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door Nico van Walree

Roeien meemaken op de Olympische 
Spelen in Londen

De Olympische Spelen en, meer in het bijzonder, het roeien in Eton wer-
den dit jaar gehouden in onze achtertuin (op mondiaal niveau gezien). 
Met het vaste voornemen om dit sportieve spektakel minimaal één keer 
van nabij mee te maken werd de kaart nageplozen en zie: Eton ligt direkt 
aan de Thames. Het idee daarna was niet moeilijk: men hure een drij-
vende Tupperware caravan die eventueel ook voor motorboot door kan 
gaan; deze leggen we dan direkt langs de roeibaan aan de paradijselijke 
Thamesoever zodat we in no time op ons plekje zitten. De praktijk bleek 
wat weerbarstiger: de Thames bij Eton is mooi en lommerrijk met prach-
tige sluisjes om de paar kilometer, een aanrader voor een toertocht met 
wherry’s. Maar … de Thamesoever was ten tijde van onze trip, ter plekke 
van de roeibaan duidelijk een NO Go Area! Politiepatrouilleboten voor-
zien van grote schietgeweren maakten dat eenieder volstrekt helder.
wDaarom zijn wij doorgevaren naar de Marina waar ook Albert en Annelies 
Steenman met hun fraaie motorvlet lagen.

Om daarvandaan je plekje op de tribune van het roeistadion te bemach-
tigen, bleek weer een exercitie op zich; een half uurtje wandelen naar de 
ingang van het Olympic Venue en dan nog een half uur langs de renbaan 
van Windsor racecourse; hierbij word je steeds begeleid door een indruk-
wekkende menigte vrijwilligers: echt om de 30 meter staat er één gehuld 
in een OS2012 hesje – geheel overbodig maar aandoenlijk vriendelijk - de 
weg te wijzen. Opvallend was dat er een salonboot elke dag wel direct aan 
de roeibaan aan mocht leggen; de Britse ploeg bleek ondergebracht in het 
nabijgelegen landgoed Oackley Court en stond binnen een kwartiertje 
aan het roeiwater. Thuisvoordeel zullen we maar zeggen.

Het stadion van de Eton Dorney roeibaan was elke dag afgeladen met 
20.000 toeschouwers. Dat maakte elke race tot een belevenis, zeker als 
er Britten roeiden en die deden maar wat vaak en zeer succesvol mee.  

De roeiwedstrijden bleken ook nog eens berespannend waarbij de win-
naar vaak tot het eind toe onduidelijk bleef. Tactiek blijkt doorslaggevend, 
wie gaat wanneer en wie heeft het beste eindschot? Dat leidde vooral in de 
grote nummers tot maximaal lawaai in het stadion en minimale verschillen 
op de eindstreep. De wedstrijden waren dankzij grote videoschermen en 
een camera die steeds boven de roeiers mee gleed, prachtig te volgen. De 
sporters bleken zonder uitzondering atletisch en het roeien technisch per-
fect (een enkele exotische deelnemer uitgezonderd). Dat laatste was dan 
met name te zien aan de achterzijde van de tribune waar het in- en uitroei-
en te bewonderen viel. Dankzij Annelies waren wij gematst met kaartjes 
voor de Friends- en Family tribune waar de betrokkenheid met het gebeu-
ren op het water groot bleek. En daar kan het ook gebeuren dat je tussen 
de Canadese zilveren medaillewinnaars in de 8, terecht komt en hun plak 
om krijgt voor op de foto. Na twee dagen werd het nog gezelliger toen Ilja 
Kok en Sander Gerdes (Zwolsche) aanmonsterden.

Waren de Nederlandse prestaties nu teleurstellend? Wellicht, maar de 
Dames Acht deed wat ze kon (brons) en de mannen met aan slag onze 
Mitchel Steenman roeide een perfecte en spannende finalerace waarbij de 
eerste vijf boten vlak bij elkaar finishten. Inmiddels heeft Mitchel sportief 
revanche genomen door Europees kampioen in de twee zonder te wor-
den!

Kortom De Spelen moét je een keer meegemaakt hebben! En voor de 390 
leden van RV Breda die dat nog niet hebben gedaan: In 2016 krijg je weer 
een kans, maar dan wel in Rio de Janeiro. Wie weet: met Jort van Gennep 
en Liselotte van der Togt ?

Met groet van uw Olympische Reporter voor 7 dagen,
Nico van Walree

Aankondiging
Sluitingstocht voor nieuwelingen op zaterdag 20 oktober 
a.s. vanaf 10 uur door de singels van Breda met een 
bezoek aan de nieuwe haven. Terug om ongeveer 16.30 
uur. Tijdens de nazit soep en brood gratis. 

Zie het inschrijfformulier op het publicatiebord in de 
sociëteit!
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door Richard Louwaard

Het Special Olympic Team NL 

In de herinneringsmail voor Easy-all-kopij had ik Agmaja 
Kolman gevraagd weer wat van zich te laten horen onder 
bovenstaande kop. Daarop reageerde Agmaja met minder 
leuk nieuws over haar omstandigheden. Ik geef haar reactie 
hieronder weer. Mogelijk zijn er leden die Agmaja op welke 
manier dan ook een hart onder de riem willen steken. kp

Mail Agmaja dd 29 september:
“Momenteel vaar ik helemaal niet, tot mijn grote spijt. Ik heb in juli 3 
weken in het ziekenhuis gelegen wegens ernstige darmproblemen. Dit 
heeft geresulteerd in een vrij pittige operatie op 6 september. Omdat de 
dikke darm niet meer functioneerde moest men overgaan tot het maken 

Zaterdag 8 september: een feestelijke middag waar wij vierden dat maar liefst twee keer 
goud is gewonnen op de Special Olympics NL in Italië èn twee keer een nieuwe boot in 
gebruik is genomen. 

Het programma begon met een ontvangst met 
koffie, thee en fris.Onder grote belangstelling 
opende Wim Rutten vervolgens de bijeenkomst, 
door nog eens te vertellen wat voor geweldige 
vereniging RV Breda is! Daarna volgde de hul-
diging door Wethouder Bob Bergkamp van de 
kampioenen, de roeiers Pjotr Witteveen (RIC 
Amsterdam) en onze eigen Andreas Wielenga 
(RV Breda). Zij zijn het namelijk, die twee 
maal goud hebben gewonnen op de Special 
Olympics NL in Italië. 

Pjotr en Andreas roeien al vele jaren serieus 
en vormen samen een onverslaanbaar duo in 
G-roeien, roeien voor mensen met een ver-
standelijke beperking. In het eerste weekend 
van juni jongstleden, zijn de nationale spelen 
van de Special Olympics in Den Bosch gehou-
den. Hieraan hebben in totaal 2.000 G-sporters, 
afkomstig uit vele takken van sport, meege-
daan. Pjotr en Andreas hebben toen vier roei-
wedstrijden met overmacht gewonnen, in een 
veld van zestien teams.

Italië
Pjotr en Andreas zijn in de week van 18 tot 21 
juni ook uitgenodigd deel te nemen aan de 
Special Olympics in Italië. De begeleidende 
valide roeiers Adrienne Ogier (RV Breda) en 
Ruud Van Oppenraaij (RIC Amsterdam), stuur en 
coach Angela van der Sman (RV Breda) en Paul 
Voermans (head delegation Special Olympics 
NL) maakten het team compleet. Ook in Italië 
heeft het team alle vier wedstrijden gewonnen.

Special Olympics 
Special Olympics Inc. is een wereldwijde orga-
nisatie geïnitieerd door de Kennedy’s waarbij 
meer dan 180 landen zijn aangesloten. Special 
Olympics activiteiten vinden zowel lokaal, regi-
onaal, nationaal als internationaal plaats. Special 
Olympics wedstrijden staan open voor alle men-
sen met een verstandelijke beperking die ouder 
zijn dan acht jaar en die minimaal zes maan-
den hebben getraind in de betreffende tak van 
sport. Special Olympics kent 30 officiële takken 
van sport, waarvoor Special Olympics sportre-
glementen zijn opgesteld. De Nationale spelen 
zijn dit jaar georganiseerd door de gemeente 
Den Bosch en zullen over twee jaar plaats vin-
den in Heerenveen.

Botendoop
Na de huldiging op 8 september, zijn twee 
boten gedoopt: de skiff “Alexis van Nassau“ en 
de 2-, de “Twinning”. De kampioenen, die de 
doop mochten verrichtten, hebben ook dit met 
grote overgave gedaan.

 “Hoe vaart Agmaja momenteel?”
van een (definitieve) stoma, hetgeen dus ook is gedaan. Er is een aantal 
complicaties opgetreden waar ik nu van herstellende ben, maar dit zal 
nog wel wat tijd in beslag nemen. Aangezien ik erg ongeduldig ben, valt 
dit niet mee maar het ontbreekt mij echt aan de energie om iets te onder-
nemen. Ik mag pas over 6 weken beginnen met voorzichtige buikspier-
oefeningen, dus zal het nog even duren voordat ik het roeien weer kan 
oppakken. Als het goed is, kan ik gewoon blijven roeien, ik zal dan een 
speciale band moeten dragen om de stoma te beschermen. Ik ga er dus 
gewoon vanuit dat ik weer terug kan komen op het niveau waar ik zat!

Ik ben wel aanwezig op de ParaRegatta om een praatje te houden over het 
Paralympisch Talentencentrum, erg leuk om te doen!”

Het verhaal begint eigenlijk al vorige zomer in de Zwitserse Alpen waar 
een groot aantal leden van de RV Breda een zeer geslaagd trainingsweek-
end beleeft. Begin dit jaar ontstaat het idee voor een herhaling, maar dan 
in Oxford, mede ingegeven door Laura Thompson die uit Oxford komt en 
diverse Bredaploegen inmiddels gestuurd heeft. Het initiatief groeit uit en 
uiteindelijk gaan er 24 man in 4 ploegen naar Oxford: de heren C-acht, de 
damesacht en de dubbeltweëen met Ruud/Jack en Corrie/Titia, en Bert 
Verlaan en Hans Rompa als coaches. Laura zelf kon op het laatste moment 
helaas niet mee.

Bij de heren acht werd de doelstelling serieus en scherp neergezet, ook al 
om te voorkomen dat het een grote slemppartij langs Oxfordse kroegen 
zou worden. Er moest snel progressie in de 8+ geboekt worden en het 
moest een ouderwets trainingskamp zijn met drie dagen roeien, twee keer 
per dag het water op, veel kilometers maken, veel eten en veel gezellig-
heid. Dat is allemaal gelukt! Oxford is inderdaad een ideale stad voor het 
roeien.

Na een autorit door het Vlaamse en Franse land, waar we ergens halver-
wege ook nog een nieuwe roeibaan in de middle-of-nowhere dwars op de 
snelweg ontdekken, vinden de zes auto’s met roeiers elkaar terug op de 
op de lijnstroken voor de boot van Calais naar Dover. Tijdens de overtocht 
trekt de bewolkte hemel zowaar open en begint de zon te schijnen. Het 
vakantiegevoel komt met de zon bij iedereen omhoog, om vervolgens na 
de het zicht op de eerste Engelse heuvels weer te verdwijnen. Het stereo-
type beeld van het Engelse weer klopt, de ruitenwissers gaan regelmatig 
op en neer. We sluiten achteraan in de rij auto’s op de M25, wat volgens de 
Britten ‘de langste parkeerplaats ter wereld is’.

Rond een uur of vier komen we aan in Oxford bij St. Stephen’s House 
(www.ssho.ox.ac.uk). St. Stephen’s House is een Anglicaans theologisch 
college behorend bij de Universiteit van Oxford, dat ook logies en ont-
bijt aanbiedt om de inkomsten wat te verhogen. Dit blijkt een geweldige 
plek te zijn! Het huis ligt precies tussen het boothuis van de City of Oxford 
Rowing Club en het historische centrum van Oxford in. Het is naar beide 
kanten ongeveer 20 minuten lopen. Verder hebben ze een stevig Engels 
ontbijt, een grote gemeenschappelijke ruimte én wifi!

Het organiserend comité gaat alvast naar de roeiclub om daar nader ken-
nis te maken, terwijl de rest op zoek gaat naar een pub voor een pint of 
stout, ale of lager. We houden ons in – met de trainingsdoelstelling braaf in 
het achterhoofd – en na één glas lopen we verder naar het restaurant. Dan 
blijkt weer hoe fijn het is dat alles van tevoren afgekocht en geregeld is 
door Corrie Vanes. Corrie heeft vanaf nu een Engelse achternaam en heet 
niet meer ‘van Es’. De enige handeling is een keuze uit het menu maken. 
De terugtocht na het diner gaat snel. Ik heb geleerd dat een aantal dames 
uit de acht van ‘stevig doorwandelen’ houdt. Aangekomen in het SSH is de 
alcohol uit de pints compleet weggedampt.

De volgende ochtend begint het echte werk en we zijn rond een uur of 
negen op de roeiclub. Na een korte kennismaking met Bill en Chris kan 
het zoeken naar boot en palen beginnen. Ruud en Jack moeten even wat 
omriggeren maar hebben dan een goede dubbeltwee onder zich. Als we 
onze Aylings acht in het water willen leggen, valt bij één van ons een gat 
van ongeveer één centimeter in de achtersteven op. We gaan al uit van 
het ergste scenario … maar Bill blijkt een pragmaticus pur-sang: stukje 
Ducktape erop en varen maar. “Het zal waarschijnlijk bij de laatste bum-
ping race gebeurd zijn!”. Wij denken ondertussen allemaal dat het maar 
goed is dat Henk van Heel dit niet gezien heeft.

door Gerbrand Swart

Keep Calm and  
 Carry On!Een stad met zo’n oude historie en betekenis voor de wetenschap, 
de filosofie, het totale Verenigd Koninkrijk en – last but not least – 
de roeisport, hoe mooi zou het zijn om daar een keer te kunnen 
roeien. Samen met je ploeg, krachtige halen maken op de rivier 
de Thames, die in Oxford nog Isis heet … Die droom werd dit jaar 
werkelijkheid in de laatste drie dagen van augustus en de eerste 
twee van september!
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De boot ligt in het water en we hebben een coach. Hans Rompa is zo aar-
dig en bereid om zes trainingen te coachen en ons ouderwets af te beu-
len. Je kunt op de Isis in Oxford ongeveer twee km roeien. Langer kan 
ook, maar dan moet je een sluis of een smalle brug door. Verder ligt langs 
het hele traject een fietspad direct aan het water: ideaal om te coachen. 
Daarnaast liggen er zo’n zes tot zeven roeiverenigingen aan dit korte stuk-
je roeiwater. Een aantal colleges van de universiteit heeft zijn eigen roei-
verenging. Het nieuwe academische jaar is nog niet begonnen, dus het is 
relatief rustig op het water. Als het seizoen begonnen is, zo is het verhaal, 
is het zo druk dat “je aa-n het einde van de dag soms over de boten heen 
kunt lopen”.

Enfin, de eerste halen worden gemaakt richting het noorden. Aan het eind 
van het roeiwater ligt Christ Church Meadow, een groot grasveld horend 
bij Christ Church college, waar veel wandelaars en toeristen langs het 
water lopen. Direct al bij het eerste baantje wordt er geklapt en worden we 
toegejuicht, alsof we de Blue Boat zelf zijn (en niet een stel veteranen die 
het ouder worden en verval proberen weg te trappen …). Je krijgt er wel 
positieve energie van. Het is in elk geval een verademing als je het verge-
lijkt met de opmerkingen van de gemiddelde visser, gehuld in een walm 
van shaglucht en gezeten onder een grote paraplu langs de Mark. Onder 
bovengenoemde aanmoedigingen worden de baantjes op en neer geva-
ren. De vier Bredaboten komen elkaar voortdurend tegen. Ook dat is een 
voordeel van het korte roeiwater.

Na de ochtendtraining gaan we terug naar St. Stephen’s House waar 
een dijk van een lunch in elkaar wordt gezet. Snel eten en naar het cen-
trum waar een gids op ons wacht voor een stadswandeling. De jaartallen, 
gevechten tussen town en gown (lokale bevolking en toga), de namen 
van vele wetenschappers uit Oxford en de verhoudingen met het Britse 
koningshuis vliegen ons om de oren. Anyway, we zijn onder de indruk van 
de colleges, hun architectuur en hoezeer ze een onderdeel van de leven-
dige binnenstad uitmaken.

Hierna lopen we terug naar het SSH, want de middagtraining wacht al 
weer. Na de training kunnen we op de roeivereniging blijven hangen. 
Oxford Rowing Club heeft een soort commerciële uitbater van de bar. Het 
voordeel is dat er koude pils en lauwe ale uit de tap stroomt en dat we er 
rijst met saus kunnen eten. Ingesteld op de honger van roeiers blijkt hij 
vreemd genoeg niet te zijn, want het tweede bord is een issue. ’s Avonds 
weer terug lopen, fietsen of met de auto. Het begint al een vast ritueel te 
worden.

Na de ochtendtraining de volgende dag, blijkt de lichte depressie die op 
donderdag nog boven Engeland hing volledig te zijn weggetrokken en 
gaat de temperatuur omhoog. We lunchen met zijn allen in de tuin van het 
St. Stephen’s House. Na de lunch wordt er door een groot gedeelte van de 
groep weer een wandeling door Oxford gemaakt, een aantal anderen leest 
een boek, werkt zijn e-mail bij of doet een boodschap.

De middagtraining staat weer om vier uur gepland. Nu blijkt dat wande-
len op eigen initiatief door Oxford zonder kaart toch wat lastiger is. Miles 
moeten omgerekend naar kilometers. En zo komt de groep wandelaars 
pas tegen half vijf bij het boathouse aan. Coach Hans zit rustig op een 
stoel langs het water, maar die rust blijkt later uiterlijke schijn. De boot 
weer in het water en roeien maar weer. Tubben met de slagen, tubben 
met de boegen, stopjes, stuwhalen en hoogspoelen worden ingezet om 
de inpik directer te krijgen. Na een aantal baantjes merkt het ‘wandelen-
de’ gedeelte van de boot dat de energievoorraad langzaam minder wordt. 
Wandelen kost toch wel energie! Hans wil de inpik echter goed hebben 
en er wordt eindeloos doorgetubt om het scherper te krijgen. Na twee 
uur varen komen we helemaal leeg het water af … like in the old days … 
daarna volgt echter de echte Revanche van Hans: 10 minuten te laat = 10 × 
opdrukken, 20 minuten te laat = 20 × opdrukken, etc. Vervolgens blijkt dat 
de dames de boiler helemaal leeg hebben gedoucht; ons restten koude 
stralen. De ‘straftraining’ is compleet. Verder spreken we af de volgen-
de ochtend iets eerder dan de anderen het water af te gaan om van een 
warme boiler te genieten (en deze op onze beurt leeg te trekken).

In de avondschemering lopen we met zijn allen langs de Isis naar restau-
rant Head of the River, waar we uitgeput aan de burgers en beer kunnen. 
Om elf uur ’s avonds lopen we weer via het centrum naar St. Stephen’s 
House, maar belanden vier van ons toch even in de Bear Inn, de oudste en 
laagste pub van Oxford. Boven de 1 meter 80 kun je al niet meer rechtop 
staan en met een lengte van meer dan 2 meter heb je na een half uur een 
beginnende hernia ontwikkeld. De collectie afgeknipte stropdassen aan 
de muur is indrukwekkend.

De volgende dag is de heer R. Hut jarig en kan zijn verjaardag bij het ontbijt 
gevierd worden. Hij heeft er dan al een ochtendtraining met Geraline in de 
dubbeltwee opzitten. Ochtendbikkels. De cadeau’s worden uitgereikt. Het 
cadeau van de damesacht wordt in zijn uiteindelijke pasvorm aan Rogier 
getoond door Geraline vanaf een stoel. De aanwezige klerikalen, die inmid-
dels ook in het SSH zitten, kijken meer dan geïnteresseerd toe.

Het ritueel is inmiddels bekend: weer naar de roeiclub voor de training op 
zaterdagochtend en daarna koffie met verjaardagscake op het dakterras. 
We zijn eerder het water af dit keer, maar de boiler krijgen we helaas niet 
leeg! Bert Verlaan trekt inmiddels zijn baantjes in de skiff, maar laat zich 
niet opjutten door aanwijzingen en aanmoedigingen vanaf het dakterras. 
Stoïcijns roeit hij een paar keer voorbij. De zaterdagmiddag wordt door de 
meesten in Blackwell’s Bookstore (de beste boekhandel ter wereld …) door-
gebracht. De afsluitende middagtraining is weer een stevige en iedere roei-
er uit de herenacht mag voor elk baantje van 2 km een opdracht verzinnen.

Daarna lopen we naar het Isis Farmhouse voor het afscheidsdiner samen 
met Bill en Chris van de City of Oxford Rowing Club. Woorden en geschen-
ken worden uitgewisseld, waarbij Oxford door Thijs wordt uitgenodigd 
voor de Mark Regatta in juni 2013. Ze beloven plechtig om te komen.

De volgende ochtend wordt het vaste ritueel doorbroken terwijl we er 
net in begonnen te komen. Geen ochtendtraining, maar de autorit terug, 
eerst naar Dover, waar we lunchen bovenop de White Cliffs. Na een soe-
pele overtocht zijn we om half vijf weer terug on the Continent. Half acht 
geeft het navigatiesysteem aan, maar die houdt helaas geen rekening met 
het aflopen van de Belgische schoolvakantie. De Belgische kust stroomt 
leeg richting Gent en Antwerpen. Onze auto’s maken verschillende keuzes: 
aansluiten of alternatieve route nemen. Uiteindelijk maakt het niet veel uit. 
Een uur later dan gepland zijn we weer terug in Breda, maar wel van een 
zeer gezellig en geslaagd trainingsweekend! Oxford bleek daarvoor een 
ideale stad te zijn.

Corrie, Petra, Hjalmar, Jos en Thijs, hartelijk dank voor de perfecte organi-
satie!
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Oeverloper (Actitis hypoleucos)
door R. Wiekel  

Over het water  

waar: langs de oevers van de Mark
wanneer: augustus en september; mei 

Aan voorgaande jaren had Charlotte een goed adres overgehouden en 
dus het huis van Frau Ames in het naastgelegen Graach gehuurd mét fiet-
sen en balkon! Botenwagen bij de roeivereniging gestald, kamers verdeeld 
en hup naar de supermarkt om wat voorraad in te slaan. Witte wijn hoef-
den we niet mee te nemen, die lag ruim voorhanden in ons huis. En na de 
Auslese (brrr heel zoet) en de Spätlese (ai ook nog te zoet) gezamenlijk de 
voorkeur gegeven aan Kabinet Trocken, heerlijk. Dat vonden ook Willem 
en Rolien toen zij gezellig bij ons op bezoek kwamen.
Afijn, die eerste avond hebben we groentensnijdend, kokend (Marion 
althans), heerlijk etend en wijndrinkend doorgebracht.

Het mooie van het groepsproces kwam de volgende ochtend naar voren: 
Kees en Donna waren al naar de botenwagen en dus gingen we roeien 
in plaats van taart eten. En het moet gezegd, de Mosel roeit heerlijk… 
zeker na de gastvrije ontvangst door Herr Vorsitzender der Bernkasteler 
Ruderverein 1874 e.V., die ons per direct (‘jetzt mitkommen!’) een sleutel 
ter beschikking stelde zodat we van de accommodatie gebruik konden 
maken. Sehr nett, Herr Kirsten!
De regatta is 4 kilometer, maar het verraderlijke van deze wedstrijd is de 
keerboei na 2 kilometer, die is slopend. Na dan ook zo’n keer of zes ‘die 
Wende’ getraind te hebben - met wisselend succes overigens - konden we 
de boot op het wedstrijdterrein leggen waar die handige Kees de boten-
wagen al naar toe had gereden.
In de loop van de middag gezellig door Bernkastel gelopen, taart gege-
ten dan wel wijn gedronken en toen het verkeerde restaurant uitgekozen. 
Goedkoop, dat dan weer wel. En met een handtekening van de lachende 
Jozef voor ‘Cheffin’ – lees: portemonnee - stonden we vervolgens weer op 
straat. 
En laat ons daarna toch een superleuke big band op een pleintje treffen, 
nee maar wat een geluk! Echt, we hebben ons hele Duitse repertoire ver-
verst: Cowboys und Indianen, ‘Och warst du mal in Düsseldorf geblieben’ 
en ‘O, pardon sind Sie der Graf von Luxembourg …’ De band heeft zelfs ons 

zo geliefde verzoeknummer ‘Ich bin wie du’ gespeeld. Ik kan zeggen dat 
we niet onopgemerkt zijn gebleven. Maar ja, iemand ooit Kees Ligthart 
met zijn handen in de lucht zien dansen?! Need I say more?

Zaterdagochtend, regattadag, vroeg opstaan, ontbijten, vooral Donna 
en Marion hebben de zenuwen, want zij hebben de eerste start in 
Doppelzweier 2x. Dankzij onze fietsen konden we de hele eindeloze race 
volgen en wat hebben deze kanjers super en hard geroeid; ze zijn zelfs nog 
een boot gepasseerd! Het zal dan ook niemand verwonderen dat Marion 
en Donna het eerste blik van die dag trokken. Jippie!
Even uitblazen en vervolgens de twee vieren op het water, lang wachten, 
spanning en dan: de start. Netjes roeien, mooie powerhalen en dan gaat 
vanzelf het tempo omhoog, dat was ons plan. Een misverstandje speelde 
de kabouterboot parten waardoor de adrenaline steeg en de snelheid ook. 
Na een slopende race wonnen de reuzen het tweede blik voor Breda!
Tenslotte de race van Len en Kees (wij weer fietsen natuurlijk) en die ging 
mooi! Deze twee werden bij de start zelfs door de speaker geroemd om 
hun mooie lange halen. 
Het laatste Breda-blik werd getrokken door de Gig E Mix 4x+ van Johan, 
Jannie, Karin en Dirk. Een geweldige prestatie in een groot veld. Breda 
bleef dus ook bij de wedstrijd niet onopgemerkt. Regattadag-Breda-
blikkendag!

Tsja, wat kan ik er verder nog over zeggen: lang leve de Weinfeste, lang 
leve Sankt-Michaels-Kirmes en lang leve onze ploeg; we hebben genoten, 
sportief gezien maar ook sociaal. Allee Breda, hoezee!

door Marcelle den Hooglander

Bernkastel-Kues/Mosel, 27 – 30 september 2012
63. Langstreckenregatta um den grünen Moselpokal

En daar gingen we dan: op naar Bernkastel met een roeiploeg van 
acht vrouwen en ons aller Kees, die achgossie ook nog de boten-
wagen moest trekken. Eigenlijk beschamend dat we dat zelf niet 
kunnen, maar natuurlijk geweldig voor Kees’ ego. En daar doen we 
het tenslotte allemaal voor.

Een van de redenen waarom ik het zo leuk vind 
om naar vogels te kijken is het feit dat je door 
hun trekbewegingen zo’n mooie weerspiege-
ling krijgt van het verstrijken van de tijd.  De 
vogeltrek is tegen de tijd dat deze easy-all ver-
schijnt al massaal op gang gekomen – miljoe-
nen vogels trekken vanuit Scandinavië over 
ons land naar het zuiden. Wat niet veel mensen 
weten is dat de vogeltrek eigenlijk al maanden 
aan de gang is. Tot nu toe was dat nog niet zo 
opvallend: veel vogels vliegen ’s nachts. Soms 
gaat het bijna geniepig: gierzwaluwen kun-
nen er bijvoorbeeld zo stilletjes tussen uit knij-
pen dat je ze pas mist als ze een tijdje weg zijn. 
Vorige week zag je ze nog in grote groepen 
hoog in de lucht; vandaag zijn ze weg, alsof er 
een geheim teken is gegeven waar jij niet in 
gekend bent. Maar tegenover de sweet sor-
row van de vertrekkers staat ook de blijdschap 
van het zien van andere soorten nieuwkomers 
die volgens een ander even mysterieus spoor-
boekje binnen komen druppelen. Het eerste 
tsiiiii, ’s nachts, van de Koperwieken. De eerste 
Barmsijzen. In die categorie vallen ook de stelt-
lopertjes die je in augustus en september langs 
de Mark kon zien, zoals de Oeverloper. De mees-

te Oeverlopers zijn nu zo’n beetje naar Afrika 
vertrokken, waar ze nu aan het rond scharrelen 
zijn op de rug van een nijlpaard of een krokodil. 
Moeilijk voor te stellen, maar zo is het wel.

Oeverlopers houden wel van de stenige oever-
beschoeiing langs de Mark; vooral op plekken 
waar die vrij ligt is voldoende eten bij elkaar te 
zoeken. Als roeier krijg je ze niet snel te zien, 
omdat ze er een vrij verborgen leven op na hou-
den. Vaak schrikken ze van je roeiboot, waar-
door ze voor je uit wegvliegen. Je hoort wel 
heel goed hun karakteristieke roep: een soort 
tsie-wie-wie, waarvan de eerste toon iets hoger 
is dan de rest. In de trektijd vormen ze vaak 
kleine reisgezelschapjes, die je in een zeer ken-
merkende vlucht over het water kan zien gaan: 
met onregelmatige, snelle vleugelslagen en glij-
vluchtjes vlak boven het water op stijve, naar 
beneden gehouden vleugels. Op die vleugels 
een dun, wit vleugelstreepje.

Als je de kans hebt om ze wat beter waar te 
nemen, zie je een beetje onopvallend vogeltje, 
overwegend grijzig bruin met een witte buik. Ze 
hebben een vrij lange snavel en staan op lange 

poten, zoals een goede steltloper betaamt. 
Kenmerkend is de witte ‘krul’ op de buik die een 
stukje doorloopt tot in de nek. Er zijn vogelaars 
die in die vorm de Swoosh, het beeldmerk van 
sportkledingfabrikant Nike, herkennen - een van 
de bekendste logo’s ter wereld. Door de vleugel-
vorm van het logo, wordt vaak gedacht dat de 
Swoosh geïnspireerd is op Nike, de gevleugelde 
Griekse godin van de overwinning (dus: ‘Níkè’ en 
niet ‘Naaikie’). Het logo zou een teken van snel-
heid en elegantie zijn. Dat blijkt niet helemaal 
te kloppen: de ontwerpster (Carolyn Davidson) 
tekende het logo een jaar voordat de naam Nike 
werd bedacht; het kledingmerk was toen nog 
maar nauwelijks bekend. Ze kreeg 35 dollar voor 
haar werkzaamheden.

Terug naar de Overloper. Zoals gezegd zijn de 
meesten alweer vertrokken en moet je echt 
geluk hebben wil je er nog eentje zien. Wij zul-
len ons maar moeten troosten met het feit dat er 
volgend jaar mei in een korte tijd weer een hele 
golf Oeverlopers over het land spoelt, terug op 
weg naar Noorwegen en Zweden. En dat gaat al 
zo honderd, duizend, honderdduizend jaar lang. 
Daar zit wat mij betreft beslist iets goddelijks in.
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Door Karin Plantinga

Die Regattatribunen in Berlijn  
 van dichtbij

Thuisgekomen hoorde ik op de roei, dat zoiets heel wel haalbaar is. 
Verschillende roeiverenigingen hebben zelfs logiesmogelijkheden en ook 
boten kun je er voor een redelijke prijs huren. Het idee liet me niet los en 
zo probeerde ik in het afgelopen voorjaar een ploeg bijeen te krijgen om 
het idee om te zetten in een strak plan. Dat plan kwam er, maar van de 
beoogde roeiers moesten helaas een aantal verstek laten gaan. ‘ ‘Zou het 
nog lukken om op een later tijdstip zo’n trip wel te realiseren?’ zo vroeg ik 
me toen af.

Mijn tweede kans diende zich aan, toen ik per toeval voor de Easy-all de 
site van Viking, een Utrechtse roeiclub, raadpleegde. Daar stond een 
oproep van ene Emmy Beuks, Viking-lid en al 34 jaar woonachtig in Berlijn. 
Zij nodigde haar clubgenoten uit een week in Berlijn te komen roeien. 
Ik raakte helemaal opgewonden van dit berichtje en ondernam actie. 
‘Geachte mevrouw Beuks’, mailde ik, ‘Zou het mogelijk zijn om met een 
kleine groep Breda-roeiers aan te sluiten bij de Vikingers voor zo’n week?’ 
Mevrouw Beuks vond het prima, maar overlegde eerst nog even met het 
Vikingbestuur. ‘Als de groep Bredanaars niet het aantal Vikingers zou over-
treffen, dan mocht het’, zo luidde het bericht. Nou, dat was geen probleem, 
onze groep bestond uit vier leden, de Vikingers waren met z’n tienen.

Vorig jaar en ook afgelopen zomer kampeerde ik aan de oever van het Teltowkanaal vlakbij Klein 
Machnow, een stadsdeel in het westen van Berlijn. Tot mijn verrassing zag ik regelmatig roeiers voor-
bij komen in tweetjes en in gestuurde vieren. Al fietsend in Berlijn, waar ontzettend veel meren en 
vaarwateren zijn, zag ik steeds meer roeiers in actie. ‘ Dat wil ik ook!’ dacht ik toen, ‘ roeien, hier in 
Berlijn!’

En zo reisden wij, Bert van Nispen, Sigrid van Nieuwkerk, Wouke Eindhoven 
en ik, op 29 september jongstleden met de trein af naar Berlijn. Op het 
Hauptbahnhof stond de geachte mevrouw Beuks, die ik inmiddels door 
de correspondentie al informeel Emmy mocht noemen, ons op te wach-
ten. Een klein vrouwtje van 71 jaar, maar nog steeds buitengewoon actief 
als zzp’er in de vorm van een plaatselijke gids voor toeristen. Emmy reis-
de helemaal met ons mee naar onze bestemming, de Roeivereniging 
Tribunen in Köpenick/Grünau, toch al met al nog anderhalf uur met S-Bahn 
en tram. Omdat het de volgende ochtend zondag zou zijn en er dan geen 
supermarkt in de buurt open is, deden we onderweg nog even bood-
schappen. Beladen met koffers, tassen en de boodschappen, gingen we bij 
het station van de S-bahn Grünau in de tram naar ons einddoel. ‘Ik kijk nog 
even of dit wel de goede tram is’, zei Emmy, ze stapte kordaat uit en ver-
dween om een bocht. Alsof dit het sein ‘veilig’ betekende, besloot de tram-
conducteur dat het tijd was om te vertrekken, ons in verbazing en hilariteit 
meevoerend! De rit voerde ook nog eens door een pikdonker bos. Van 
enig houvast of oriëntatie waar we heen reden, was geen sprake. Gelukkig 
had ik de afgelopen zomervakantie al poolshoogte genomen bij ons roei-
onderkomen voor deze week en zo stapten we niet ver van Ruderverein 
Tribunen uit de tram. Na enig zoeken stonden we, belast en beladen, voor 

het – gesloten – hek. Even later zagen we Emmy, hijgend van het harde 
lopen, uit een andere richting aankomen en kon de poort geopend.

Na installatie van onze spullen en verkenning van de accommodatie, tram-
den we weer terug naar station Grünau. Daar zou nog wel een eettentje 
te vinden zijn. En inderdaad een Griek heette ons ‘herzlich wilkommen’. 
De tent zat bijna vol, een goed teken. Het bleek een enorme tref, want het 
eten was inderdaad voortreffelijk.

Zondag meteen de boot in. Een hele hijs, want een zware wherry, welis-
waar van slank formaat, met z’n vieren in het water zien te krijgen vergt 
het nodige aan spierkracht en doorzettingsvermogen. Bij gebrek aan een 
vijfde roeier, roeien er drie en de vierde, in dit geval Bert, stuurt. Eén plaats 
is dus onbezet. In het stralendste herfstweer roeien we de kleine vijf kilo-
meter naar Köpenick en leggen daar aan bij een restaurant. De eerste 
Kaffee mit Kuchen worden genuttigd waarop we op onderzoek uitgaan. 
Het altes Rathaus is open. We kunnen zonder belemmering de prachtige 
trappartij oplopen en bewonderen plus een foto-expositie bekijken van 
de lokale fotoclub. Het onderscheid tussen amateurs en professionals is er 
volgen mij niet meer te maken. Om half drie terug op het honk om de eer-
ste Vikingers op te vangen. Geleidelijk aan druppelen ze allemaal binnen. 
‘ s Avonds ziet de Italiaan in Köpenick ons 14-koppig gezelschap binnen-
vallen. Hij draait er zijn hand niet voor om en zet ons een uitstekend maal 
voor met dito wijn.

Maandag, onze eerste echte roeidag. Hemels roeiweer, beter kunnen we 
het niet hebben. Met een drie, een 4x+ en twee 2x+ varen we de Dahme 
af. Breed roeiwater alom, de prachtigste vrijstaande oude panden aan de 
oever, diverse roeiverenigingen en kleurige, van alle tinten groen tot geel, 
oranje en rode begroeiing aan weerszijden. We roeien in onze shirtjes, de 
meesten zelfs in korte broek. Bij de Schmöckwitzer Ruderverein nuttigen 

we de meegebrachte koffie. Via de Zeuthener en later de Krossinsee, we 
lunchen nog ergens op een veldje met aanlegsteiger, bereiken we het 
Oder-Spreekanal. Onderrug en liezen laten zich voelen, afwisselen met de 
stuurman of –vrouw is er in een drie niet bij. We kruisen de Seddinsee en 
Grosse Krampe voordat we weer op de Dahme uitkomen. Het begin van de 
Olympische Roeibaan van 1936 (!) met zeker zes compleet uitgezette, defi-
nitieve roeibanen en de Olympische Tribunen komen al snel in zicht. Die 
roeibanen doorkruisen we diagonaal voordat we weer aanleggen bij het 
Tribunenvlot. ‘s Avonds met de Breda-club naar Prenzlauer Berg om lekker 
te eten bij de voor mij onvergetelijke Vietnamees aan de Rykestrasse.

Dinsdag maken we een kort tochtje naar Köpenick. We zullen ’s avonds 
met z’n allen tot mijn grote vreugde de Reichstag bezoeken. Vooraf gaan 
we in groepjes de stad in. Met Wouke en Vikinger Diet Simons gaan we 
naar het DDR-museum. Ik word nog geïnterviewd over mijn ervaringen 
met het museum. Conclusie: aardig, maar het kan m.i. beter. We eten (te) 
snel iets op de Gendarmenmarkt en haasten ons dan naar de afspraak bij 
Reichstag. De rij voor de registratie is lang, het aantal nog open plaatsen 
op deze avond is beperkt. Na enig heen en weer gepraat besluiten we 
ons bezoek tot de volgende dag, 3 oktober en nota bene de Dag van de 
Eenheid, uit te stellen. Wel kunnen we ter gelegenheid van deze nationa-
le feestdag een ‘open-air-film’ zien over de Duitse historie van de afgelo-
pen honderd jaar. Die wordt geprojecteerd op de muren van de Bibliothek 
naast de Reichstag, inclusief ware lichtshow. Zonder statief probeer ik met 
de camera toch scherpe foto’s te maken en de sfeer te vangen.

Woensdag voert onze tocht naar de Mügelsee. Ik stuur en Gerda Kruithof 
van Viking is de slag. Met haar deel ik mijn fotografiepassie. Bij de Mügelsee 
horen we de vrolijke klanken van een fanfareorkest en even later de plech-
tige melodie van het Duitse volkslied. Je gaat er bijna van in de houding 
staan. Bij de Weisse Villa hebben ze zalige koffie met Torte. Allemaal laten 
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Feestje? Nou nee, maar het blijkt wel uit de cij-
fers dat er best veel problemen en schades 
ontstaan tijdens het roeien en transport van 
onze boten. Elke beginnende roeier wordt uit-
gebreid geïnformeerd over alle voorkomende 
problemen met het boten transport, het nut 
van de ballen, het tillen, het in de stelling of op 
het wagentje leggen, etc. Ook tijdens het roei-
en moet men alert blijven in de boot en goede 
notitie houden van wat er om je heen gebeurt. 
(Dit noemen we zeemanschap!) Vergeet niet 
dat een aanvaring met een andere (tegemoet 
komende) boot dezelfde impact kan hebben 
als met je fiets met een vaartje van 25 km/uur 
tegen een boom op fietsen!

Maar ondanks al deze informatie blijft het aantal 
gerapporteerde schades groot. Wat we steeds 
blijven benadrukken is het MELDEN van een 
schade. Het is belangrijk voor de vereniging en 
voor uw collega-roeiers dat een schade gerap-
porteerd wordt. Een collega reserveert een boot 
en merkt soms pas op het water dat er iets niet 
klopt! Voor de vereniging zelf is het melden 
belangrijk, zeker in het geval wanneer het een 
verzekeringskwestie kan betreffen. Kort geleden 
is bijvoorbeeld een oudere C1 (“Wagenberg”) in 
de Rapploods aangetroffen met een groot gat in 
haar boeg. Reden: onbekend … Dat kan natuur-
lijk niet onopgemerkt gebeurd zijn.

Iets anders is het “onderhoud”. Als je als roeier 
ziet dat er iets in de boot niet klopt: voetenbord 
zit scheef of los, er ontbreekt een moer of bout, 
het rollenbankje loopt niet lekker etc., check dan 
eerst even zelf of je er iets aan kan doen of een 
van je mederoeiers. Hoe eerder dit soort items 
opgelost wordt, des te minder vervolgschade 
kan optreden.

Het schoonhouden van de slidings en wieltjes 
van het rollenbankje is ook zo’n item. Als er iets 
tussenkomt, zand en vuil zijn de hoofdoorzaken, 
is het binnen een paar uur gedaan met het wiel-

Op een avond opende ik onze site en 
checkte even de status van de gemelde en 
verholpen “schades”. Mijn oog viel op het 
laatste schadenummer: 998. (27-09-2012 
om 22:00) Dit houdt in dat we voor of in 
dit weekend het 1e millennium voor wat 
betreft het aantal gerapporteerde scha-
des bereiken. Dus 1000 schades sinds de 
invoering van het elektronische BRS.

door Henk van Heel

Materiaal en toepassing van het  
Boot Reserveringssysteem (BRS) 

tje en/of de sliding. (De kosten voor vervanging 
zijn niet gering.) Het beste is deze te controle-
ren VOORDAT je op het bankje plaats neemt. 
Een vochtige doek of sponsje doet wonderen. 
Uiteraard kun je ook, als service voor je opvol-
ger, deze met het wassen en afdrogen van de 
boot even nalopen en schoonmaken.

Wat ik ook even wil benadrukken is het trans-
port van relatief lange, lichte boten; zoals bij-
voorbeeld een gladde 4. In het algemeen 
worden deze boten door vier personen getild. 
Ze lopen meestal op hun roeipositie, dus mid-
den onder de boot onder de “kuip”. Een 4 is 
ongeveer 14 meter lang, achter de laatste “til-
ler” zit nog een lengte van ongeveer 4 meter die 
flink uit kan zwenken. Daar wordt dikwijls geen 
rekening mee gehouden, wat kan resulteren 
in een “aanvaring” met deurstijlen, stellingen, 
botenwagen en soms ook een collega-roeier! 
Het is verstandig om even iemand te charte-
ren die een oogje in het zeil kan houden. Zeker 
als er veel activiteiten op het vlot of het “plein” 
plaats vinden.

Zoals bekend zijn inmiddels twee boten aan het 
bestand toegevoegd; de “Twinner”, een “lich-
te” 2- en de “Alexis van Nassau” , een lichte skiff 
(70kg) welke laatste als vervanging is gekomen 
voor de “Dolf del Prado” die een nieuw onder-
komen heeft gevonden bij een techneut in 
Antwerpen. 

Roeivlotten
Inmiddels is eenieder wel gewend aan de nieu-
we vlotbedekking op het Terheijdense gedeelte, 
behalve onze “Markeenden” die liever duurzaam 
hout onder hun pootjes willen hebben. Het is 
jammer voor ze, maar binnenkort hopen we 
ook het laatste gedeelte (twee oude pontons) 
af te voeren. De drijvers zijn nog prima, maar al 
het materiaal daarboven en ertussen is rot. Hoe 
we dat gaan doen is nog niet geheel uitgekris-
talliseerd, maar in ieder geval is demonteren 
(bewust slopen!) een optie. Eventuele andere 
ideeën zijn welkom. That’s all folks for now..

we ons verleiden, ons ondertussen koesterend in de warme zon, die onver-
stoorbaar schijnt. Op het water vaart de meest merkwaardige roeiboot 
voorbij, die we ooit hebben gezien. ‘s Middags rijden we als Breda-ploeg 
naar de Hackescher markt en lopen vandaar naar het Nicolaiviertel. Het is 
druk op deze, voor Duitsers vrije dag. We doen het rustig aan en zoeken 
een lekker eettentje voordat we weer naar de Reichstag lopen. We zwaai-
en nog even naar het Rote Rathaus en de Berliner Dom. Mijn slotavond is 
een topper. Emmy schiet in haar rol als gids en weet ons veel interessants 
te melden over gebouwen en architecten. Ik probeer tussen het fotografe-
ren door zoveel mogelijk van haar informatie op te pikken. Prachtig, prach-
tig is het, het uitzicht zowel als het gebouw zelf. Van bovenaf kun je zo de 
zaal inkijken waar de parlementariërs vergaderen. Beneden in de hal legt 
Emmy nog uit wat de bokkesprong betekent, die daar in hologram is afge-
beeld. Het heeft te maken met de stemmingen, waarbij de parlementariërs 
zich lijfelijk verplaatsen naar de plek voor de ja-, nee- en de blanco-stem-
mers. Bijzonder.

Geheel voldaan, zowel in roei- als in culturele behoefte, stap ik ’s avonds 
laat in mijn Berlijnse bed. Morgen op tijd weer op. Donderdagavond zit 
ik weer lekker thuis aan de keukentafel tegenover mijn man. ‘Ik heb je 
gemist’, zegt hij. Ik grijns tevreden, die roeiweek is binnen en gemist wor-
den, wie wil dat niet?

Gut beschirmt …
“Diese wackeren Ruderer mit der niederländischen Flagge 
am Boot ließen sich auf der Elbe unweit des Blauen 
Wunders auch von Regenschauern nicht beeindrucken .”
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REDACTIE EASy-ALL
Karin Plantinga (0162) 43 34 72  plantext@wxs.nl
Ontwerp  
Katja Wevers (076) 515 19 80
Len Knoester (076) 565 63 17
Maarten de Tollenaer (076) 514 50 41 
Het volgende nummer verschijnt in december 2012
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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


