eigen landelijke roeiwedstrijd over een 
afstand van vijf kilometer met een span-
nende dubbele start onder de HSL brug.

Vorig jaar was de wedstrijd weer een succes met 
een deelnameveld van ongeveer 100 ploegen 
uit binnen- en buitenland. Helaas was het weer 
nogal onstuimig, wat zorgde voor een aantal 
terugtrekkingen. Voor de deelnemers was de 
wedstrijd wel extra spannend, waarbij volgens 
sommigen het oproeien bijna nog spannender 
was dan de wedstrijd zelf! Vanwege de harde 
wind moest zelfs de startprocedure worden aan-
gepast, waardoor onze inmiddels beruchte dub-
bele start onder de HSL brug kwam te vervallen. 
Dit jaar rekenen we echter op prachtig roeiweer 
en natuurlijk op een minstens zo grote opkomst!

De Markregattacommissie heeft weer nieuw 
bloed: Brigitte Koene volgt Tom Rozendal op 
als wedstrijdleider en Thera heeft vorig jaar al 
proefgedraaid in de plaats van Adrienne Ogier. 
Marja, Corrie, Renske en Rogier draaien al weer 

een paar jaartjes mee. Het succes van een goede 
wedstrijd is, naast een grote hoeveelheid gemo-
tiveerde deelnemers, natuurlijk ook afhankelijk 
van een vlotte organisatie. De commissie doet 
hiervoor dit jaar graag weer een beroep op 
een enthousiaste schare vrijwilligers, want de 
wedstrijd kan voor onze vereniging natuurlijk 
alleen een succes worden als iedereen zich er 
voor inzet:

•	 	Ken	je	nog	sportieve	roeiers	van	verenigingen	
elders in het land (of buitenland)? Nodig ze 
uit om te komen! Alle informatie is te vinden 
op de website www.rvbreda.nl onder de kop 
Markregatta.

•	 	Ken	 je	 nog	 bedrijven	 die	 de	 roeisport	 een	
warm hart toedragen? Sponsors zijn altijd 
welkom! In deze tijden van crisis willen we 
met name de ondernemers onder de eigen 
leden verzoeken om eens na te denken 
over een sponsorbijdrage. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden om reclame te maken, 
zo kunnen we bijvoorbeeld logo’s plaatsen op 
de website, de startlijsten, op het finishbord 
of op de rugnummers. Ook het sponsoren in 
‘natura’, zoals give-aways of prijzen, behoort 
tot de mogelijkheden. 

•	 	Wil	je	zelf	de	handen	uit	de	mouwen	steken?	
We kunnen alle hulp gebruiken! Er zijn vrij-
willigers nodig op alle fronten: bij de inschrij-
vingen, op het vlot, op het water, bij de start, 
voor de tijdwaarneming, voor het opbou-
wen en versieren van het terrein, achter de 
bar en natuurlijk ook voor het weer oprui-
men na afloop. Bredase deelnemers aan de 
Markregatta worden automatisch aange-
merkt als vrijwilliger. 

Zet zaterdag 16 juni in ieder geval vast in je agenda. 
Doe mee, help mee of kom gewoon kijken en 
geniet van onze mooie locatie, het mooie weer, 
de sportieve prestaties en de gezellige sfeer. We 
verwachten jullie allemaal om er samen weer 
een mooie dag en een geslaagde wedstrijd van 
te maken!

Namens de Markregattacommissie:

Renske Eernisse
Brigitte Koene
Marja van de Crommenacker
Corrie van Es
Thera Habben-Jansen
Rogier Hut

De Markregatta 2012 op zaterdag 16 juni!
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 Markregatta 2011: Oplijnen voor de start…

Verloting Kunstobjecten
door Henk Zwaan

In de Easy All van Oktober lanceerde ik het plan om tot een verloting van kunstobjecten, bij voor-
keur gemaakt door clubleden, te komen. Er kwamen aanbiedingen van drie leden: een schilderes,een 
tekenares en een fotografe Inclusief mijn eigen bijdrage in het geheel is dit aanbod te mager voor 
een succesvolle verloting. Ik heb daarom besloten dit plan terug te trekken. Mijn dank aan de dames 
die hun werken aanboden. Ik heb het bovenstaande aan de secretaris van onze vereniging bericht 
en ook hij had bemerkt dat er weinig belangstelling was.

GESLAAGD

S1 W.v.d. Biggelaar, A. Nieweg

S2  Penney Rombouts, Jet van Reeuwijk

S3 P. Breijs, K. Tempelaar
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Wie regelmatig op de zaterdagmorgen 
roeit, kent Agmaja Kolman wel, maar wie 
haar volgt op Facebook kent haar nog 
beter. Agmaja houdt er een tempo in 
haar leven op na dat maar door weini-
gen kan worden gevolgd. Ze traint vrijwel 
iedere dag in de week, op de Amstel, op 
de Bosbaan en bij Breda om haar droom, 
goud op de Paralympische Spelen van 
Londen in 2012, te kunnen realiseren. 
Daarbij heeft ze ook nog een baan en 
een gezin, maar het werkelijk bijzon-
dere is dat ze niet alleen tempo maakt, 
maar ook nog eens naar perfectie streeft. 
Hierbij enkele tweets van enkele dagen 
in een ijsperiode op Facebook:

•	 	Lekker	thuis	na	‘n	enorm	maar	zeer	waardevol-
le	dag:	internationale	TA	classificatie	binnen!!!	
#happyrowing

•	 	Weer	 beetje	 bijgekomen	 van	 het	 retourtje	
Amsterdam-London	dus	zo	fysio	en	dan	op	de	
sportschool	de	circuittraining	in!	#aandeslag!

•	 	Gereed	voor	de	2e	training	van	vandaag,	ff	lek-
ker	de	kracht	in!!!

•	 	Weer	 de	 bevestiging	 dat	 ik	 ‘n	 vreetbal	 ben;	
binnen	no	 time	2	kg	mosselen	op,	 zo	heeeer-
lijk	#zonderbrood	#puurnatuur	*zachte	burp*	
haha,	en	 jummie	dat	ze	waren!!	Goed	excuus,	
ik	had	de	eiwitten	echt	nodig	na	die	160	banen	
zwemmen	:-)

•	 	Toppie	gezwommen:	160	banen,	ging	lekker	en	
was	weer	 even	wat	 anders	 dan	 op	 de	 #con-
cept2	Heerlijk	gezwommen,	120	banen	 in	58	
minuten,	 toen	 maar	 ff	 doorgegaan	 want	 ‘t	
ging	 lekkerrrrr!	Totaal	160	banen	dus	totaal	4	
km.	Nu	de	eiwitjes	gaan	aanvullen!

•	 	Durf	 het	 bijna	 niet	 te	 zeggen.......maar	 ben	
blij	dat	volgende	week	waarschijnlijk	de	dooi	
intreedt.....#wilbuitenroeien	#isgoedgeweestzo

•	 	Terug	van	26	km	handbiken,	tot	op	de	Thoolse	
brug	geweest.	Veel	 snijdende	wind	maar	niet	
echt	koud	gehad.	Was	heerlijk,	lekker	buiten!

Waar gaat het om? Agmaja is in competitie 
met een andere roeister voor een plaats in de 
mixed dubbel twee. Het ziet er naar uit dat 
ze dat wel gaat winnen, hoewel haar mede-
dingster al veel langer roeit. Haar partner in de 
dubbel twee is Tycho Herf; samen hebben ze al 
een  keer acte de présence gegeven op de Para 
Regatta in oktober 2011. 
In 2011 werd Agmaja al door haar woonplaats 
Bergen op Zoom verkozen tot Sportvrouw van 

het Jaar. Op 22 januari is Agmaja nationaal 
kampioen ergometer geworden. Zij roeide in 
20 minuten 4293 meter, dwz tandje 2.19/500 
meter. Probeer het maar eens met alleen je 
bovenlijf en armen; wel even goed vastges-
pen! Achteraf zei worldrowing.com er dit van: 

For the first time this year adaptive rowers 
had to beat a bottom limit of 2:26.0 per 500m. 
Agmaja Kolman won her category rowing at an 
impressive 2:19.6 pace for 20 minutes. 

Agmaja houdt ook een blog bij, hieronder een 
stukje uit de editie die ze naar aanleiding van 
dat kampioenschap schreef:
Gewoon	doorgaan………ik	voel	dat	 ik	er	 soms	
dreig	“doorheen	te	zitten”	en	doe	dan	mijn	ogen	
dicht	 om	 te	 visualiseren,	 dit	 helpt,	 zij	 het	 voor	
maar	heel	even.	Ogen	open	en	weer	focussen	op	
de	gemiddelde	tijd,	ik	blijf	redelijk	continue.	Nog	
7	minuten	en	 ik	krijg	pijn……….auw,	veel	pijn.	
Ik	ben	behoorlijk	aan	het	verzuren	en	“kak”	heel	
even	in	waarvan	ik	schrik	en	dus	weer	terugkom	
op	het	snelle	gemiddelde	wat	 ik	eerst	had.	Nog	
5	minuten,	tjonge,	ik	ben	kapot	en	ik	ben	er	nog	
niet.	Volhouden,	 je	bent	aan	het	aftellen”	denk	
ik,	maar	die	gedachte	is	erg	moeilijk	vast	te	hou-
den	als	alles	zo’n	pijn	doet,	toch	doorgaan.	Nog	
3	minuten	en	 ik	 trek	nog	even	door,	 voorzover	
dat	 dit	 gaat	 met	 een	 fatsoenlijke	 techniek.	 Ik	
merk	dat	ik	enorm	in	elkaar	ga	zitten,	maar	krijg	
mijn	hoofd	niet	meer	overeind,	heb	er	gewoon	de	
kracht	niet	meer	voor,	het	lukt	het	niet.	“De	dood	
of	de	gladiolen”	en	 ik	ga	door,	nog	1.5	minuut,	
hup,	nog	heel	even.	Diverse	kreten	ontsnappen	
uit	mijn	keel,	ben	kapot,	 kan	niet	meer……….
nog	 30	 seconden,	 ik	 krijg	 de	 hendel	 bijna	 niet	
meer	naar	mij	 toe	getrokken	en	op	5	 seconden	
laat	ik	 ‘m	los,	heel	fout,	maar	de	koek	is	op,	ben	
kapot,	heel	mijn	lijf	staat	in	brand	en	mijn	hoofd	
op	 ontploffen…………..maar	 WOW,	 wat	 een	
geweldig	 resultaat!!!	Hier	mag	 ik	echt	heel	 trots	
op	zijn	en	dat	ben	ik	dan	ook!

Hoe is Agmaja bij Breda terecht gekomen? 
Enkele jaren geleden is onze vereniging 
begonnen het pad te effenen voor gehan-
dicapte roeiers. Op de faciliteiten voor 
Aangepast Roeien kwamen natuurlijk al gauw 
kandidaten af, onder wie nog maar ruim een 
jaar geleden Agmaja. Al gauw onderkenden 
Richard Louwaard en Adrienne Ogier dat zij 
hier met een talent te maken hadden en zo 
kwam Agmaja al gauw in de nationale selectie 
terecht. De KNRB deed in Beijing, waar bij de 
Paralympics voor het eerst roeien een olym-
pische discipline was, mee met een vier met 
stuurvrouw. Voor Londen besloot de bond 
in vier nummers uit te komen, waaronder de 
TA2x (trunk and arms), die dus wordt geroeid 
door een gemengde ploeg in een dubbeltwee 
(2x). 
Bij het Paralympisch Talentcentrum van de 
bond is Paul Hartog actief als paralympisch 
talentcoach. Mijn bescheiden taak is het coa-
chen van Agmaja op de zaterdagmorgen. Ik 
doe dat vanuit een coachbootje, een skiff 
of vanaf een vouwfiets. In de skiff moet ik 
behoorlijk werken om Agmaja voor te blijven, 
maar niets werkt zo aanstekelijk als Agmaja’s 
motto: optimisme is de juiste drijfveer!

Hieronder nog enkele data om 
te noteren: 

1 tm 3 juni
Special Olympics Nationale Spelen, Den Bosch 
    
29 augustus - 9 september
Paralympische Spelen Londen

Anne Tjepkema 

Agmaja gaat voor goud: optimisme is de juiste drijfveer!
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Jort gekozen tot mannelijk sport-
talent van het jaar in Breda
Jaarlijks wordt begin december bekend gemaakt wie binnen de gemeente Breda 
genomineerd worden voor de titel sportman, -vrouw, -ploeg en –talent van Breda. 
Door een voordracht vanuit ons bestuur werd Jort van Gennep, na een selectie 
door een onafhankelijke jury, welke bestond uit mensen die de sport in Breda en 
omstreken goed kennen, genomineerd als mannelijk sporttalent. Hij moest het 
daarbij opnemen tegen Push hockeyer en lid van “jong hockey oranje” Milan van 
Baal en NAC voetballer Nemaja Gudelj.

Jort werd onder meer genomineerd door: zijn NK titel in de twee zonder, zijn tweede plaats 
tijdens het NK in de dubbeltwee, zijn derde plaats tijdens het NK skiff, zijn overwinningen 
tijdens een aantal nationale en internationale roeiwedstrijden en zijn prestatie als 16 jarige 
tijdens het junioren WK in Eton, afgelopen augustus.
Op 14 februari werden, in een goed gevulde Finntax zaal van het Chassé theater, onder 
leiding van NOS verslaggever Joep Schreuder, de prijzen uitgereikt. Dit gebeurde  telkens 
nadat  vooraf onderhoudende gesprekjes met alle genomineerden waren gevoerd over 
prestaties, ambities en passie voor de sport. Dit geheel werd ook nog een onderbroken door 
enkele showelementen en twee korte discussies over Breda als topsportstad. Kortom een 
frisse en genoegelijke avond . Nadat bekend was geworden dat Jort tot mannelijk sport-
talent 2011 was verkozen kreeg hij de prijs uitgereikt door voormalig NAC trainer Robert 
Maaskant. Voor Jort was de prijs een leuke erkenning voor een jaar hard werken (trainen) en 
roeien. Voor de rv Breda: iets om trots op te zijn en een erkenning dat ze met hun jeugdbe-
leid de afgelopen jaren goed aan de weg getimmerd hebben.  

Titel Jaar Auteur Type
A Lifetime in a Race 2004 Matthew Pinsent Boek
Coachcursus B 2000 KNRB - Divers Reader
Complete Book of Rowing 1995 Steve Redgrave Boek
De hel van 2 kilometer 2005 Leo van de Ruit Boek
De Nederlandse Roeitechniek 2005 KNRB / R. Mijnders DVD
De Perfecte Haal 2006 Co Rentmeester DVD
High Perfomance Rowing 1997 John McArthur Boek
Holland Beker 1886 - 2011 2011 Holland Beker Boek
Over het water 1998 H.M. van den Brink Boek
Roeien 1981 Walter Schröder Boek
Roeien, Jong aan de slag 2006 Marjolein Rekers Boek
Roeitechnieken (Symposiumbundel) 1990 Divers Reader
Rowing Faster 2011 Volker Nolte Boek
Rudern 1984 Th Körner Boek
The Sculler at Ease 1999 Frank Cunningham Boek
Toerroeien door Nederland 1990 Davilar & Schierbeek Boek
Trainen op de Indoor rower 1996 Concept II Boek
True Blue 1989 Daniel Tobolski Boek
Winden van olympische meren 1972 V. Ivanov Boek

RV Breda heeft een 
Mediatheek
Het begon met een vraag naar Steve Redgrave’s 
Complete Book Of Rowing op de LinkedIn groep 
van RV Breda. Vervolgens reageerde Hans Rompa 
met het idee om een aantal boeken op de roei te 
zetten. En tenslotte het aanbod van Annelies om 
ook boeken ter beschikking te stellen. Het bestuur 
sloot af met een enthousiaste ondersteuning van 
het initiatief. 
Het doel van de Mediatheek is om kennis over 
roeien op alle niveaus voor iedereen beschikbaar 
te stellen. Er zijn ondertussen al 28 boeken/DVD’s 
beschikbaar, zie lijst hiernaast.

De mediatheek werkt als volgt:

•	 	Er	is	een	catalogus	van	de	mediatheek	en	een	uitleen-
kaart per boek

•	 	Je	kunt	boeken,	DVD’s	of	 readers	 in	bruikleen	geven	
aan de Mediatheek

•	 	Een	ander	kan	die	maximaal	twee	weken	lenen

•	 	Daarvoor	vul	je	de	uitleenkaart	in	en	zet	die	op	de	boe-
kenplank

•	 	Na	twee	weken	breng	je	het	boek	terug	en	plaatst	de	
uitleenkaart terug

Kijk ook eens in je kast en geef een paar boeken, readers 
of DVD’s in bruikleen.

Veel leesplezier!

PS: Wist je dat de RV Breda discussiegroep op LinkedIn 
al 87 leden heeft?
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Agenda 
1. 19.00 uur soep en broodjes.
 
2.  ingekomen stukken en bestuursmede-

delingen om 19.30 uur
 2.1  voorstel nieuwe statuten; over NOC/NSF en 

KNRB; zie bijlage.
2.2  veiligheid en maatregelen.
2.3  ongewenste omgangsvormen: zie bijlage.
  
3. notulen/verslag ALV van 19 maart 2011*

4. jaarverslag 2011 voorzitter W. Rutten.

5. financiën deels door Hans Van Gennip
5.1   financieel jaarverslag 2011.
5.2    verslag kascommissie 2011 en decharge 

van de penningmeester.
5.3   vaststellen begroting 2012*.
5.4   contributie  2013.

6. verkiezingen.
6.1  Tussentijds aftredend is de heer Hans van 

Gennip. Vooralsnog is er een vacature  voor 
de functie van penningmeester.

6.2  mw Mirjam Grunwald is tussentijds afge-
treden; het bestuur heeft Thera Habben –
Jansen gevraagd als opvolger en stelt voor 
haar te benoemen.

6.3  Aftredend volgens rooster is de voorzitter 
de heer Wim Rutten; hij stelt zich herver-
kiesbaar en het bestuur stelt dan ook voor 
hem te herbenoemen.

6.4  Aftredend volgens rooster is onze toer-
commissaris de heer Bert van Nispen. Ook  
hij stelt zich herkiesbaar; aldus stelt het 
bestuur voor tot herbenoeming.

6.5  Eveneens aftredend volgens rooster is onze 
sociteitscommissaris de heer Chris Liesker; 
ook hij stelt zich herverkiesbaar en wordt 
voorgesteld tot herbenoeming.

 	Volgens	artikel	12	lid	5	van	de	statuten	kun-
nen	 tegenkandidaten	 tot	 4	 weken	 voor	 de	
datum	van	de	Algemene	Ledenvergadering	
schriftelijk	aan	 	de	 secretaris	worden	opge-
geven.	Zij	dienen	door	tenminste	10	leden	te	
worden	gesteund.

 6.6  vaststellen leden College van Beroep.
  Het bestuur stelt voor te herbenoemen:  

de dames Geraline Leusink en Let van 
Leeuwen als ook de heer Dik Verheijden. 

  Volgens	artikel	15	lid	5	van	de	statuten	kun-
nen	 tegenkandidaten	 tot	 4	 weken	 voor	 de	
datum	van	de	Algemene	Ledenvergadering	
schriftelijk	aan	 	de	 secretaris	worden	opge-
geven.	Zij	dienen	door	tenminste	10	leden	te	
worden	gesteund.

6.7  vaststellen leden van de kascommissie.  
Het bestuur stelt voor te (her)benoemen 
de heren Hjalmar Peetoom en Frans Smet.

7 Rondvraag .

8 Sluiting.
  De stukken gemerkt met * worden bijge-

voegd en liggen vanaf 7 maart ter inzage 
op de vereniging.

Notulen algemene ledenver-
gadering Roeivereniging Breda 
zaterdag 19 maart 2011.

Afwezig met kennisgeving : 
zie lijst van aanwezigen.

1.  Opening door de voorzitter die de aanwe-
zigen -54 volgens de intekenlijst maar er 
kwamen zeker nog 10 leden later binnen- 
hartelijk welkom heet. Hij meldt dat er per 
abuis in de uitnodiging wordt vermeld dat 
Peter Adema wedstrijdcommissaris wordt; 
dat moet uiteraard materiaalcommissaris 
zijn. Verder is Nel de Bruin geen lid meer 
en kan zij dus geen deel uitmaken van de 
Commissie van Beroep.

2.  ingekomen stukken en bestuursmede-
delingen.

2.1  Instructie in een nieuw jasje door Lieke 
Huijbregts; Lieke geeft een overzicht van 
de overwegingen om het nieuwe model uit 
te voeren en de resultaten tot nu toe. Doel 
is voornamelijk om een uniforme instructie 
te geven waarbij de nieuwe leden elkaar en 
de vereniging snel leren kennen en er meer 
binding ontstaat.

2.2    mededeling instellen coördinator veilig-
heid en commissie veiligheid door Nico van 
Walree. Bert Verlaan en Ad Boerefijn –met 
advies van Mark Rietman- zijn gevraagd om 
de huidige afspraken en situaties te beoor-
delen en een advies te geven voor verbete-
ring / aanpassing. Hans Reinders merkt op 
dat hier een aantal jaren geleden ook naar 
gekeken is  door Henk Smoolenaars. 

2.3  Nieuwe statuten: De KNRB heeft nog geen 
definitief besluit genomen zodat dit onder-
werp voor tenminste een jaar wordt uitge-
steld.

3.  notulen/verslag van ALV 9 maart 2010: 
hier zijn geen vragen over,

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 
Roeivereniging Breda

Wanneer 
woensdag 28 maart 2012

Waar  >  sociëteit RV Breda

Tijd  >  19.30 uur  ALV

Breda, 27 januari  2012

Geachte erevoorzitter, leden en donateurs.

Met genoegen nodigt het bestuur van de Roeivereniging Breda u uit tot 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 maart 
vanaf 19.00 uur.
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4.  jaarverslag 2010 van voorzitter W. Rutten. 
Wim staat stil bij het afgelopen jaar waar de 
inrichting van de sociëteit belangrijk was 
met veel overleg, planning en, na de vakan-
tie ook daadwerkelijk de aanvang van de 
verbouwing. Het Do Team was hierin steeds 
aanwezig en werkte samen met de ontwer-
pers van Kobalt Blauw.   

  Verder passeren (bijna) alle geledingen van 
onze vereniging de revue. Onze erevoorzit-
ter Victor Bernhart  heeft zijn 90-ste verjaar-
dag mee mogen maken wat op mooie wijze 
is gevierd. Zo is roeien echt een sport van 
9 tot 90. De Markregatta was weer groter 
en succesvoller, de Rapp loods werd onder-
houden en werd er vooral veel en vaak 
goed geroeid. Hij noemt in dit kader onze 
jeugdige blikverzamelaar Jort van Gennip 
en Agmaja Kolman die op koers ligt voor 
de Paralympics. Voor een volledig overzicht 
wordt verwezen naar de toespraak van 
Wim. De dames Verhagen en Havermans 
merken op dat in het jaaroverzicht de soci-
eteitscommissie en het midweekroeien ont-
breken. Waarvan acte!

5.  Sociëteit; overzicht van de werkzaamhe-
den wordt door Lieke Huijbregts gegeven. 
Met behulp van een power point presen-
tatie laat ze de plannen en realisatie zien 
van de veranderingen in de sociëteit; dat 
gaat om het maken van een schuifwand, 
het ophangen van vier panelen ten behoe-
ve van de akoestiek en het verbeteren van 
de bar en de keuken. Ook is de verlichting 
vernieuwd. Daarnaast laat zij zien dat we tot 
nu toe goed binnen het budget zijn geble-
ven en is er nog 8000 euro over waar echter 
nog wel uitgaven voor volgen oa de nieuwe 
ramen.

6.   financiën door Henri Peters; zie bijdrage.
6.1   financieel jaarverslag 2010 wordt door hem 

toegelicht. Duidelijk wordt dat onze vereni-
ging er ook financieel goed voorstaat met 
een hoog eigen vermogen en relatief wei-
nig schuld.

6.2   verslag kascommissie 2010; deze wordt 
voorgelezen omdat de heren De Boer en 
Freling niet aanwezig kunnen zijn. Tot twee 
maal toe wordt de frase herhaald dat het 
niet dechargeren van de penningmees-
ter voor onze vereniging het beste zou 
zijn maar….. gezien zijn gevoerd beleid 
wordt dat toch “cum laude” gedaan en 
met applaus begroet door de leden. Aldus 
wordt de penningmeester gedechargeerd.

6.3   vaststellen begroting 2011. In grote lijnen 
ziet die er uit als het afgelopen jaar met 
dien verstande dat er een tijdelijke dip komt 
door de investeringen voor de sociëteit en 
voorgenomen onderhoud waarbij ook de 
buitenkant van het gebouw onder handen 
wordt genomen. Ron Slagter vraagt of er 

een manier is om de inkomsten te verho-
gen waardoor een lening niet meer nodig 
zou zijn. Henri antwoordt dat we zowel de 
verbouwing willen alsook groot onderhoud 
nodig vinden en ook nog eens in boten wil-
len investeren waarbij de lening nodig maar 
ook verantwoord is. Derhalve zal een reke-
ning courant krediet afgesloten worden 
voor een duur van 3 jaar.

6.4  c ontributie 2011. Voorstel is indexering met 
2 % ; dit voorstel wordt goedgekeurd.

7. verkiezingen.
7.1.1   Henri Peters treedt af als penningmeester; 

Het bestuur heeft contact gekregen met de 
heer Hans van Gennip die bereid is om de 
rol van Henri op zich te nemen. Applaus is 
zijn deel.

7.1.2   Kees Bakkenist heeft er vele dienstjaren 
opzitten als wedstrijdcommissaris en mag 
van wat welverdiende bestuursrust gaan 
genieten. Mevr. Mirjam Grunwald wordt 
voorgesteld als zijn opvolger en met 
applaus ontvangen.

7.1.3  Tussentijds aftredend is mevrouw Liesbeth 
Van Gurp, commissaris sociëteit. De heer 
Chris Liesker is bereid haar op te volgen 
maar is helaas niet aanwezig; hij bereidt 
zich voor in de sneeuw op zijn nieuwe taak.

7.1.4  Aftredend volgens rooster is onze jeugd-
commissaris de heer Sjoerd De Goeij. Hij 
stelt zich herkiesbaar wat door de vergade-
ring met dank wordt ontvangen. We kun-
nen natuurlijk ook niet zonder hem.

7.1.5  Kort na de vorige algemene ledenverga-
dering heeft de heer Peter Adema activi-
teiten opgepakt als materiaalcommissaris. 
Dat was nog niet goedgekeurd door de 
ledenvergadering; dat is bij deze – onder 
applaus- wel gebeurd. Voorzitter Wim  
Rutten bedankt de aftredende bestuursle-
den voor hun grote inzet, deskundigheid en 
teamgeest. Gedrieën krijgen zij een kleine 
blijk van waardering met de aantekening 
dat het uit eten nog gaat gebeuren.

7.2.  vaststellen leden College van Beroep.
  Mevrouw Geraline Leusink en de heer Dik 

Verheijden worden herbenoemd. Mevrouw 
Nel de Bruin is geen lid meer; wij prijzen 
ons gelukkig met mevr. Let van Leeuwen 
als haar vervanger. Welkom Let!

7.3  vaststellen leden van de kascommissie. 
Aangezien de heren de Boer en Freling 
eenmaal zijn herkozen dient er voor het vol-
gend jaar nog een nieuwe commissie te  
worden gekozen. 

8. Rondvraag. 
  Karin Plantinga vraagt aandacht voor de 

afvallers. Kan het inzetten van Roeibuddies 
helpen? Wim antwoordt dat wij de uit-
stroom nu tegen willen gaan door ver-
betering van de instructie en zaken als 

speeddating. Cor Herben vraagt of, in 
navolging van het S1 examen, ook de S2 
instructie zal veranderen. Lieke antwoordt 
dat dat inderdaad het geval zal zijn. Robert 
Wortelboer vraagt om loudhalers en hoort 
van Richard Louwaard dat die er al zijn.

  Petra Antonissen vraagt om instructeurs 
vrijaf te geven voor bardienst; dat helpt 
allicht om het tekort te verkleinen. Adrienne 
Ogier prijst het bestuur met het resultaat 
van alle inspanningen. Marjan Verhagen 
vraagt nog aandacht en applaus voor de 
societeitscommissie wat het bestuur onder-
steunt en last but not least vraagt erevoor-
zitter Victor Bernhart het woord en bedankt 
hij allen voor de vele aandacht voor zijn 
90-ste verjaardag.

9. Sluiting  om 1600 uur precies.
  Waarna het leukste deel van de dag komt: 

Lieke beleeft haar finest hour door met een 
stukje kleinkunstvoordracht de wording 
van het Do Team en de uitvoering van de 
soos te laten zien. Foto’s geven een mooi 
overzicht van de situatie hoe die was en de 
zooi waarin we een aantal maanden heb-
ben gezeten. Velen hebben hier aan mee-
geholpen, te velen om op te noemen. Maar 
een viertal wordt wel genoemd vanwege 
hun extra inzet: stille kracht Wim Knoester 
die in de werkplaats mooie tafeltjes in 
elkaar heeft gezet. Johan Bielderman die 
toch niet om de hoek woont maar wel een 
geduldige en vasthoudende supervisor 
bleek die zelf ook van aanpakken weet. Een 
andere opzichter die echt niet stil kan zit-
ten is Henk van Heel. Zonder hem zou niet 
allen het Do Team maar de hele vereniging 
in materieel opzicht in zwaar weer verke-
ren. Om het beste tot het laatste te bewa-
ren wordt Katje Wevers nu genoemd: Katja 
staat niet alleen voor artistiek inzicht en 
ontwerp maar wist ook week in week uit 
de vrijwilligers te ronselen voor een vrijwel 
oneindig aantal klussen. Hulde en bloe-
men voor deze vier! Vervolgens werd de 
soos geopend door dit viertal door papier 
weg te trekken van de gloednieuwe print 
bij de bar. Daarna een toespraak van wet-
houder van Oosterhout van Drimmelen, 
een kort woord van voorzitter Niehe van de 
Roeibond (jawel, helemaal uit Rotterdam 
gekomen) een koninklijk cadeau van de 
buren van Dudok en, niet te vergeten accor-
deonmuziek van Bert van Nispen. Terwijl de 
zon maar bleef schijnen ging de champag-
ne vlot rond en bleef het nog lang druk en 
gezellig………..  Toch maar een biertap op 
de begroting?
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Over het water  

waar: paal 7 - 9 en paal 10 - 13
wanneer: september - april

Smient (Anas penelope)
door R. Wiekel

Smienten slapen en eten meestal op dezelfde 
plek. Het was dus niet zo verrassend om ze met-
een na de vorstperiode weer langs de Mark te 
zien. Meestal foerageren ze op de weilanden, 
en slapen ze in grote groepen op het water van 
de Mark. Bij harde wind schuilen ze graag in de 
luwte van het viaduct van de A16. 
Vanuit de roeiboot zul je ze niet zo gauw op 
het water zien, maar horen doe je ze wel: het 
geluid van de mannetjes is heel karakteristiek: 
een hoog ‘pieuw pieuw’. Het geluid dat daar nog 
het dichtst bij in de buurt komt is dat van de 
elektronische drums uit de discomuziek van de 
jaren Tachtig. De pieuw in (you can) Ring My Bell 
van Anita Ward – dat soort werk. 

In de vlucht is het al wat lastiger om ze eruit 
te pikken, want er vliegen allerlei soorten een-
den door elkaar. Wilde eenden, Smienten, 
Krakeenden, Wintertalingen, Slobeenden en nog 
zo wat meer. Je kunt dan het beste letten op de 
vleugeltekening, en dan met name het midden-

stuk van de vleugel tussen de rug en de hand-
pennen. Van Wilde eenden weten de meeste 
mensen wel hoe die er uit ziet: paarsblauw met 
twee witte randen: de spiegel. Bij de Smient is 
deze spiegel donkergroen, met een brede zwar-
te rand. Daarbij hebben Smienten een opval-
lende witte voorvleugel, waardoor je ze goed 
van andere eenden kan onderscheiden. Ook de 
vrouwtjes, want onder hun camouflagekleed zit 
bij de eenden dezelfde vleugeltekening verstopt 
als bij de woerden. 
Een kleine tijd van het jaar, na de broedtijd, zien 
de woerden er nagenoeg hetzelfde uit als de 
eenden. Tijdens een ruiperiode hebben de man-
netjes ook een camouflerend verenkleed. Dat 
komt van pas: omdat ze hun slag- en staartpen-
nen tegelijkertijd ruien, kunnen ze ongeveer een 
maand niet vliegen. Deze tijd van het jaar zijn 
ze echter op hun mooist; het prachtkleed van 
de woerden is beslist de moeite waard om goed 
te bekijken als je de kans hebt. Ze zijn te her-
kennen aan hun oranjerode kop met een geel 
voorhoofd. Smienten hebben een korte, grijze 
snavel. Hals en borst zijn zalmroze, wat overgaat 

in een ogenschijnlijk grijze rug en flanken. Als je 
goed kijkt zie je echter dat het grijs uit een heel 
fijn gestreept zwart-wit patroon is opgebouwd. 
De kont is zwart. Ik bedoel maar: hoe disco wil 
je het hebben? 

Onwillekeurig moet ik dan toch denken aan 
nog zo’n hit: Disco Duck van Rick Dees and His 
Cast Of Idiots uit 1976. Maar goed, dat is wel 
erg flauw. Beter is de verklaring van zijn weten-
schappelijke naam: Anas penelope. Het verhaal 
gaat dat door een schrijffout de toevoeging 
‘penelope’ in plaats van ‘penelops’ (veelkleu-
rig) is ontstaan. Nu is de Smient vernoemd naar 
Penelope, de prachtige vrouw van Odysseus. Dat 
had beroerder gekund.



9

Op naar het voorjaar
door Astrid Roersma

De vorst is weer voorbij en het ijs is verdwenen in de Mark, dus we kunnen 
weer het water op! De afgelopen tijd hebben we ons als midweekroeiers 
uit kunnen leven op de ergometers, een Bonte Dinsdag gehouden en een 
frisse wandeling van ongeveer zes kilometer gemaakt. Die 14e februari 
scheen de zon volop, we zagen prachtige, bonte, langharige schapen op 
de schans en schilderachtig gelegen huizen. De schans die ten tijde van 
Frederik Hendrik is aangelegd, is gelegen net na de brug, over het kanaal 
richting Breda aan de linkerhand, en kun je rondlopen. Het geeft je een 
gevoel van nostalgie als je over zo’n eeuwenoud bouwwerk loopt. 

Kortgeleden las ik een hier toepasselijk boek, ‘Rode sneeuw in december’ 
geschreven door Simone van der Vlugt. Het is een historische roman waar 
de gebeurtenissen in ons land in die tijd, allemaal in beschreven worden. 
Een dikke pil, maar als je er eenmaal in begonnen bent kun je er niet meer 
van af blijven. Een aanrader wat mij betreft.

Toen we bij de roeivereniging terug kwamen van onze wandeling stond 
de snert al te pruttelen op het fornuis. Naar die echte erwtensoep hadden 
we al wekenlang uitgekeken. Maar eerst kregen we nog koffie met koek-
jes en het speciale broodgebak van Beelke. Verrukkelijk!! Met z’n allen aan 
tafel genoten we van ons maal. Complimenten voor de chef, want de snert 
met alle toebehoren, was heerlijk.
Het was me het wintertje wel. Behalve voor degenen die zich bij nacht 
en ontij door een dik pak sneeuw heen moesten worstelen, was het niet 
echt onaangenaam. Zo’n winter komt hier niet zo vaak meer voor en dan 
geniet je toch van de leuke kanten van sneeuw en ijs. 

Op terug te komen op de Bonte Dinsdag, het moet mij toch even van 
het hart dat er weer veel werk van gemaakt is. Heerlijk gebak en quiches 
stonden er op tafel. Ons betrekkelijk nieuwe roeilid Deborah, begeleidde 
zichzelf op haar gitaar en zong een aantal, veelal zelfgecomponeerde lied-
jes. Vooral de Franse chansons klonken geweldig. En wat te denken van 
Marius met zijn sprookje over de wolf en de zeven geitjes in plat, platter, 
platst Amsterdams. Heel knap. We waren met naar schatting een man of 
twintig, dertig, en de saamhorigheid was voelbaar. Prachtig is dat toch, 
zoveel verschillende karakters bij elkaar die het samen zo goed doen. 
Kameraadschap, vriendschap, behulpzaamheid, alle combinaties vullen 
elkaar aan.

Nu hopen we maar dat de strenge winter ons verder niet in de weg gaat 
zitten, want we willen roeien natuurlijk. De boten moeten weer het water 
in, commando’s vliegen straks weer over en weer. Dan kunnen we ons ein-
delijk weer afzetten tegen de kant en het land vanaf het water bekijken. 
Dan genieten we weer van de wuivende rietkragen om ons heen, de een-
den er dobberend tussen in terwijl ze onverstoorbaar naar ons kijken. Ze 
zijn aan ons gewend. We zien de vele vogels die over ons heen scheren. 
Zo zagen we kortgeleden een stel ganzen, een stuk of vijftien bij elkaar in 
een groepje langs de kant. Je kon zien dat ze het water wilden oversteken, 
maar ze bleven rustig dobberen omdat ze ons zagen aankomen. Toen wij 
voorbij waren, staken ze heel rustig gezamenlijk over. Heel ontroerend om 
te zien. Maar nu op naar het voorjaar met de natuur op zijn mooist. Geen 
beperkingen meer, maar gewoon lekker roeien. Wij, mijn roeigenoten en 
ik, kijken er naar uit.
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door Frans van Mierlo

Samenvatting van het voorafgaande:
In 1960 ben ik begonnen met roeien bij RIC in 
Amsterdam. Na een lange wedstrijdcarrière heb 
ik mij de laatste 18 jaar meer beziggehouden 
met hardlopen dan met roeien. In de boot was 
ik slechts bij uitzondering te vinden.
Wel had ik thuis een roei-ergometer (zo’n oude 
van het type B), waarop ik wel eens trainde, als 
het weer te slecht was om te gaan hardlopen.
In de zomer van 2010 raakte ik geblesseerd aan 
mijn knie, een meniscusoperatie bood geen 
soelaas en het hardlopen was voorbij, althans 
op wedstrijdniveau. Mijn knieblessure stoorde 
mij niet bij andere sportieve bezigheden. Het 
lag dus voor de hand om weer te gaan roeien.
In 1994 had ik al eens met een ergometerwed-
strijd meegedaan; het resultaat was toen  niet 
slecht, maar ik bleef ver van de top verwijderd.
In een poging om dat niveau na zo veel jaren 
weer te benaderen werden de trainingen 
opgevoerd en deed ik in jan. 2011 mee aan 
de Ergohead van De Amstel: zoveel mogelijk 
meters in 20 min. Tot mijn verbazing (en die van 
anderen) won ik de 60+-categorie in een nieu-
we Ned. recordtijd.
In vergelijking met de jongere categorieën 
stelde mijn resultaat natuurlijk niets voor, maar 
terwijl mijn leeftijdgenoten en voormalige 
concurrenten flink achteruit waren gegaan, 
slaagde ik erin mijn vroegere prestaties te eve-
naren, nee zelfs te verbeteren. Naar aanleiding 
van mijn succes kreeg ik een paar dagen later 
een telefoontje van mijn oude klas- en ploeg-
genoot Frank Bertina of ik zin had met hem te 
gaan roeien in een viertje in Breda.
Zo kwam ik ook weer op het water en roeide 
ik het vorige seizoen in de Muller-vier verschil-
lende wedstrijden, soms in RIC-tenue en soms 
voor Breda, waarvan ik ondertussen ook lid was 
geworden.
Het ergometeren werd niet verwaarloosd en 
toen mijn oude model B na vele jaren trouwe 
dienst in elkaar zakte, heb ik een nieuw model 
D gekocht om verder te kunnen trainen en dat 
leidde tot overwinningen in de 60+ categorie 
tijdens de Nederlandse Kampioenschappen 
Indoorroeien (2000 m.) en opnieuw tijdens de 
Amstel-ergohead, beide keren in een nieuwe 
Ned. recordtijd.
Omdat ik ook op de wereldrankings van 
Concept2 ( www.concept2.com/rankings ) een 
goed figuur sloeg in de leeftijdsgroep 60-69 
kreeg ik het idee om mijn kans te wagen tij-
dens de wereldkampioenschappen.
Ik kwam uit voor RIC, dat moeten jullie mij maar 
niet kwalijk nemen. Per slot van rekening ben 
ik pas driekwart jaar Breda-lid tegen 52 jaar (en 
nog steeds) lid van RIC. Zo is het dus gekomen.

De Wereldkampioenschappen Indoorroeien 
worden sinds 1982 ieder jaar in februari gehou-
den in Boston USA.
In 1980 werden de Olympische Spelen in 
Moskou geboycot door Amerika en enke-
le andere landen. Een stel roeiers uit het 
Amerikaanse team van voorafgaande Spelen 
en Wereldkampioenschappen roeide wat 
samen op de rivier de Charles, die door Boston 
stroomt, maar had verder weinig te doen.
Zij besloten tot een ergometerwedstrijd: de 
C.R.A.S.H.-B, een afkorting van Charles River All 
Star Has-Beens, de naam die de organisatoren 
zichzelf met enig cynisme gaven (has-been = 
iemand, die zijn tijd gehad heeft).
Binnen een paar jaar groeide dit uit van een 
wedstrijd met een stuk of 20 roeiers tot een 
internationale gebeurtenis met dit jaar meer 
dan 2300 deelnemers uit 24 landen en uit alle 
werelddelen, behalve Afrika. De leeftijden vari-
eerden van 14 t/m 91 jaar.

Op donderdag 16 feb. reisde ik naar Boston 
en nam mijn intrek in het Royal Sonesta Hotel. 
Eigenlijk heet het daar Cambridge, het stads-
deel ten noorden van de  Charles.
Het hotel ligt aan de rivier en is een cen-
traal punt voor diverse activiteiten van de 
C.R.A.S.H.-B, bijv. een lunch voor alle deelne-
mers op zaterdag.
In een van de zalen waren 12 ergometers opge-
steld om ook in de laatste dagen nog te kunnen 
trainen. Daar werd druk van gebruik gemaakt; 
bijna alle ergometers waren van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat bezet.
Sommige mensen zaten echt uren op zo’n ding; 
rustige halen in een laag tempo.
Dat is niet mijn favoriete bezigheid; ik roei 
gemiddeld nog geen 13 min. per training (incl. 
in- en uitroeien), maar dan wel hard en zelden 
meer dan 3 keer per week.
Er was nog iets anders, waardoor ik opviel: 
veel roeiers waren gestoken in prachtige kle-
dij, meestal gesponsord door hun landelijke 
Concept2-dealer. Team Great Britain, Team 
Deutschland stond er op hun spullen te lezen; 
Mexico, Brazilië tot zelfs de Faeröer-eilanden 
aan toe.

Concept2 Benelux had niets van zich laten 
horen, dus roeide ik in mijn eigen kloffie. 
Gelukkig had ik een singletje  bij me met ach-
terop de tekst Holland International (van het 
gelijknamige reisbureau), dus zo leek het ten-
minste nog wat.
Veel aan sightseeing heb ik niet gedaan. Ik heb 
daar slechte ervaringen mee. Zo heb ik een keer 
de marathon van New York gelopen met van 
start tot finish grote blaren onder mijn voe-
ten, die ik had opgelopen bij het rondslente-
ren langs de bezienswaardigheden in de dagen 
voor de wedstrijd.
Ik was trouwens al eens in Boston geweest; ook 
daar heb ik een marathon gelopen.
Aan de overkant van de weg langs het hotel 
was een groot winkelcentrum met veel restau-
rants en winkels, die elke denkbare waar ver-
kochten, dus daar hoefde ik ook niet ver voor 
te lopen.
De dagen voor de wedstrijd heb ik het rustig 

gehouden; veel op mijn hotelkamer, die ove-
rigens een prachtig uitzicht op de rivier had.
Het viel op, dat het er wemelde van de hardlo-
pers, maar dat er niet werd geroeid.
Hoewel de omstandigheden goed waren 
(tussen de 5 en 10 graden en alleen op don-
derdagmiddag en vrijdagochtend een beetje 
motregen) heb ik geen roeiboot gezien. Het 
bleek, dat in Amerika in de wintermaanden een 
roeiverbod geldt voor studenten om te voorko-
men, dat roeiers in de koudere streken nadeel 
ondervinden t.o.v. roeiers, die ergens wonen 
waar het roeiwater niet bevriest.
En Cambridge is een echte studenten-
stad met de Harvard University en het MIT 
(Massachusetts Institute of Technology).

Van een jetlag had ik niet veel last. Ik ben 
iemand, die altijd laat gaat slapen (en zo moge-
lijk ook laat opstaat) . Door nu juist heel vroeg 
op te staan en weer naar bed te gaan kon ik 
het tijdsverschil van 6 uur tussen Amsterdam 
en Boston ongeveer halveren. Overigens echt 
fit voelde ik mij de eerste dagen toch niet; zo’n 
reis gaat je niet in de koude kleren zitten.
Mijn verwachtingen voor de race, die aanvanke-

Wereldkampioenschappen Indoorroeien in Boston
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lijk heel optimistisch waren, stelde ik langzaam 
maar zeker naar beneden bij.
In mijn leeftijdscategorie van 65-69 jaar zaten 
in het totaal 24 deelnemers en het was van te 
voren duidelijk, dat er 4 kanshebbers waren. Op 
grond van de rankings en andere bekende tij-
den zou het gaan tussen de Amerikaan Castellan 
(veelvoudig wereldkampioen en recordhouder 
in de voorgaande jaren), de Amerikaan Tebay 
(winnaar van de Amerikaanse selectiewedstrij-
den), de Engelsman Wright (Brits kampioen en 
recordhouder) en mijzelf. De vorm van de dag 
zou de beslissing brengen.

De wedstrijden waren op zondag in de Agganis 
Arena, een gebouw voor sport en entertain-
ment van de Boston University.
Een grote zaal, waar ook basketbal- en ijshockey-
wedstrijden gehouden worden en waar plaats 
was voor duizenden toeschouwers op de tri-
bunes, was door een gordijn in twee helften 

verdeeld: een voor het in- en uitroeien en een 
voor de echte wedstrijd, elk met 6 rijen van 16 
ergometers. In het totaal zo’n kleine 200 roeiap-
paraten dus. Achter elke ergometer in het wed-
strijdgedeelte stond of zat een vrijwilliger om de 
zaak in de gaten te houden en de tijden te note-
ren. In het midden was een grote stellage met 
daarop de jury en de technische leiding.
Ik roeide in race nr. 7; er hadden dus al heel 
wat mensen zitten zweten en er konden geen 
ramen open. Wel sprenkelde men regelmatig 
water over de vloer, maar dat leidde weer tot 
een wat dompige atmosfeer. En het vele publiek 
(er werden zo’n 7000 mensen geteld) zorgde 
ook niet voor een koelere temperatuur.

Tijdens het inroeien merkte ik, dat ik mijn 
gewenste baantempo van 1:41 min. per 500 m. 
wel kon halen, maar of ik dat in deze situatie ook 
2000 m. zou kunnen volhouden?
De vier favorieten op grond van de opgegeven 
tijden had men naast elkaar geplaatst.
Behalve de 65-69 categorie roeiden in dezelf-
de race ook de 60-65 jarigen en een stel lichte 
roeiers. In de zaal waren drie grote schermen 
geplaatst, waar het publiek het verloop van de 

races kon volgen via een animatie met bootjes.
De deelnemers zaten met hun rug naar die 
schermen en konden de stand van zaken dus 
niet zien.
Wel werd op de monitor van elke ergome-
ter vertoont, wie er op de eerste plaats lag, op 
welke plaats je zelf roeide en de roeier net voor 
en net achter je met de onderlinge verschillen 
in meters.
Daarbij ging echter iets fout. Op de grote scher-
men werden netjes drie aparte categorieën ver-
toond, maar op onze monitoren werden ze alle 
drie door elkaar gehusseld.
Nou interesseerde het mij natuurlijk geen klap 
welke lichte roeier op de 1e plaats lag en of ik 
voor of achter een 60-jarige roeide. Eigenlijk heb 
ik maar één van mijn concurrenten goed kun-
nen volgen; hoe de anderen roeiden, zag ik niet.
Mijn verslag van de wedstrijd is dan ook gedeel-
telijk gebaseerd op het cijfermateriaal, dat ik pas 
dagen na de wedstrijd kon bekijken.

Ik lag in de starthalen niet bij de eersten, maar 
schoof daarna al spoedig op naar de tweede 
plaats. Naast mij nam de Engelsman Wright, 
een grote kerel van meer dan 100 kg, de leiding.
Ik roeide tussen de 1:40 en 1:41 min. per 500 
m. en liep langzaam op hem in. Na ruim 2 min. 
had ik hem te pakken. Tevergeefs probeerde hij 
aan te haken en 1 min. later  stopte hij opeens 
met roeien en tuimelde van zijn ergometer op 
de grond. Het scheelde niet veel of hij had mij 
geraakt. Achteraf bleek hij een spiertje in zijn 
rug te hebben gescheurd.
Ik had dus nu de leiding met steeds 7 à 8 m. 
voorsprong op de Amerikaan Tebay, die aan de 
andere kant naast mij zat. Hij had het voordeel, 
dat hij een eigen coach achter hem had zitten, 
die hem voortdurend van de precieze stand op 
de hoogte bracht.
Castellan zag ik niet, maar hij bleek kort daar-
achter te roeien. Ik roeide nu tussen de 1:41 en 
1:42 min. per 500 m. Met zijn drieën bleven we 
dicht op elkaar met vrij constante verschillen en 
ver voor de rest van het veld.
Dat veranderde net vóór de 1500 m. 
Tebay verhoogde onder luide aanmoedigingen 
van zijn coach het tempo en liep zienderogen 

op mij in.  Nou kon ik die coach ook horen roe-
pen, dus ik werd niet verrast, maar omdat ik 
dacht, dat hij dat niet zou volhouden, leek het 
mij het beste zijn sprint nog niet te beantwoor-
den en in mijn eigen tempo te blijven roeien. 
Na 1800 m. had hij mij ingehaald, net op het 
moment, dat ik ook mijn geplande eindsprint 
inzette.
We gingen nu echt boord aan boord; dan de een 
dan de ander voorop, per haal wisselend.
Mijn eindsprint liep echter niet helemaal lek-
ker en toen ik na de finish op mijn monitor keek 
(daar had ik de laatste halen niet meer op gelet), 
zag ik tot mijn teleurstelling, dat ik net met 0,5 
sec. was verslagen. (het kleinste verschil tussen 
nr. 1 en 2 van alle races). De nr. 3 had bij onze 
eindsprint moeten afhaken en werd nog op 
ruime achterstand geroeid.

Ik had een goede race geroeid: 6:43,6 min., vlak 
boven mijn PR en maar 2 sec. boven het wereld-
record. Ik was dus best tevreden, al spookte het 
natuurlijk wel door mijn hoofd, dat ik een unieke 
kans op een wereldkampioenschap had laten 
liggen. Maar ja, nu is er tenminste nog iets te 
wensen voor de toekomst.
Tebay was overigens tijdens zijn lange eind-
sprint zo door het lint gegaan, dat hij tijdens 
de winnaarceremonie niet op het podium ver-
scheen. Daar stonden dus alleen nr. 2 en 3. De 
traditionele hamer voor de nr. 1 kon pas later 
worden uitgereikt.

Ondertussen gingen de  wedstrijden gewoon 
door: 30  categorieën in 25 races.
Daarnaast was er veel aandacht voor de adap-
tive competition, het aangepaste roeien voor 
mensen met een handicap, die in talloze cate-
gorieën 1000 m. roeiden.

Voor Nederland kwamen verder twee dames uit, 
die beiden op kosten van Concept2 waren uit-
gezonden en een lichte heren veteraan.
Nienke van Hoogenhuyze van Triton won in de 
open klasse Lichte Dames en Jenny van Dobben 
de Bruijn van Nereus werd derde in de open 
klasse Zware Dames. Ruud Jackel van Pampus 
Almere  werd 14e bij de Lichte Heren 55-59 jaar. 
Met maar 4 deelnemers was goud, zilver en 
brons voor Nederland een prima resultaat.

Overigens was ik wel de snelste Nederlander.
De rest van de dag heb ik het maar rustig aan 
gedaan en de volgende dag werd de terugreis 
naar Amsterdam gemaakt.

Geen juichende mensenmenigten op Schiphol, 
maar wel veel felicitaties tijdens mijn eerste 
roeitraining daarna in Breda. Dit zal denk ik niet 
mijn laatste ergometerwedstrijd zijn.
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Na de zuurkoolmaaltijd schoof iedereen een vertrek op en namen 
we plaats in het “filmhuis-gedeelte” van de sociëteit. Na eerst een 
korte introductie van mijn kant met daarin de aanleiding van de 
productie, enkele verantwoordingen van keuzes en een uitleg 
over het onderwerp startten we eerst met een korte fotoshow om 
even te ‘wennen’ aan het kijken naar vrouwen met lipschotels en 
vrouwen die hun lipshotel even niet dragen.

Daarna vond de vertoning van de documentaire plaats en ver-
volgens hebben we nog met z’n allen van gedachten gewisseld 
over de productie en de verschillende onderwerpen die de docu-
mentaire behandelt. 

Er werden tal van vragen beantwoord maar ook werden er weer 
nieuwe vragen rondom de documentaire gecreëerd…en dat is 
mooi… 
En zo begonnen we met zuurkool met worst en eindigden we 
met iets van geheel andere orde. Ik vond het een erg geslaagde 
avond.

Ilja Kok
www.framing-the-other.com

Van zuurkool 
met worst tot 
Ethiopische 
lipschotels
Op woensdag 8 februari vond de ver-
toning van de documentaire FRAMING 
THE OTHER plaats in de sociëteit van 
de roeivereniging. FRAMING THE 
OTHER is onderdeel van mijn thesis 
traject van mijn MSc Leisure, Tourism 
and Environment aan de Universiteit 
van Wageningen.

De avond begon met – Hollandscher kan 
het niet -  zuurkool met worst. Ondanks dat 
mijn achternaam anders doet vermoeden, 
was Henk van Heel onmisbaar in de berei-
ding van deze heerlijke ovenschotel. Ikzelf 
vond me voornamelijk terug in taken als 
roeren, omdraaien, verwarmen, opmaken 
en opeten. Qua aantal begon het al aardig 
op het kerstdiner te lijken; maar liefst 21 
personen namen deel aan de maaltijd en 
alles, alles, alles is op gegaan. Het was heer-
lijk; Henk, ontzettend bedankt!

Om Henk de ontzien van alle receptaan-
vragen, hierbij het geheel op een rijtje:

Men neme…
•	 	Aardappelpuree,	melk,	kontje	echte	boter	

en 1 EL mayonaise 
•	 	Maak	de	puree	aan	en	voeg	nootmuskaat	

en majoraan toe
•	 Houd	de	puree	dun
•	 	Licht	gerookte	zuurkoolspek	 (dit	koop	 je	

als blokje); even meekoken
•	 Kook	de	zuurkool	een	half	uur
•	 Haal	het	spek	eruit
•	 Of	de	spek	er	los	bij	houden
•	 	Rundergehakt	met	gebakken	ui	 (pond	/4	

personen) kruiden met peper en zout
•	 	Uien	bakken,	ook	met	peper	en	 zout	en	

een beetje paprikapoeder
•	 	Ovenschaal	invetten	met	olijfolie	of	room-

boter
•	 Dun	laagje	puree	als	eerste	laag
•	 Dan	een	laag	zuurkool
•	 	Dan	laag	rundergehakt	met	gebakken	ui
•	 Dan	een	laag	witte	bonen
•	 	Stukjes	 ananas	 (of	 banaan,	 of	 appel->	 

wel eerst even bakken)
•	 	Dan	wederom	een	laag	puree.	Belangrijk:	

dicht het geheel hiermee af. Dus goed 
de voorgaande lagen bedekken met de 
puree, dit voorkomt uitdroging van de 
ovenschotel.

•	 Kaas	erover	(evt.	een	klont	boter)
•	 In	de	oven:	170	graden,	half	uurtje
•	 de	worst	er	apart	bij	serveren!
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Uit de oude 
doos...

door Frans van Mierlo

Toevallig kwam ik in een oude jaargang van het blad 
“Roeien” (27 juni 1979) bijgaand stukje over de RV 
Breda tegen. Wellicht is het interessant voor de leden 
die nog weinig weten van de historie is van onze ver-
eniging. Ten tijde van het geplaatste artikel, waarvan 
ik afbeeldingen heb gemaakt, bestond  onze vereni-
ging pas vijf jaar, dus veel leden zullen het in ieder 
geval niet kennen.

IJs- in plaats 
van roeipret
door Ramon Froklage

Hoe houd je de jeugd op een leuke manier 
aan de gang als het vriest en er ijs ligt in de 
Mark? Nou dan spuit je toch gewoon het 
asfalt voor de loods onder water, laat je dat 
bevriezen en je hebt een ideaal ijsvloertje. 
Tijdens de jeugdtrainingen hebben we er 
dankbaar gebruik van gemaakt. Zo deden 
wij op de op zondag tijdens de vorstperiode 
spelletjes op het ijs als touwtrekken, plank-
lopen, ballenrace, etc. Bij de avondtraining 
op donderdag hebben we zelfs een ijshoc-
keytoernooitje gehouden met zes teams: 
drie tegen drie. Succes verzekerd!
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