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door Corrie van Es

Via via hoorden we dat de Weerribben-
Wieden Marathon een mooie tocht is. Zo 
ontstond het idee om hier een keer aan 
mee te doen. De eerste uitdaging was het 
samenstellen van een team. Dat was niet 
zo moeilijk. Een team van drie sportieve-
lingen zou gaan deelnemen aan de toer-
tocht op zondag 15 april. 

De volgende uitdaging was het regelen van het 
botentransport. Geen van ons is bevoegd om 
met een botenwagen te rijden. Verder was er bij 
onze eigen vereniging geen ander deelnemend 
team. Dus moesten we een andere oplossing 
vinden. Er werd bij verenigingen in de omge-
ving gevraagd of een boot van RV Breda mee 
kon op transport naar RV ‘t Diep. Helaas ook 
daar geen deelnemers. Wat nu? Een boot lenen 
bij RV ’t Diep, daar waren we te laat voor. 

Alles was al gereserveerd. Tja en toen….   Een 
collega van Corrie roeit bij Vada en had wel het 
plan om met zijn team mee te roeien. Via hem 
mochten we een C2 lenen bij Vada. Voorwaarde 
was wel dat we op zaterdag 14 april deel zouden 
nemen. Dit in verband met het botenvervoer. 
Dus toertocht van 35 km werd prestatietocht 
van 53 km. Tijd om te trainen voor zo’n afstand 
was er niet meer, maar we hadden het volste 
vertrouwen dat we de tocht zouden volbren-
gen. (Na de trainingen van Bert voor de Head 
moest het wel goed zitten met onze conditie.) 
Vol goede moed vertrokken we op vrijdag 
de 13e vanuit een regenachtig Breda naar 
Giethoorn. De volgende ochtend vroeg door 
naar RV ’t Diep. Na een tijdje arriveerde ook 
onze boot, ‘Duiker’.  Na nog enige voorberei-
dingen ging de Duiker te water. De zon scheen, 
dus de dag begon goed.  Hanneke en Kirsten 
namen de eerste etappe voor hun rekening en 
vervolgens wisselden we ieder half uur. Het wis-
selen in de boot vonden we in het begin wel 
een beetje spannend,  maar aan het einde van 
de dag verliep dat soepeltjes. Het kostte ons wat 
moeite om er niet meteen full speed vandoor te 
gaan tussen alle wherries. Het echte toergevoel 
kwam toen op een smal stuk een rietschuit de 
snelheid bepaalde. Vanaf toen was het genieten 
van de mooie omgeving. We namen voldoende 
tijd om foto’s te maken, te kletsen en te picknic-
ken.  Het sturen over de smalle watertjes was 
een leuke uitdaging. Evenals het kaartlezen. In 
de wirwar van de vele vaartjes zijn we in het 
begin één keer fout gevaren. Gelukkig hadden 
we dit weer snel hersteld. Na 53 km werden we 
onthaald met een Berenburger! Na een hapje en 
een drankje vertrokken we moe maar voldaan 
en met een gezond kleurtje op onze gezichten 
weer naar Giethoorn. 
Het oorspronkelijke plan was om op zondag 
nog een stevige wandeling te maken. Het weer 
werkte echter niet mee. Dus werd het slenteren 
door Giethoorn en stapten we wederom in een 
boot. Deze keer een overdekte rondvaartboot 
met verwarming. Na nog genoten te hebben 
van een biertje en bitterballen keerden we weer 
terug zuiden. 
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Toerroeien is leuk!
door Astrid Roersma

De kop is er weer af. We hebben in maart het zomerseizoen 
voor het toerroeien weer geopend. We zijn met vier boten 
naar Breda geweest, 3 wherry’s en een C4, want er was veel 
animo voor. Het was een prachtige dag, wel bewolkt, maar 
de temperatuur was prima. En rustig water, zo glad als een 
spiegel. 

We hadden er allemaal zin in. Helaas is een van onze leden onwel 
geworden en hebben we haar man gebeld om haar op te halen. 
Gelukkig viel het allemaal wel mee, maar toch betekende dit voor 
haar een ontijdig einde van een mooie dag.
Breda is een leuke stad om in te roeien. We kwamen op plaatsen waar 
mijn bewondering voor de stuurmanskunst van onze leden, groeide. 
Zo kwamen we op kronkelige, smalle delen waar ik tot de ontdek-
king kwam, dat ik nog het een en ander te leren had. Voordat ik op 
deze manier kan manoeuvreren moet er vast nog wat water door de 
Mark stromen. Halverwege de tocht hebben we even aangelegd en 
kwamen de koffiekannen en de koekjes te voorschijn. Even uitblazen, 
relaxen en even kletsen. Niet te lang, want er moest weer actie worden 
ondernomen om op tijd te zijn voor onze boeking in een restaurant 
aan de haven in Breda. Daar hebben we gezellig zitten lunchen.
De meesten van ons waren in het clubrood van onze vereniging. Dat 
leverde best bekijks op natuurlijk. Een oud mannetje werd helemaal 
enthousiast bij onze aanblik en wenste ons uitbundig een gezellige 
dag toe. Ook toen we ons klaarmaakten om te vertrekken trok dat de 
aandacht van het langskomend publiek. Het ronden en de comman-
do’s vonden de omstanders blijkbaar erg interessant. Voor iedereen 
leuk dus. Terug bij de club gekomen, hebben we boten weer verzorgd 
en alles op hun plaats gezet. En na een paar potten thee in de sociëteit 
zijn we weer uiterst voldaan huiswaarts getogen.
Dit was dus het begin van het nieuwe seizoen en we hopen dat er nog 
veel mooie toertochten mogen volgen. De roeisport is voor heel veel 
mensen toegankelijk. Op drukke dagen zie je bijvoorbeeld een C4 met 
senioren aankomen, terwijl op hetzelfde moment een boot klaarligt 
met junioren, gereed om te vertrekken Deze nieuwe generatie roeiers 
van tussen de 12 en 15 jaar oud, zitten met spanning te wachten op 
de commando’s. Ook zij nemen die serieus en hebben zo te zien veel 
plezier in onze sport. Met roeien kun je oneindig lang door gaan, jong, 
oud en al of niet met beperkingen. Kort geleden hebben we de open 
dag van onze vereniging gehad. Zoals gewoonlijk, was er ook nu weer 
veel belangstelling voor. Veel leden stonden paraat om de bezoekers 
op te vangen, rond te leiden en vragen te beantwoorden. Bovendien 
werd de gastvrijheid benadrukt door de drankjes en de schaaltjes met 
paaseitjes van Chris. Hopelijk heeft deze aanpak succes gehad in een 
toenemend aantal leden!

Openingstocht 
Midweekroeiers 2012
De opkomst was groot en het weer was prachtig,wat wil je nog meer. 
Iedereen heeft genoten.Het rondje stad verveelt nooit omdat het toch 
steeds anders is door het wisselen van de seizoenen. En dat is maar 
goed ook,want er volgt voor ons, dit voorjaar met gasten, nog menig 
keer DAT rondje STAD!

Voorlopig Programma 
Midweek toerroeien: 
Dinsdag & woensdag 8-9 mei 
TWEEDAAGSE Waterland. 

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

Dinsdag, 29 mei  
Roeivereniging uit Gouda komt met 7 mensen roeien! 

Dinsdag, 5 juni  
Op verzoek van R.V. de Eem, Kastanjebloesemtocht in Breda! 

Dinsdag, 12 juni  
Gaan wijzelf weer eens op pad naar Woerden. 

In Juli,als er veel mensen op vakantie zijn, gaan wij nog een 
keertje naar Maasdam. De juiste datum is nog niet vastgesteld. 

Half augustus:    
Landelijke Roeidag  

Dinsdag, 11 september:  
R.V. Hemus uit Amersfoort brengt ons een tegenbezoek. 

Dinsdag, 9 oktober:   
Sluitingstocht 2012. 

Dinsdag, 13 november:  
ALLEJARIGENDAG 2012 

Ik wens iedereen een fijn en heel gezellig roeiseizoen 
Nel Nollen.
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door Corrie van Es

Op zaterdag 16 juni wordt alweer de 
6e Mark Regatta gevaren. Wij, het Mark 
Regatta team zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Om de organisatie van 
deze dag net zo succesvol te laten ver-
lopen als voorgaande jaren zijn wij weer 
afhankelijk van jullie. 

Dus geef je op als vrijwilliger. 
We gaan ervan uit dat iedere deelnemer van 
onze eigen vereniging een vrijwilligerstaak op 
zich neemt. Je wordt als deelnemer dus inge-
deeld voor een taak. Daarnaast hopen we dat 
leden van RV Breda, die niet deelnemen aan de 

wedstrijd ook een helpende hand bieden op 
deze dag. Je bent dan verzekerd van een gezellig 
dagje op onze mooie vereniging.

Op het prikbord in de sociëteit hangt een for-
mulier om je aan te melden als vrijwilliger. 
Vermeld duidelijk je naam, e-mailadres en tele-
foonnummer. Enkele dagen voor de wedstrijd 
kun je op de site van RV Breda lezen voor welke 
taak je bent ingedeeld en hoe laat je wordt ver-
wacht. Hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe 
minder tijd het een ieder zal kosten. Zo kun 
je de rest van de dag heerlijk genieten van dit 
gezellige, sportieve evenement. 

Tot slot vragen we onze eigen roeiers zich tij-
dig in te schrijven voor de wedstrijd. Probeer 
dit 2 weken voor de sluitingsdatum te doen. 
Wacht niet tot de laatste week! Zo kunnen wij 
het vrijwilligersschema tijdig bekend maken. Wij 
rekenen op jullie!

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

Markregatta volop in voorbereiding 
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 Markregatta 2011: Oplijnen voor de start…

RV Breda aangewezen als Expertisevereniging 
Aangepast Roeien

Steeds meer roeiverenigingen zien het aangepast roeien als een vast onderdeel van 
alle mogelijkheden die de roeisport biedt. Om de specifieke kennis en ervaring op 
dit gebied beter te verspreiden heeft de Roeibond vier verenigingen gevraagd als
Expertisevereniging Aangepast Roeien voor hun regio op te treden. Dit zijn Het Spaarne, 
De Zwolsche, R.V. Breda en en R.V. Rijnland. Op 5 april j.l. waren deze verenigingen en de 
KNRB te gast bij Rijnland om een intentieverklaring te ondertekenen. De kersverse com-
missaris  Sportontwikkeling, Geri Donkervoort, tekende namens de KNRB. Voor RV Breda  
traden op Wim Rutten en Richard Louwaard

Besproken is hoeveel de beperkingen van de roeiers en hun benadering per vereniging 
uiteenlopen. Juist daarom is het goed te weten welke specialiteit of aanpassing bij welke 
vereniging beschikbaar is. Afgesproken is onder meer dat de vier verenigingen in sep-
tember een eerste regiobijeenkomst gaan beleggen. De Roeibond stelt gratis cursussen 
Instructeur Aangepast Roeien (RIAR) ter beschikking en werkt aan een systeem om de 
beschikbare kennis op dit gebied beter te ontsluiten via internet. 

GESLAAGD

S1  Guiseppe Guerrieri, Moniq van der 
Kaag, Bregje Aarts en Maarten de 
Tollenaer

S2   Inge Bierkens, Walther van den 
Biggelaar, Johan van der Sman, 
Ellis Littoij.

S3  Guiseppe Guerrieri, Moniq van der 
Kaag, Bregje Aarts en Maarten de 
Tollenaer
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Ruwe weersomstandigheden

door Guus Janssen 

Ik weet niet hoe het bij anderen gaat, maar soms kom je in 
omstandigheden dat je denkt: “Dat ging maar net goed”. 
Harde wind is daarbij naar mijn ervaring een belangrijke factor. 
Onlangs nog heb ik in een skiff geroeid onder condities waar-
bij ik wonderwel nog redelijk goed heb kunnen roeien, maar 
onderweg meerdere malen hele gesprekken met mezelf voerde 
over de strategie om thuis te komen. Onder de wal? Onder de 
andere wal om uit de wind te blijven? Krachtige en lange halen? 
Korte en snelle halen? Al met al ben ik veilig geland, maar wel 
met het idee: volgende keer niet meer doen.

SPRAAKVERWARRING 

OF SAMENZWERING?

door Renske Eernisse

Carbonera (gemeente in de Italiaanse provincie Trevisio), Carbonara 
(pastasaus met spek, room en eieren), Carbonaria (soortnaam van een 
kolenbranderschildpad, trilspin of bekerzwam), Carbonella (exclusieve 
Italiaanse herenkostuums, niet te verwarren met het bekende olijfolie-
merk Carbonell) of zelfs Karbonade (gebraden vlees). Het zijn allemaal 
namen die met enige regelmaat door de loods klinken: ‘Mooi bootje! 
Maar zo’n rare naam!’ 
Bedoeld wordt de Carboneria, de nieuwe vierzonder van de vereniging. 
Snel, geel en voor de verandering gespiegeld opgeriggerd, zodat je als 
stuurboordroeier ook eens op slag kan. Nieuwsgierig naar de betekenis 
van deze rare naam, kwam ik al googelend terecht bij:
La Carboneria, een bekende flamenco bar in Sevilla.
Of toch een heuse Italiaanse samenzwering? Een verwijzing naar het 
genootschap der kolenbranders, een geheime politieke organisatie in 
Italië aan het begin van de 19e eeuw.
De Carboneria was een geheim genootschap, dat een einde wilde maken 
aan de Franse overheersing en van Italië weer één land wilde maken. De 
organisatie was waarschijnlijk een variant van de Vrijmetselaars en was 
zo geheim, dat de verschillende groepen en leden (de Carbonari) elkaar 
meestal niet eens kenden. De organisatie was ook actief in Frankrijk en 
Spanje en vele rellen en mislukte revoluties zijn geinspireerd door de 
Carbonari. Het belangrijkste wapenfeit is de opstand in Napels van 1820. 
De overdreven geheimhouding is waarschijnlijk ook een van de redenen 
van de teloorgang van de Carboneria. Hierdoor is ook weinig over de 
organisatie met zekerheid bekend.

De vlag van de Carbonari: blauw, rood en zwart. Het zou het branden van 
de houtskool verbeelden. 
Spannend! Van de geschiedenis van ‘onze’ Carboneria weet ik niet meer, 
dan dat Albert Steenman hem voor de vereniging op de kop heeft getikt 
bij een veiling van de Roeibond. Een goeie deal, maar rest nog steeds de 
vraag of onze boot vernoemd is naar een flamencobar in Sevilla, waar, 
zoals veel roeiers wel weten, regelmatig trainingskampen worden geor-
ganiseerd. Toeval? Of betreft het toch een verwijzing naar een clandes-
tiene organisatie… Wie kan enig licht werpen op deze duistere zaak?

Regiowedstijden 22 april



Harde wind is verraderlijk. Zeker als hij recht 
op het vlot staat. Hoe vaak zie je niet boten bij 
het aanleggen in de problemen komen als er 
veel wind zit. Of ze liggen te vroeg stil (wind 
tegen), of ze hebben te veel vaart (wind mee, 
veel gevaarlijker). Of ze worden het vlot opge-
stuwd als de wind er recht op staat; dat is de 
gevaarlijkste. Altijd veel ruimte nemen en niet 
overmoedig worden, is mijn raad. Niet te snel 
willen zijn. En voor roeiers en mensen aan de 
wal – let een beetje op elkaar als je ziet dat 
de omstandigheden moeilijk zijn. Onervaren 
roeiers waarderen het enorm als iemand een 
handje toesteekt. Geldt ook voor de ervaren 
roeiers trouwens, want iedereen kan in de 
problemen komen of een stuurfout maken.
Vorig jaar heb ik zelf een verkeerde inschat-
ting gemaakt in een 2x bij het indraaien van 
het Wilhelminakanaal. Er stond een zelfde ver-

raderlijke wind die ons een extra zetje gaf. Ik 
was druk doende met om me heen te kijken 
of er geen andere boten aankwamen, en lette 
te weinig op de koers. Totdat ik in mijn spie-
geltje zag dat we aan lager wal zouden raken. 
Er was geen correctie meer mogelijk en we 
schoven netjes het riet in, dat onlangs kortge-
schoren was. Wat we ook probeerden, strijken 
of halen, op verschillende manieren uitduwen, 
de wind en de stroming waren zo sterk dat we 
iedere keer terugschoten. Uiteindelijk hebben 
we ons voortbewogen door aan het riet vast 
te klampen, in een poging om de kleine boot-
helling te bereiken die in die bocht ligt. Ook 
dat mislukte. We lagen wonderwel nog steeds 
stabiel op het water, maar konden niet voor- 
en niet achteruit. 
Ik zei tegen mijn maatje: “Ik denk dat de enige 
oplossing is om uit te stappen”.  “Hoe wil je dat 

doen dan?” “Jij mag eerst”, zei ik, “dan houd ik 
de boot stabiel”. Zijn antwoord liet zich voor-
spellen: “Dat zou ik in jouw geval ook zeggen”. 
Het was een berekende gok, dat er onder het 
riet keien zouden liggen, waarop we konden 
uitstappen en dat bleek inderdaad zo te zijn. 
Mijn maatje stond tot iets over de knie in het 
water toen hij vaste grond onder de voeten 
kreeg. Het was nog vroeg in het seizoen, dus 
het water was behoorlijk koud. Maar eenmaal 
op het droge, werden we vanzelf warm omdat 
we met de boot op de schouders terug rich-
ting Roeivereniging marcheerden. Dat leverde 
allerlei verwonderde en bezorgde blikken op 
natuurlijk. Maar om kort te gaan: het liep goed 
af en de les is dat harde wind extra alertheid 
en zorgvuldigheid vraagt. Voor hetzelfde geld 
had het anders kunnen aflopen.

Henk Cosijn 1928-1012: “Ik heb genoten!”
door Marius Aalders

In de ochtend van 24 maart 2012 overleed in zijn huis in ‘s-Gravenmoer 
Henk Cosijn. Henk heeft veel betekend voor onze roeivereniging. Op 29 
maart namen we afscheid van hem op Zuilen. Namens de Zondags-8, 
waarmee Henk jarenlang roeide als slag, sprak captain Marius Aalders een 
In Memoriam. Hier volgt een weergave van dat verhaal.

Roeien was zijn lust en zijn leven. Wij, zijn roeimaatjes betreuren nu zijn 
dood. Wij missen hem, zijn opgewektheid, zijn vrolijke gezicht met de 
guitige oogjes, zijn grappige woorden, waarvan we soms niets konden 
verstaan. Als slag van de Riddle, later de Allemachtig, was hij de stabiele 
factor, steeds heel regelmatig roeiend. Op 11 december 2011 roeide hij 
voor de laatste keer in de 8. We moesten al bij paal 8 omkeren. Hij kon 
niet meer. Dat was niets voor onze Henk. Hij heeft ons kortgeleden nog 
twee keer bezocht, na het roeien op zondag als we koffie drinken en taart 
eten wanneer er iemand jarig is en trakteert. Op 26 februari was hij voor 
het laatst in ons midden. 

De roeiers die hem hebben meegemaakt in de beginjaren weten hoe-
veel Henk voor onze Roeivereniging heeft betekend. Hij was betrokken 
bij de bouw van de eerste sociëteit, nu de werkplaats. Hij deed ook veel 
aan onderhoud van de vloot. Henk werd op 11 december 1978 lid van 
de Roeivereniging Breda, die net in 1974 was opgericht. Hij kreeg de 
smaak te pakken en leerde roeien. Weldra kwam hij ook als Commissaris 
Materiaal in het Bestuur, met Victor Bernhard als voorzitter. 

Maar het feit waardoor Henk voort blijft leven is de bouw van de wherry, 
die zijn naam heeft gekregen. Met de Henk Cosijn werden en worden nog 
steeds toertochten gemaakt in binnen- en buitenland. De Henk Cosijn 
heeft gevaren in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Denemarken. Op een 
toertocht van de KNRB werd me wel gevraagd: “Henk Cosijn , wie is dat? 
Een zeeheld, of zo?” Dan zei ik: “Wel een held, maar in kleine kring.”
De laatste jaren roeide Henk in de Zondagsacht. Genieten van het water, 
de vogels in het riet en in de lucht, van elkaars gezelschap en van de kof-
fie na afloop. We maakten roeitochten naar de “Zwarte Molen” of naar 
Geertruidenberg. Daar dronken we een borreltje. Henk genoot ervan. Zijn 
oogjes schitterden bij een glaasje Beerenburg. Henk was altijd goedge-
mutst. Als je na de roei afscheid nam, voegde hij je toe: “En genieten, hè.” 
Tijdens het grote feest van het 50-jarige huwelijk van Henk en zijn Jopie, 
zongen we hem toe:

Row, row, row your boat
Gently down the stream
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream

In gedachten zien we Henk langzaam van ons weg roeien, opgelost in de 
ochtenddamp van een mistige Mark. Hij leeft in onze herinnering voort als 
een bijzonder mens en een fijne kameraad. Op het prentje met zijn foto 
dat we kregen na de crematie, staat zijn laatste tekst: “Ik heb genoten!”
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Over het water  

waar: langs de hele Mark
wanneer: het hele jaar door, zang vanaf begin april

door R. Wiekel

Afgelopen winter heeft het Waterschap het 
riet aan de noordrand van de Mark gemaaid. 
Ik vind het wel prettig: dat je vanaf het water 
opeens zo ver weg kan kijken. Ook mooi zijn de 
Dotterbloemen die nu de kans krijgen om de 
oevers fel geel te kleuren. Je zou misschien den-
ken dat het maaien niet goed is voor de vogels 
die in het riet huizen, maar het tegendeel is 
waar. Langs de Mark komt er van alles voor: de 
rietkragen zijn belangrijk voor de Blauwborst, de 
Kleine Karkiet, Rietzanger, Bosrietzanger en de 
Rietgors. Ze stellen allemaal verschillende eisen 
aan het riet: karekieten broeden hoog in meerjarig 
riet in een nest dat aan meerdere rietstengels is 
vervlochten. Rietgorzen maken een heel goed 
verstopt nest op de grond tussen het jonge riet. 
Voor allemaal is het van belang dat het riet van 
tijd tot tijd wordt gemaaid, waarbij er hier en 
daar randen overjarig riet blijven staan.

Langzaamaan komen alle rietvogels weer terug 
langs de Mark, waardoor het steeds lastiger 

wordt om ze uit elkaar te houden. De rietgors is 
de makkelijkste om eruit te pikken: het is de eer-
ste rietvogel die zich hier laat horen. Al een tijdje 
zitten de mannetjes vaak bovenin het riet of op 
een wilg te zingen om zo een territorium aan te 
duiden – een monotoon en eenvoudig deuntje. 
Het hele begrip ‘territorium’ hebben we overi-
gens voor een belangrijk deel te danken aan deze 
vogels: het werd pas voor het eerst beschreven 
in een onderzoek naar rietgorzen uit 1930. 

De rietgorsmannetjes zijn makkelijk te herkennen: 
ze hebben het postuur van een mus, een mooie 
zwarte kop en de felle witte band om de hals; de 
rug is roodbruin. Als ze wegvliegen, zie je twee 
witte veren aan de buitenkant van de staart. Het 
vrouwtje is beter gecamoufleerd, vooral in grijs 
en bruin. Als je je op een mooie dag met wei-
nig wind langzaam naar de rietzoom laat drij-
ven, heb je goede kans ze van dichtbij te zien. 
In de winter is ook het mannetje minder opval-
lend gekleurd; rietgorzen worden dan makkelijk 
aangezien voor huismussen. Ze eten voorname-
lijk zaden van moerasplanten. Daarnaast eten 

ze allerlei insecten, vooral in de broedtijd. Ze 
zijn meesters in het vangen van muggen in de 
vlucht: ze vliegen razendsnel over het riet, waar-
bij ze wel 5 tot 10 muggen tegelijk in de snavel 
verzamelen. 

Zodra een paartje gevormd is, beginnen ze een 
nest te bouwen. Het mannetje helpt daarbij wel 
mee, maar hij blijft ondertussen nog weken 
doorzingen om zo nog meer vrouwtjes te ver-
leiden. Met succes overigens: onderzoek heeft 
aangetoond dat in 8 van de 10 nestjes jongen 
liggen van verschillende vaders. 

Op een of andere manier hebben de mannetjes 
het door als er jongen van een andere vader in 
het nest liggen, ze voeren de jongen dan minder, 
zodat het vrouwtje meer haar best moet doen
om de jongen groot te krijgen. Nog opmerkelijker
is dat de buitenechtelijke jongen vaak sterker 
zijn dan de ‘eigen’ jongen en daarom meer kans 
hebben om volwassen te worden. Het is een 
mooie paradox: al die moeite om een territorium 
te bewaken, terwijl vreemdgaan effectiever is.

Rietgors 
(Emberiza schoeniclus)
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Het is een mooie zonnige ochtend in mei. Je bent al vroeg opgestaan om 
op je gemakje naar de roeivereniging te gaan. Een bakkie koffie gaat er 
altijd in, terwijl ondertussen je mede-roeiers arriveren. Na het klaarmaken 
van de boot gaan jullie het water op en met lekkere halen gaat het richting 
Etten-Leur. Ontspannen roeiend geniet je van het zonnetje dat door het 
riet schijnt en het lekker ruikende water. Het valt je zelfs op dat er vanuit 
het riet zowel vogel- als klotsende geluiden te horen zijn. Je ziet echter 
niks maar je vraagt je wel af wat het zou kunnen zijn. Enfin, je haalt je 
schouders op en in cadans gaan jullie naar het keerpunt. Op de terugweg 
merk dat je het roeien toch wat moeilijker gaat en laat zelfs een vloekje als 
een vrachtschip geen oog heeft voor jullie boot. Terug op de steiger voel 
je je moe en voldaan en na het opruimen van de boot is het tijd voor een 
drankje in het zonnetje. Heerlijk !

Zonder het te beseffen heb je geroeid op een water waar nogal wat 
(beleidsmatige) functies aan hangen en waar waterschap Brabantse Delta 
voor moet zorgen. Zo moet zij zorgen dat het water wordt afgevoerd, dat 
de waterkwaliteit in orde is, dat er een ecologische verbindingszone gerea-
liseerd wordt maar ook dat er door grotere boten (beroep en recreatie) 
gevaren kan worden. 

Met name voor de ecologische verbindingszone (evz) en de bescherming 
van de oevers is het riet belangrijk. Een ecologische verbindingszone is 
een term uit het natuurbeleid maar simpel gezegd is het een verbinding 
voor dieren en planten tussen natuurgebieden voor dieren en planten 
of soms ook gewoon een leefgebied op zich. Voor de evz langs de Mark 
zijn de doelsoorten bijvoorbeeld Snoek, Rietzanger en Waterspitsmuis. 
Sommige soorten komen al voor, andere moeten nog (terug) komen. 
Voor bijvoorbeeld snoek zijn hier en daar in de rietoevers zogenaamde 
paaigeulen aangelegd waar vissen hun eieren af kunnen zetten. Voor de 
soorten is het belangrijk dat er zowel jong als oud riet voorkomt. 

Om een afwisseling te krijgen van oud en jong riet maait het waterschap 
het riet in zogenaamde blokken die zoveel mogelijk gelijkmatig verspreid 
liggen langs een water. Op dit moment wordt het riet gemiddeld een keer 

per drie jaar gemaaid. Als je riet vaker maait kunnen er minder andere 
planten tussen het riet groeien, als je het minder vaak maait verruigt het 
riet teveel. Het riet zorgt er trouwens ook voor dat de steenbestorting die 
op veel plekken voorkomt, steviger is.
De rietoevers komen trouwens niet alleen voor bij de Mark, maar ook bij 
de Roosendaalsche en Steenbergse Vliet en het Oude Maasje. 
Het waterschap maait het riet nu al zo’n 20 jaar. Voor die tijd werd het 
‘gewoon’ afgestookt. Wel lekker goedkoop, maar natuurlijk slecht voor 
alles wat leeft in de rietoevers.
Misschien waren de vogelgeluiden die je onderweg hoorde wel afkomstig 
van een kleine karekiet. Om te kunnen broeden heeft deze vogel overjarig 
riet nodig waaraan hij z’n nest kan ophangen en daarom is die afwisse-
ling van oud en jong riet belangrijk. Het klotsende geluid dat je onderweg 
hoorde was waarschijnlijk afkomstig van brasems die nogal te keer gaan 
als ze hun eieren afzetten. Het had trouwens ook een waterhoen kunnen 
zijn die ruzie had met de buurman, maar dat terzijde. Om die paaigeulen 
in stand te houden worden ze af en toe door het waterschap uitgebag-
gerd. Dit doet dezelfde boot die ook het riet maait. 

De maaiboot van de aannemer zie je trouwens niet het gehele jaar op het 
water, maar alleen in de winterperiode. Het riet moet eerst ‘houtig’ genoeg 
zijn om het goed te kunnen maaien. Als het riet te groen is, maait het niet 
lekker en maaien in een andere periode geeft bovendien teveel verstoring 
voor flora en fauna. Het riet is houtig genoeg zo’n beetje eind november/
begin december. Het maaien gaat vervolgens door tot eind februari. De 
rietstengels worden gemaaid door een kraan op een boot, misschien heb 
je hem wel eens gezien, waarbij tegelijkertijd de rietdelen worden afge-
zogen en in het ruim worden geblazen. Als de boot vol is, lost hij het spul 
in containers die op de kant staan. Om het riet vitaal te houden wordt 
ongeveer eens in de tien jaar de bodem uitgeharkt omdat er anders een 
te verstikkende laag ontstaat. 

Geniet van het water en het riet.
Met vriendelijke groet,
Hans van Kapel, Waterschap Brabantse Delta. 

De Mark en haar riet
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door Bert van Nispen

De inschrijving kwam langzaam op gang. Toch 
konden we ons voor het vertrek bij de koffie  ver-
heugen op een groep van veertien roeier(ster)s. 
Na een korte briefing vetrokken we die morgen 
half elf onder een strakblauwe lucht en verge-
zeld van een koude wind met de drie Wherry’s 
en de Rietkreek naar Geertruidenberg. Voor 
sommigen onder ons gesneden koek. Maar met 
twee en dertig kilometers in het vooruitzicht  
voor enkele niet ervaren toerroeiers een flinke 
kluif. Te meer omdat we op de heenweg te 
maken hadden met een flinke tegenwind. Wat 
later dan gepland  en vol  goede moed vetrok-
ken we richting Wilhelminasluis bij Oosterhout. 
Daar bezorgde de sluiswachter ons een vlotte 
doorgang  zodat we na het schutten weer bijna  
op schema zaten en  iets na 13.15 uur in de 
passantenhaven in  Geertruidenberg arriveer-
den. In dit vriendelijke haventje was gelukkig 
nog voldoende ruimte om onze boten aan te 
meren en mede door het feit dat we er op het 
terras van zuzenzooz  buiten konden lunchen 
waren dat enorme meevallers. Evenals heen gaf 
de terugweg geen enkel probleem en meerden 
we omstreeks kwart over vijf aan in Terheijden 
voor een bijzonder gezellige nazit op het balkon 
van de soos. Een mooie dag en voor herhaling 
vatbaar.  

Openingstocht  naar Geertruidenberg op zaterdag 14 april

Van de instructiecommissie
door Lieke Huijbregts 

Veranderingen hebben zo hun gevolgen. En is dat goed? Het is een dik 
jaar geleden dat we gestart zijn met de instructiemomenten: vanaf 4 april 
zijn er vier momenten in de week waarop er steeds drie instructeurs aan-
wezig zijn om 12 nieuwe aspitantleden te leren roeien. Roeien 2.0 noe-
men we dat nieuwe instructie-concept. Het doel van Roeien 2.0 is om de 
kwaliteit van de instructie in zijn algemeenheid te verhogen, een gelijke 
kwaliteit te bieden aan de nieuwe leden, instructeurs onderling van elkaar 
te laten leren en meer verenigingscultuur dan ploegencultuur te ontwik-
kelen. Natuurlijk zijn we, bij de uitvoering van dit nieuwe concept, tegen 
dingen aangelopen en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Zo heeft 
Wouter een uitgebreid lespakket geschreven. RV Breda heeft nu een les-
pakket van 22 lessen waarmee de instructeurs voor elke les een richtlijn 
hebben. Ze weten wat te behandelen, weten wat de aandachtspunten 
zijn. Dat is een stukje gelijkheid of uniformiteit. Het lespakket wordt met 
ingang van NU gebruikt en gaande weg geëvalueerd. 

Wat in het leerproces voorop staat is en blijft het plezier in het roeien. 
Dat aspect kun je niet in een lesopbouw vatten; dat is een stuk kwali-
teit wat de instructeurs zelf en ieder op zijn/haar eigen manier inbrengt. 
Dat dat motiverende aspect bij alle instructeurs  aanwezig is, was 
voor mij tijdens de presentatie van het lesplan duidelijk voelbaar. De 
instructeurs vertelden ons en elkaar over de leuke kanten van instruc-
tie geven; iemand iets leren en het plezier in roeien over brengen. 

Dat inspirerende aspect, daar hebben ze lol in. Na 22 lessen zijn de leer-
lingen in principe klaar voor het eerste examen. Ze weten dat veiligheid 
het aspect is dat op nummer één staat en ze kennen de beginselen van 
het roeien in een C1 en kunnen een C4 sturen. Met de veranderingen van 
het instructie-concept ‘paste’ het eerste examen, S1, niet meer goed. Er 
is daarom in januari een projectgroep gestart die zich buigt over de aan-
sluiting van het nieuwe instructieconcept op de exameneisen voor S1. De 
projectgroep bestaat uit 2 leden van de instructie- en twee leden van de 
examencommissie. Zij hebben zich zo samengevoegd, dat dat ook in de 
naamgeving terug te lezen is: ze noemen zichzelf de extructiecommissie. 
De extructiecommissie heeft haar advies over de veranderingen in de exa-
meneisen voor S1 voor het bestuur bijna klaar. 
Ja, veranderingen hebben gevolgen. En is dat goed? Met de meeste ver-
anderingen zijn we als instructiecommissie heel tevreden; dat was ook de 
hele opzet. We kunnen de nieuwe instructieopzet positief evalueren. Met 
het nieuwe lespakket en de aanpassingen van het S1-examen willen we 
nog een slag slaan in de kwaliteit. Uit een volgende evaluatie zal blijken 
of ook dit goede veranderingen zijn.

Tot slot: we zijn altijd op zoek naar goede instructeurs. En goed betekent voor 
de crewclass dat je de aspiranten het plezier in het roeien en de roeibegin-
selen bijbrengt. Plezier in roeien overbrengen lukt je al vrij snel, daar hoef je 
zelf zeker geen volleerd roeier voor te zijn. En, hoe je nieuwelingen kan leren 
roeien, daar heb je het lespakket én je collega-instructeurs voor.  Bel of mail 
Roy als je mee wil draaien in het instructieteam.



Nieuw initiatief voor 
zij-instromende ervaren roeiers
Even voorstellen, Marcelle den Hooglander, naast enthousiast roeier 
sinds kort ook actief als coördinator zij-instromende ervaren roeiers… 
en dat behoeft enige toelichting.

Nieuwe leden leren doorgaans via het instructietraject vanzelf ook 
andere nieuwe leden kennen; dat is handig om later samen ploegjes 
te kunnen maken en geeft gezelligheid. Je bent tenslotte niet voor 
niets lid van een vereniging geworden!
Voor de doelgroep ‘ervaren roeiers’ die lid worden van RV Breda is 
dit echter niet helemaal vanzelfsprekend. Zij hebben geen instructie 
meer nodig en hoe leer je dan andere roeiers kennen.
Om te bevorderen dat deze nieuwe leden zich snel thuis gaan voelen 
in onze vereniging, ga ik hierbij een beetje helpen.

Helpen, hoe?
Dit betekent dat ik voor deze groep nieuwe leden steeds gericht een 
paar ploegen zal benaderen met het verzoek (overigens zonder ver-
dere verplichtingen) of de nieuwe roeier een keertje mee mag roeien; 
op deze manier leert deze snel wat nieuwe mensen kennen. 
Naast de communicatie zal ik tevens het proces begeleiden richting 
examencommissie waarbij het roeiniveau wordt bepaald en dus ook 
de bevoegdheid om boten af te schrijven. Dit moet allemaal nog ver-
der uitgewerkt worden; voortschrijdend inzicht helpt daarbij. 
Ondertussen kan de nieuwe roeier een beetje vertrouwd raken met 
ons prachtige Bredase roeiwater. Natuurlijk worden van deze nieuwe 
leden zelf ook de nodige initiatieven en inspanningen verwacht, maar 
met een beetje hulp van ons allemaal moet zo’n Brabants welkom vlot 
kunnen verlopen!

Grijp je kans
Zo’n kennismakingsroei-afspraak geeft trouwens ook kansen voor 
ploegen die nog aanvulling kunnen gebruiken; dan snijdt het mes 
mooi aan twee kanten!  Andere ploegen zijn al compleet en dan zal 
het bij de kennismakingsroei-afspraak blijven; prima. 

Gastploegen welkom
Ik hoop van harte op jullie medewerking als ik een beroep op je doe 
voor zo’n kennismakingsroei-verzoek en ik houd me aanbevolen voor 
ploegen die als ‘gastploeg’ willen fungeren. De eerste ervaringen zijn 
erg sympathiek en positief. Mocht je willen reageren of suggesties 
hebben, mail me dan marcelledenhooglander@hetnet.nl

Denk aan het voordeel dat het kan opleveren en bij voorbaat hartelijk 
dank voor je gastvrijheid!

Hartelijke groet,
Marcelle den Hooglander.

Allemachtig 

dubbel opgeriggerd
door Beelke van Meurs

Direkt na 1 april heb ik met een aantal anderen, samen de 
Allemachtig acht oarsriggers afgeriggerd, een check-up en 
poetsbeurt gegeven en vervolgens de zestien scullriggers 
gemonteerd. 

We hebben tot minimaal 1 oktober nu dus weer een DUBBELACHT 
klaarliggen, met ook de benodigde riemen. Dit zijn de vier sets rie-
men van de ‘ex Mark’ en die van ‘de Roode Vaart’. De boot kan met één 
roeibevoegdheid gebruikt worden. Alleen aan de stuurman of -vrouw 
worden hogere eisen gesteld.

Roeien in een acht biedt leuke mogelijkheden voor het combineren 
van ploegen, voor de drukke midweekochtenden, of als afsluiting van 
je eerste instructieperiode. Als je (nog)niet kunt of gewoon niet wilt 
boordroeien, dan kun je wel in een ACHT! Mooi toch?

In gesprek

door Wim Rutten

Op Paasmaandag heeft Renske bardienst. Ze heeft haar zoon-
tje van twee meegenomen. Ik probeer met hem een gesprek 
aan te gaan. 

Hoe heet je? 
Geen antwoord. 
Hou je van eitjes? 
Geen antwoord. 
Koekjes dan? 
Niets. 
Hij kijkt me aan maar er komt niets. 
Ik ga met mijn gesprek met de anderen verder. 
Ineens hoor ik: ‘BOOT’. 
Een klein vingertje wijst naar een twee zonder. 
Het komt wel goed met die jongen. 
Hij weet tenminste wat belangrijk is. 
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door Mirjam Grunwald

Vorig jaar was eigenlijk al wel een beetje 
bekend, dat het dit jaar niks zou worden met 
een Elfstedentocht. Één van onze “jonge”dames 
had besloten om dit weekend te gebruiken 
voor een ander, heel goed doel: trouwen. En 
natuurlijk houden wij, “jonge”dames wel van 
een feestje. Blijft altijd een moeilijke keus: roei-
en of feestje, maar Feestje it will be!

Ja en wat doe je dan.... Na jaren lang je te heb-
ben druk gemaakt voor de Elfstedentocht der 
tochten: dan verzin je gewoon een andere 
uitdaging. Iets van hetzelfde kaliber, dezelfde 
mate aan logistieke uitdaging. Roeiend zag ik 
die niet zo één, twee drie, maar gelukkig heb 
ik meer hobby’s. 
Toevallig had ik in december kennis gemaakt 
met een net zo’n tiepje als ik, met de motor als 
gezamenlijk vermaak. Beiden gaan we al jaren 
(onafhankelijk van elkaar) in onze vakanties op 
pad met motor en het liefst naar gebieden met 
bochten, bergen en uitdaging. Ook geheel toe-
vallig hadden we eenzelfde droom, verlangen 
en dat verlangen werd uitgesproken, toen het ff 
een dagje niet meezat: het liefst zou ik nu mijn 
motor pakken, tentje mee, en gewoon gaan 
rijden voor een hele tijd. Ver weg. We bleken al 
jaren kwijlend elk verslag te lezen van mensen 
die het dan gewoon doen, zo’n trip. Het bleef 
in ons hoofd zeuren en via een tweederangs 
plan om volgend jaar dan samen naar Ladakh 
te gaan om daar de route te gaan rijden die 
Marika (partner in crime) al een aantal keer 
heeft afgelegd met een groep motorrijders,die 
ze voor een reisorganisatie begeleid, kwamen 
we op een wat meer uitdagende gedachte: 
Marika zit in juni India, om weer zo’n ploegje 
rond te leiden. Waarom verschepen we niet 
onze motoren daarheen en rijden we vanuit 
India terug, dacht ik. 
Ons plan was geboren. Vrijwel direct zijn we bij 
elkaar gaan zitten en hebben een grove plan-
ning gemaakt van de reis. Ons initiële plan 
was om via Nepal, Tibet Kirgizië, Oezbekistan, 
Turkmenistan, Azerbeidzjan, Georgië via 
Turkije naar huis te rijden. Maar helaas, Tibet 
bleek onmogelijk voor de gewone sterve-
ling. Alternatief werd het toch wel wat min-
der indrukwekkendere plan: India, Nepal, 
Pakistan, Iran, Turkije etc. Ook leuk, toch? En 
dat te bedenken, dat ik aan het begin van dit 
jaar al helemaal excited was over het idee, dat 
ik dit jaar naar Istanbul zou gaan rijden.... Nu 
is Istanbul zo’n beetje het “eindpunt” van de 
reis. Weer een voorbeeld hoe snel je je mindset 
kunt veranderen. Wij gaan het (ook) doen dus. 

Nu brak de elfstedenvervangingsperiode 
aan. Plannen, regelen, organiseren. Onze 
eerste zet bleek goud waard: we hebben 

een stukje geplaatst op het motorforum 
(BMWGSclub forum) en dit gelinkt met face-
book. Ongelofelijk wat er toen gebeurde. 
Vrijwel direct stroomden de reacties binnen, 
velen met bewondering, maar ook met aan-
biedingen om ons te helpen. Binnen een half 
uur hadden we al een aanbieding van een 
wegenwachtman, die ons zou leren hoe we 
wielen moesten uit monteren en repareren. 
Done, BTW, was erg leuk en leerzaam. Ook 
zijn we al gesponsord door het verschepings-
bedrijf, de leverancier van koffers en kregen 
we een tentje aangeboden! Geweldig toch. 
Bij mijn zoektocht naar een goede hangmat, 
kwam ik terecht bij de importeur van Planet 
Hammock. Hij bood ons aan te sponsoren door 
voor de bestelling van elk hangmatje dat via 
ons komt een bedrag van 10 euro aan ons over 
te maken. Voor de kopende cliënt zijn dan de 
portokosten gratis. (zie poster in het clubhuis). 
Elke hangmat is een tank benzine voor ons. 

We zijn in een warm bad terecht gekomen. We 
merken dat we een droom vertegenwoordi-
gen en dat geeft energie. Of eigenlijk moet ik 
het anders zeggen: het blijkt, dat als je gewoon 
doet wat je droomt, je omhuld wordt door 
energie. Alles gaat stromen. En dat is voelbaar, 
zelfs in een berichtje. 
Ik heb mij in eerste instantie erg schuldig 
gevoeld, dat ik, als startend ondernemer, 
zoveel tijd steek in dit project, maar nu merk 
ik, dat dit een enorme (levens)les is en zeer 
bruikbaar voor mijn eigen bedrijf (quality of 
life Guidance/ leefstijlcoaching). Het is bijna 
magisch wat er gebeurt als je gaat doen wat 
je echt wilt. En vooral zoals je durft te vragen. 
Zelfs in deze maatschappij, of misschien wel 
juist nu, blijken mensen zo bereid om anderen 
te helpen.
We zitten midden in het plannen, organiseren 
en regelen. Er moet nog heel wat gebeuren. 
We hebben nog het één en ander nodig. Van 

goede navigatie systemen tot reserveonder-
delen en ook een krat, voor onze motoren. 
Maar daarvan kan ik inmiddels zeggen: had-
den we nodig. Ook op de roeivereniging zijn er 
mensen, die blijken te hebben wat wij kunnen 
gebruiken en dat dan ook nog willen afstaan. 
We hebben een krat! Dank je Albert, dat je 
met ons je hele vrijdagavond hebt rondgere-
den langs je loodsen om te kijken waar dat ene 
krat nou zou staan. En we hebben het gevon-
den. Het is perfect. En we mogen het hebben!  
Weer een, dit keer enorme klus van onze lijst. 
Op naar de volgend!

Begin mei gaan de motoren het schip in, let-
terlijk, naar we mogen hopen. En een maandje 
later gaan wij ze achterna met het vliegtuig. 
En eind juni gaat de tocht beginnen. Wij zijn, 
nu al, te volgen via ons blog: marika-en-mir-
jam.blogspot.com en staan open voor tips en 
ideeën. Denk ook nog eens aan mooie dagen 
in de tuin of op de camping of gewoon ergens 
onderweg, liggend in een hangmatje. Kan 
gewoon, zo’n klein pakketje kan over in, weegt 
niks en ligt/zit heerlijk. Drankje erbij, hapje 
erbij, boekje, hmmmmm. En dan nog met de 
gedachte dat wij, Marika en ik, in zo’n zelfde 
hangmatje liggen, ergens tussen India en NL.

Dus. . . .geen Elfstedentocht en geen 
Markregatta voor mij dit jaar, sorry.... Mis het 
toch wel een beetje, ondanks dit prachtige 
project maar zal mij vol overgave in het feest 
storten op de zaterdag van de aankomst in 
Leeuwarden, maar dan hier in Breda, bij Aukje. 
Get the party started!

Volgend jaar dan toch weer een Elfstedentocht? 

PS. De hangmatten zijn te bestellen via: www.
planethammock.nl. Vermeld bij de bestelling 
de tekst: M&M dan vervallen de portokosten 
en komt het sponsorgeld bij ons terecht.

Geen Elfstedentocht dit jaar!? Dan maar wat anders.
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door Marius Aalders

Wie aan de Midweekroeiers denkt, zegt meteen Nel Nollen. Als sinds 2001 
voert zij zo’n beetje het commando van deze groep de doorgaans iets 
oudere leden van onze Roeivereniging. Daarvoor was Beelke van Meurs 
de contactvrouw voor de midweekroeiers, een activiteit die ze al vanaf 
het ontstaan van de RV Breda ontplooide. Beelke, nog steeds een van de 
meest bekende en actiefste leden, vond na 25 jaar organiseren van toch-
ten, dat er nieuw bloed moest komen. Niet dat Beelke zo bejaard was, of 
dat Nel nu zo’n jonge blom was, maar wat doet dat ertoe, als je nog zo 
vrolijk en fris in het leven staat als “ons Nel”?

Dus leek het goed om onze nieuwe serie “Bekende roeiers van de RV 
Breda” te starten met iemand die de afgelopen tien jaren veel heeft 
betekend voor onze RV. Nel heeft vanaf haar jeugd een band met het 
water. Ze woonde aan de Academiesingel, vlak tegenover de KMA. Zo 
zag ze de cadetten voorbij komen in gieken. “Daar is het ei gelegd”, aldus 
Nel. Ze leerde haar man Kees kennen door het kanoën. Kees heeft gou-
den handen, die alles kunnen met hout. Kijk maar naar hun achtertuin 
in Ulvenhout. Wat daar staat is door Kees ontworpen en getimmerd. Nel 
vroeg: “Kun je niet een skiff voor me bouwen ?” Het werd een kano. Voor 
twee. Kees doopte hem Nelly. Kanoën hebben ze jarenlang gedaan. Maar 
ze wilden meer. En Kees bouwde een boot, zo mooi, dat zij nog steeds met 
nostalgie eraan terugdenken, hoe ze met dat schip de wateren bevoeren. 
In 1999 kreeg Kees een aneurisma. Het grotere werk moesten ze laten 
schieten. Maar zeilen doen ze nog steeds. En Nel roeit. Zij heeft zich als 
een toporganisator ontpopt voor haar midweekroeiers.

Wat is een midweekroeier eigenlijk? 
Een man of vrouw (vrouwen zijn in de meerderheid), die op dinsdagmor-
gen zich naar de roei spoedt, om daar in groepjes van drie, vier of vijf in 
C-boten, maar ook wel eens in de gladde vier, als een van hen S-4 heeft, 
zich op de Mark te begeven en heerlijk rustig, maar actief een baantje te 
trekken naar de brug en terug.
De indeling van de boten is een van de vele taken van Nel. Een keer in 
de zoveel tijd is er na het roeien een bijeenkomst in de sociëteit, waar-
mee deze een echte sociëteit wordt. Dan wordt er niet alleen koffie met 
taart geserveerd, maar zijn er ook leden, die een verhaal vertellen of een 
gedicht voordragen. Er wordt gebridged, of getekend onder leiding van 
Henk. Ook worden er leden van andere organisatie uitgenodigd om bij 
ons op bezoek te komen. Omgekeerd worden de midweekroeiers weer 
gevraagd om eens in Amersfoort, Alphen aan de Rijn, Dordrecht, Leiden of 
Delft te roeien. En dan zijn er de vele tochten, waaronder een tweedaagse, 

naar een van de prachtige roeigebieden in ons land. De organisatie is in 
handen van Nel Nollen. Zo is haar naam in roeiend Nederland een begrip 
geworden. Reden genoeg, om haar te vragen wat dat allemaal inhoudt.

“Het is geweldig leuk werk. Maar het is niet altijd even makkelijk. Het 
begint zo’n beetje in september. Dan gaan we naar de jaarvergadering van 
de KNRB-commissie voor toerroeien in Utrecht. Daar worden eerste con-
tacten gelegd voor uitwisselingen en uitnodigingen voor het komende 
seizoen. We roeien dan ook door de stad Utrecht, wat al een leuke erva-
ring is.”

Weet je dan al wie er op bezoek komen?
“In oktober begint het te kriebelen bij de mensen. Ze willen weten welke 
tochten ze kunnen verwachten. In januari willen ze een lijst hebben. Maar 
dat is vaak niet mogelijk. Daarom zeg ik vaak: bel me maar. Als ik wat weet 
kan ik t zeggen. Zoals nu. We hebben onszelf uitgenodigd voor Woerden. 
Maar we krijgen in juni drie keer bezoek van andere verenigingen, die 
we dus een mooie roeidag moeten aanbieden. Dat lukt natuurlijk goed 
tegenwoordig, nu we de haven in Breda hebben. Clubs uit Reeuwijk, de 
Randstad, de Laak, ze willen allemaal graag roeien. En dan wil Hemus uit 
Amersfoort het liefst eind mei, want dan vinden ze de kastanjebomen die 
dan bloesemen zo mooi. 

Dus er is een levendige uitwisseling?
Ja, dan ook nog de Landelijke Roeidag, half september op een donder-
dag. De programma’s maken voor al die tochten is moeilijk. Als de dag 
daar is, dan is er veel drukte, ik bel wat heen en weer, een groot aantal 
mensen moet worden bereikt. Ik heb daarbij veel hulp en inspiratie van 
Petra Antonissen, Marijke Spanjaard, Beelke van Meurs, Wouke Eindhoven, 
Carolien Schaminee, Bert van Nispen, de toercommissaris van het bestuur.

Heb je dan alles genoemd, waarmee je bezig bent?
Nee, dan heb je de sociëteit nog. De boodschappen, de wasmiddelen, 
snoepen, wijn en andere dranken en ga zo maar door. De koekjes, bijvoor-
beeld. Die vliegen eruit. Als we daarop moesten bezuinigen, dan zou dat 
een enorm bedrag schelen. Maar dat is allemaal werk, dat ook door ande-
ren wordt gedaan. Gelukkig zijn er nu veel andere mensen die meehelpen. 

Eigenlijk is dat in het voordeel van de hele vereni-
ging. Zorgen de oudjes voor de jongeren?
Ja, het is natuurlijk veel drukker geworden. Vooral op zaterdag met al die 
jongeren. Die moeten studeren of werken. Dus het is logisch, dat wij ook 
die voorzieningen verzorgen. Toch, wat ik mis, is nog wat meer aandacht 
voor het midweekroeien. Vanaf 50 plus hebben de mensen meer tijd. Je 
zou denken dat die groep meer zou roeien. Ze hebben een werkzaam 
leven gehad. Veel meer ouderen zouden door de week recreatief moeten 
roeien.”

Heb je nog een boodschap?
Er zijn zoveel mensen die elkaar niet groeten. Gewoon nog geen oogcon-
tact zoeken. Oudere mensen zelfs, die je op de trap tegenkomt en je niet 
zien. Dan roep ik expres keihard ‘goede morgen’.

Dat is duidelijk. Nog wat?
Ik vind het zo jammer, dat ik zo weinig rood op het water zie. Al die men-
sen in grijs en zwart, die vallen niet op. Nog een ander ding. De veiligheid. 
Mensen die veel te vroeg oversteken naar de haven. We hebben nu al een 
aantal ongelukken gehad.

Wat is je eerstvolgende klus?
Dinsdag, Roosendaal.

Veel plezier en sterkte gewenst!

Interview met 
Nel Nollen
Geboren 1936 Breda
Lager en middelbaar onderwijs
Daarna in de textielzaak van vader
Getrouwd: 1960 met Kees Nollen
Leraar Technisch onderwijs
Kinderen: Petra 1962, N
Iels en Mariette 1966
3 kleinkinderen
Lid RV Breda: 1 juni 1997
Actief: sinds 2001 coördinator 
midweekroeien
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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 juli 2012
Uiterste inleverdatum kopij 15 juni 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


