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Op 24 maart opent de RVBreda haar poorten voor iedereen van 11 
tot 80+ om een kijkje te komen nemen op onze club. De commissies 
aangepast roeien, jeugd en instructie hopen dan weer veel namen 
te mogen noteren van geïnteresseerden. Niet alleen omdat we zelf 
roeien zo mooi vinden en daarom vinden dat er veel meer mensen 
zouden moeten roeien, maar ook om te zorgen dat onze vereniging 
groot (genoeg) en levendig blijft.

Elke roeier is Ambassadeur 
De gasten worden bij de poort opgevangen en uitgenodigd om naar 
de sociëteit te gaan voor een kopje koffie. Daar worden groepjes van 
ongeveer zes gevormd die vervolgens een rondleiding krijgen door 
het gebouw en over het terrein. Ook liggen er aan het Bredavlot twee 
C4’en klaar voor degenen die alvast een beetje bootgevoel willen 
opdoen. Tot slot worden de geïnteresseerden gewezen op de com-
missieleden aangepast roeien, jeugd en instructie die in de sociëteit 
de belangstelling registreren.
De beste ambassadeur voor het roeien is de roeier zelf. Daarom willen 
we iedereen die op die zondag het water opgaat vragen om – als de 
gelegenheid zich voordoet – een praatje te maken met de gasten en 
uit te leggen wat er nou zo leuk is aan roeien. Houd ook rekening met 
de omstandigheid dat er (hopelijk veel) mensen op het botenterrein 
rondlopen die er geen flauw idee van hebben hoe zo’n boot uitzwenkt 
en die zich misschien wat onhandig opstellen om alles maar goed te 
kunnen zien. Uitgefoeterd worden of een klap van een boegbal krij-
gen, is wellicht toch niet de beste reclame…

Generale repetitie jeugd
De groep jeugdroeiers groeit en bloeit; er zijn dan ook heel wat jeugd-
roeiers die op 30 maart voor het eerst van hun leven een grote wed-
strijd op de Amstel gaan ervaren, de Jeugdhead. Als een generale 
repetitie gaan deze jeugdploegen op 24 maart vanaf paal 6,5 een 
boord-aan-boord of achtervolgingsrace tegen elkaar varen met een 
spectaculaire eindspurt voor onze vlotten en een finish bij paal 4. Die 
race zal een kwartiertje hooguit twintig minuten in beslag nemen. Het 
exacte tijdstip wordt nog op de site bekend gesteld. Voor dit tijdstip 
en dit deel van de Mark geldt dan uiteraard: uiterste voorzichtigheid 
van alle andere roeiers. Want ook (bijna)aanvaringen en ander mal-
heur zien we om diverse redenen toch liever niet.

Vrijwilligers gevraagd
Tot slot staat of valt het succes van de Open Dag met de inzet van vrij-
willigers. Daarom hierbij een oproep: meld je aan om op zondag 24 
maart van 9.00 uur tot 11.00 uur of van 11.00 uur tot 13.00 uur mee te 
helpen aan dit succes. Je kunt gevraagd worden om rondleidingen te 
geven of om een C4 te sturen of als slag in een C4 mee te roeien. Het 
kost maar twee uurtjes van je tijd – voor of na je eigen roeien – en het 
is nog best leuk om te doen ook.

Aanmelden graag via instructie@rvbreda.nl 

OPEN DAG OP ZONDAG 24 MAART VAN 9.00 UUR TOT 13.00 UUR
Door Commissie Aangepast Roeien, Jeugdcommissie en Instructiecommissie
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Uit het blog van Agamaja

Vandaag gaat het dan gebeuren………na 
acht maanden van nauwelijks of niet kunnen 
trainen, ziekenhuisopnames en een operatie 
ga ik weer de uitdaging van een wedstrijd 
aan, de European Open Championship in 
Essen, Duitsland.

Ik wil zo graag weer terug komen, weer een 
wedstrijd varen, weer helemaal meedraaien 
maar accepteert mijn lijf dat wel..…zal ik wel, 
zal ik niet………
Ik heb besloten dat ik er voor ga, met Martin 
een trainingsschema besproken met onder-
steuning van Stijn, mijn fysiotherapeut die 
me ook erg goed kent (vooral mijn niet te 
ontkennen eigenwijsheid).
Het is zover, we kunnen naar onze ergome-
ters in de zaal gaan. We kruipen er allemaal 
op en het is best druk, zowel met atleten 
als met een enthousiast publiek! Spannend 
gevoel, daar ga ik zo weer en hoe zal ik het 
gaan doen. Ik heb een bepaalde tijd in mijn 
hoofd maar nog geen idee of ik dat ga redden.

We zitten klaar, ik roep naar de andere leden 
van ons team nog snel “succes” waarbij ik 
van allemaal ook “succes” terug hoor. Sit 
ready………….and ROW en weg zijn we! Ik ga 
behoorlij Er draait harde muziek en ik ga op 
het ritme van de muziek roeien mijn adem-
haling goed onder controle houdend. Ik ben 
enorm geconcentreerd en kijk niet naar op 
het scherm wat de andere roeiers doen, ik let 
alleen op mezelf en vooral op mijn ademha-
ling en techniek. Mijn slag is niet bijster hoog, 
rond de 35, maar dat voelt gewoon goed. Ik 
heb iets verval maar als ik nog 400 meter 
moet kom ik iets terug. De vermoeidheid 
gaat wel toeslaan maar van verzuring heb ik 
nog geen last. Ik voel wel dat ik nog harder 
kan maar mijn onzekerheid laat dit niet toe. 
Ik ga hard van start en schrik daar wat van 
want dat ga ik nooit volhouden. Totdat ik op 
de laatste 100 meter zit, dan durf ik wat door 
te trekken en de laatste 50 meter kan ik er 
zelfs nog een sprintje uittrekken! Wow, ik heb 
het weer gedaan, een wedstrijd goed uitge-
varen en het aller, allergaafste en de mooiste 
beloning na 8 maanden gezondheidsproble-

men, is dat ik nu Europees Kampioen ben ik 
de TA klasse dames! Wat gaaf, wat ben ik hier 
ontzettend blij mee en trots op! Ondanks dat 
het geen mooie tijd is heb ik een giganti-
sche overwinning behaald: een mooie goed 
technische wedstrijd gevaren en ik ben weer 
terug! Vanaf hier kan ik weer verder gaan 
bouwen aan mijn terugkeer in het roeien, 
Agmaja Strikes Back!
De prijsuitreiking volgt en ik hoor: European 
Champion Ladies Trunk Arms Agmaja 
Kolman……..ik kan je niet vertellen wat 
er door me heen ging. Kan ik nu alles ach-
ter me laten en vanaf hier weer verder gaan 
bouwen: ja! Ondanks dat ik zeker niet mijn pr 
heb verbeterd voelt dit toch als een giganti-
sche overwinning, ik ben er weer en ik word 
weer iemand om rekening mee te houden in 
het veld. Dit proeft weer naar meer! De trai-
ningen weer verder op gaan pakken en weer 
snel in de boot! Wat een gigantische motiva-
tor is dit! Het hele team is euforisch, iedereen 
is enorm blij met de prestaties die zijn neer-
gezet en het Nederlandse Aangepaste Roeien 
wordt zo zeer zeker verder op de kaart gezet.

Agmaja overwint zichzelf
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HOE KAN DAT NOU?
door Leonie van de Pol, instructiecommissaris a.i.

We hebben het mooiste roeiwater van Nederland, ons clubge-
bouw heeft het mooiste terras van Breda, er ligt een keur aan goed 
onderhouden boten in de loods, roeien is de leukste sport die er is 
en toch zegden vorig jaar maar liefst 66 mensen hun lidmaatschap 
op. Misschien is daar niets tegen te doen en ligt het aan de lan-
delijke trend om meer en meer individueel te sporten, maar mis-
schien doen we als vereniging wel iets niet goed (genoeg). Daar 
wil ik graag achter zien te komen.
De instructiecommissaris probeert samen met de coördinatoren 
en de instructeurs om ‘aan de voorkant’ zo veel mogelijk leden 
te werven en enthousiast te maken voor het roeien. Tegelijk zien 
we ‘aan de achterkant’ een uitstroom die in sommige jaren groter 
is dan de instroom. Dat is niet erg bevredigend, daarom neem ik 
als instructiecommissaris het initiatief om een ad hoc commissie 
ledenbehoud in te stellen.ledenbehoud in te stellen.ledenbehoud

Commissie ledenbehoud
We kunnen alleen een goed beeld te krijgen van de mogelijke oor-
zaken van de ledenuitstroom, als in de commissie juist die mensen 
aan het woord komen die binnen het bestuur geen eigen verte-
genwoordiging hebben. Hieronder staan drie profielen, waarmee 
ik een indruk probeer te geven van het type roeier dat ik graag in 
de commissie wil krijgen. Herken je je (enigszins) in een van die 
profielen, dan hebben we jou juist nodig! 
De commissie ledenbehoud heeft een korte levensduur: vier bijeen- commissie ledenbehoud heeft een korte levensduur: vier bijeen- commissie ledenbehoud
komsten in ongeveer twee maanden tijd en wat denk- en schrijf-
werk tussendoor en achteraf. Als we eind maart kunnen beginnen, 
dan kan ik de analyse en de aanbevelingen in juni in het bestuur 
rapporteren, zodat er nog deze zomer actie kan worden onder-
nomen.

Profiel 1
Lid geworden in de periode 2010-2012Lid geworden in de periode 2010-2012Lid
Roeibevoegdheid S1, mogelijk S2 of Master Class volgend voor Roeibevoegdheid S1, mogelijk S2 of Master Class volgend voor Roeibevoegdheid
S2-examen
Roeifrequentie een- tot tweemaal in de week
Ploeg geen vaste ploeg
Heeft niet het plan om ooit wedstrijden/Markcompetitie te roeien, 
roeit geen toertochten

Profiel 2
Lid geworden na 2005Lid geworden na 2005Lid
Roeibevoegdheid S1 of S2/S3Roeibevoegdheid S1 of S2/S3Roeibevoegdheid
Roeifrequentie een tot drie keer in de week
Ploeg roeit bij voorkeur in een twee of vier
Roeit nooit wedstrijden/Markcompetitie, roeit nooit toertochten

Profiel 3
Lid geworden voor 2005Lid geworden voor 2005Lid
Roeibevoegdheid S1 of S3/S4Roeibevoegdheid S1 of S3/S4Roeibevoegdheid
Roeifrequentie een tot drie keer in de week
Ploeg vaste ploeg, mogelijk wisselende samenstelling
Roeit nooit wedstrijden/Markcompetitie, roeit nooit toertochten

Reageren? Ik ben blij met je mail op ljm.vd.pol@nlda.nl 
of spreek me even aan op de roei (mijn roeifrequentie is 
drie keer per week als het meezit)
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Door Johan Bielderman

Breda heeft een grote vloot van overwegend goede boten 
en daarom is het een uitdaging om van al dat materiaal 
de juiste afstelling eens na te gaan. Ik ben nu ruim een 
jaar bezig met het controleren van het materiaal en het 
opnieuw afstellen van riemen en boten. Inmiddels heb ik 
alle riemen gehad van alle boten en dat zijn er heel erg veel. 
Van de boten hebben we nu de meeste skiffs, C-boten en 
enkele grotere boten gehad. Wat ik daarbij allemaal tegen-
kom verbaast mij.

De graden van hoeken in afstelling
Hoe hebben mensen met deze riemen kunnen roeien, zo vraag ik me 
vaak af, en waarom hebben ze nooit iets gezegd? De moderne riemen 
moeten allemaal een hoek van nul graden hebben. Oude types riemen 
hebben vaak vier graden. Bij het nameten kom ik echter afwijkingen 
van drie graden tegen en scullriemen waarbij stuurboord op min 2 
graden staat en bakboord op plus drie! Een verschil van een graad 
tussen beide riemen is niet echt merkbaar voor een recreatieve roeier, 
maar een groter verschil zou iedere roeier toch echt moeten merken. 
Mogelijk denkt de beginnende roeier dat het aan hemzelf ligt. Ook 
is soms de ene riem zwaarder afgesteld dan de andere en zijn soms 
zelfs de lengtes van de riemen niet gelijk bij verstelbare riemen. In de 
praktijk blijken riemen na een paar jaar te ‘verlopen’. Omdat de ‘stok-
ken’ allemaal hetzelfde zijn, verlopen ze allemaal dezelfde kant op en 
dan krijg je dus verschil tussen stuurboord en bakboord.

Afwijkingen? Meldt ze!
Aan het uiterlijk en de leeftijd van de boot kun je niet meteen zien of 
de afstelling goed is. De ene boot is in 15 minuten helemaal nagelopen 
en weer in orde en met een andere ben je uren bezig. 

Simpele dingen zoals een dolpen waarvan de moer onderaan los zit 
merk je meteen. Maar een roeier had dat toch ook moeten merken en 
kunnen melden?

Andere opmerkelijke zaken zijn slidings, waar roeiers blijkbaar op 
gestaan hebben! Daar kunnen sliding slecht tegen. Raar, dat dan nie-
mand de hierdoor ontstane afwijkingen meldt.
Ook constateer ik regelmatig dat de voorwaartse en buitenwaartse 
hoeken van de dollen niet kloppen. Zo ook hoogteverschillen tus-
sen stuurboord en bakboord, die gemiddeld 15 mm moeten zijn. 
Af-fabriek blijken heel wat boten afgeleverd te worden met nul mm 
verschil! Bij een nieuwe boot wordt er echter op vertrouwd dat het af-
fabriek wel goed moet zijn. En die beginnende roeiers maar denken 
dat het aan hem of haar ligt…
Over een tijdje zijn alle riemen en boten nagelopen en dan moet in 
principe alles perfect zijn. Want nogmaals: Breda heeft in potentie heel 
veel en goed materiaal. Het is daarna wel noodzakelijk dat elke roeier 
geconstateerde afwijkingen meldt, zodat wij het kunnen bijhouden en 
het materiaal ook goed blijft..

Dank
Dank overigens, aan alle clubleden die regelmatig aan het materi-
aal werken. Zo heeft Henk van Heel bijvoorbeeld al heel wat schades 
gerepareerd en ook Albert Steenman doet veel voorkomende klus-
sen. Ook veel andere clubgenoten zijn vaak op de roei te vinden om 
belangeloos uren te besteden aan bijvoorbeeld het repareren van de 
de botenwagen, het in orde te brengen van de verlichting of om aller-
lei reparaties uit te voeren. De leden van RV Breda kunnen daardoor 
met aanmerkelijk meer plezier roeien dan zonder de inzet van deze 
vrijwilligers. Ik wil besluiten met een laatste notitie: ‘Dames kunnen 
tegenwoordig, volgens mijn eigen waarneming, heel goed riemen 
schuren en verven!’

Materiaal controleren en afstellen
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Roeivereniging Breda is voortdurend bezig 
met het verbeteren van de kwaliteit van 
instructie geven. Hierdoor kunnen meer nieu-
we leden leren roeien in korte tijd, waarbij 
plezier in het roeien en de veiligheid voorop 
staan. Dit nieuwe beleid heeft er toe geleid 
dat de opleiding van nieuwe roeiers tot het 
S1 examen is teruggebracht van ca. 40-60 
lessen tot slechts 22 lessen, met behoud van 
de kwaliteit en met behoud van het vereiste 
vaardigheidsniveau voor het S1 roeiexamen. 
Dit nieuwe beleid is mogelijk geworden door 
op een gestructureerde wijze les te geven en 
door opleiding en certificering van instruc-
teurs door de KNRB middels het RI2 diploma.

Roeivereniging Breda is nu op zoek 
naar leden die hun roeivaardigheid 
willen doorgeven aan de volgende 
generatie en nodigt jou uit om je aan 
te melden als instructeur.

Wat wordt er van je verwacht als instructeur:
•  Je geeft in een team van drie instructeurs 

les aan een ploeg van 12 leerlingen op 
beginnersniveau. In totaal geef je niet meer 
dan 10 lessen. Heb je nog niet eerder les 
gegeven, dan zorgen we ervoor dat je bij 
twee ervaren instructeurs word ingedeeld.

•  We verwachten dat je zelf kan roeien op S3 
niveau en minstens twee jaar roeiervaring 
hebt.

•  Instructeurs dienen overwicht te hebben 
op hun ploeg leerlingen.

•  Je dient bereid te zijn les te geven aan de •  Je dient bereid te zijn les te geven aan de 
hand van het lesprogramma, dit is noodza-hand van het lesprogramma, dit is noodza-
kelijk want elke ploeg leerlingen krijgt twee kelijk want elke ploeg leerlingen krijgt twee 
keer per week les van twee verschillende keer per week les van twee verschillende 
teams met instructeurs.

Wat krijg je er voor terug:
•  Instructie geven is onbetaald vrijwilligers-

werk, maar je krijgt zelf les in het instructie 
geven met de mogelijkheid om de KNRB 
opleiding RI2 te volgen.

•  Instructeurs krijgen directe terugkoppeling 
door de examinatoren over de behaalde 
resultaten van de leerlingen. Hierdoor krijg 
je meer inzicht in de finesses van de roei-
techniek, waardoor je zelf nog beter leert 
roeien.

•  Les geven is heel dankbaar werk, je help 
enthousiaste nieuwe leden van onze ver-
eniging om dezelfde sport te leren die je 
zelf ook met plezier doet.

•  Door les te geven leer je nieuwe mensen 
binnen de vereniging kennen, zo breid je 
gemakkelijk je netwerk uit met nog meer 
roeicontacten.

•  Instructeurs krijgen alle benodigde materi-
alen, waaronder het lesprogramma, instruc-
tiedocumentatie, evaluatiekaarten en het 
felbegeerde blauwe poloshirt met opschrift 
“KNRB Instructeur”.

Wanneer wil je les geven? 
Er start dit jaar (2013) een cursus op 13 april 
en een op 10 augustus. Je kan kiezen uit een 
van de volgende momenten om les te geven:
Zaterdags om 10.30 uur  of  Zondags om 
10.30 uur  of  Dinsdags om 18.30 uur  of  
Woensdags om 18.30 uur.
Een les bestaat uit 60 minuten instructie 
op het water; reken met voorbereiding en 
nabespreking op zo’n twee uur voor een 
les. In totaal geeft je dus 10 keer les. De aan-
vangstijden van de lessen kunnen in over-
leg aangepast worden bij de wensen van de 
instructeurs. Invalinstructeurs geven niet alle 
10  lessen, zij worden gevraagd waar nodig in 
te vallen indien een instructeur een les niet 
beschikbaar is.  

Wil je meer weten over les geven 
aan de Crew Class, of wil je je aan-
melden als instructeur of als inval-
instructeur, stuur dan een mailtje aan: 
crewclass@rvbreda.nl
Bellen kan ook: 06 51509727

VACATURES 
INSTRUCTEUR CREW CLASS M/V
INVALINSTRUCTEUR CREW CLASS M/V 

Cursus reanimeren 
voor vrijwilligers van 
de rvbreda
Door Commissie Aangepast Roeien 

Jeugdcommissie en Instructiecommissie

Breda-Actief biedt vrijwilligers van sport-
verenigingen de mogelijkheid om gratis 
een reanimatiecursus te volgen. In twee 
avonden wordt de vrijwilliger opgeleid 
in reanimeren. Een vooropleiding is niet 
nodig. De avonden worden voor groe-
pen ter grootte van 10-12 personen op de 
RVBreda gegeven.
Vanuit de jeugdcommissie is al veel 
belangstelling getoond voor het volgen 
van deze cursus door de instructeurs van 
de jeugd. Maar er zijn nog plaatsen open 
voor andere vrijwilligers, bijvoorbeeld 
instructeurs of coaches.
Belangstelling? 
Stuur een mail aan jeugd@rvbreda.nl en je 
krijgt bericht over de mogelijkheden.

Theorie-examen 
jeugdleden
Zondag hebben 30 jeugdleden theorie 
examen gedaan. Allemaal hebben ze het 
gehaald, gefeliciteerd namens alle jeugd-
instructeurs.
Vanaf 25 maart gaan de jeugdleden 
ook weer op de vrijdagavonden trainen, 
eerst nog conditietraining en als het 
lang genoeg licht is gaan ze ook weer 
roeien. Met dan twee keer in de week 
roeien(vrijdag en zondag) gaan ze oefe-
nen voor skiff1,2 of 3 en ploegroeien 2.
Heb je zin om mee te helpen bij de jeugd-
instructie, laat het ons weten.
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Merel (Turdus merula)
door R. Wiekel  

Over het water  

waar: langs de oevers van de Mark, vanaf de stad zo’n 
beetje tot paal 6
wanneer zingen ze: februari tot in augustus

Wanneer er zich na een lange winterse perio-
de eindelijk wat zachter weer aandient, al is het 
maar een graad of vijf boven nul, voel je het 
voorjaar in de lucht. Je kan het gewoon ruiken. 
De vogels reageren vrijwel meteen op de zach-
tere omstandigheden; ik heb de heggenmussen 
en winterkoningen al horen zingen. De eerste 
merels heb ik ook al gehoord, maar het gaat 
nog niet echt van harte – te koud. Een zingen-
de merel is een van de voorbeelden die René 
Froger ons aanreikt in het lied ‘Alles kan een 
mens gelukkig maken’. Henk Westbroek van het 
Goede Doel schreef de tekst, en nu kun je heel 
veel van Henk Westbroek vinden, maar daar had 
hij beslist een punt: wakker worden van een 
zingende merel in een boomtop naast je huis, 
of merelzang op een windstille avond bij zons-
ondergang – daar kan je domweg gelukkig van 
worden.
Toch ben ik er dit jaar niet geheel gerust op. 
Onder de Europese merels woedt al een tijd 
het Usutu-virus; afgelopen jaar stierven er in 
Duitsland al honderdduizenden vogels aan. Na 

infectie met het virus worden de vogels suf en 
sterven ze binnen een paar dagen. In sommige 
steden hakte het virus er zodanig dat er in hele 
wijken bijna geen merel meer te vinden was. 
Het Usutu-virus heeft de grens met Nederland 
al zo’n beetje bereikt en het lijkt een kwestie 
van tijd voordat het virus in Nederland opduikt. 
Wanneer dat zal gebeuren en hoe breed en snel 
de verspreiding zal zijn, is nauwelijks te voor-
spellen. Het virus is bij merels dus doorgaans 
dodelijk, maar de verwachting is dat ze er uit-
eindelijk immuniteit voor zullen ontwikkelen. 
In Oostenrijk is gelukkig al te zien dat het aan-
deel van het virus in de totale sterfte van merels 
afneemt. Het virus is overigens relatief onschul-
dig voor mensen.

Terug naar de zang. Merels zijn uitbundige zan-
gers met een vol, melodieus geluid. Ze zingen 
een licht weemoedig en meeslepend muzi-
kaal lied, met veel variaties – een beetje Soul 
Jazz. Meestal zingen ze vanuit hoge punten: 
boomtoppen, antennes of van de daken. Henk 

Meeuwsen (www.natuurgeluiden.nl) is een 
geluidsman die werk heeft gemaakt van het 
maken van goede natuurgeluiden, onder ande-
re van merels. Hij heeft een cd gemaakt waar-
op je acht verschillende merels hoort zingen 
onder verschillende omstandigheden. De opna-
men zijn zo zuiver dat ‘echte’ merels er heel nij-
dig van worden als ze de cd door een open raam 
horen. Wat verder zo mooi is dat je nu ook goed 
kan horen dat de ene merel de andere niet is: 
iedere merel zingt duidelijk anders en heeft 
een eigen stijl. Als je de merels hoort zingen 
besef je dat het geen wonder is dat de merel de 
winnaar werd van de verkiezing van de mooi-
ste Natuurgeluiden Top 40 van het radio-pro-
gramma Vroege Vogels. Toen naar aanleiding 
van deze verkiezing de merel met Queen werd 
vergeleken, zei Meeuwsen, die in de uitzen-
ding commentaar leverde: ”het geluid van de 
merel gaat nooit vervelen. Stel je voor dat je in 
het voorjaar en de zomer elke dag de Bohemian 
Rhapsody zou horen. Dat zou je toch de keel uit 
gaan hangen”. Zo is het maar net. 
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Sinds 2005 kennen wij op de roeivereniging 
Breda ‘Het Handboek voor de Bredase roeier’. 
Dit was de opvolger van het zogeheten ‘Rode 
boekje’, dat was uitgegeven op A5-formaat. 
Hierin stonden met name aanwijzingen ten 
behoeve van de instructie. In 2004 hebben 
Anne Tjepkema en Petra Ramakers, als  toen-
malige leden van de  instructiecommissie 
besloten tot een nieuwe aanpak. Na bestu-
dering van wat bij andere roeiverenigingen 
als richtlijn gebruikelijk was, werd beslo-
ten de handleiding van het Spaarne als lei-
draad te nemen en deze te vertalen naar de 
Bredase situatie. Dat resulteerde toen in het 
‘Handboek’ dat nu, herzien en wel, is onder-
gebracht in het nieuwe ‘Roeiboek RV Breda’. 
Deze naam is met opzet gekozen om onder-
scheid te maken met het oude Handboek. 

Waarom een nieuw Roeiboek?
Afgelopen zomer informeerde Anne zich bij|
de vorige instructiecommissaris, Lieke 
Huijbregts, over het gebruik van het 
Handboek. ‘Werd het nog wel gebruikt, was 
het wel actueel genoeg en voldeed het 
nog steeds?’ Het antwoord was helder: het 
Handboek werd weliswaar nog gebruikt maar 
was sterk verouderd. Tjepkema is er dan de 
man niet naar om het bij zo’n antwoord te 
laten. Voortvarend nam hij de klus op zich 
om het Handboek te actualiseren. En dat niet 
alleen. Anne bestudeerde meteen de ande-
re formele documenten van de vereniging, 
het Huishoudelijk Reglement, het Reglement 
van Orde en de Statuten. ‘Als je toch zaken 
wilt up-daten, dan is het wel zaak om een 
logische samenhang aan te brengen en een 
zodanige indeling dat je er  ook praktisch 
mee uit de voeten kunt’, zo was zijn redene-
ring. Anne: ‘Sommige veranderde inzichten 
of nieuwe regelingen moet je snel en een-
voudig bij kunnen stellen en vast kunnen 

leggen, zonder dat daar wijzigingen van het 
Huishoudelijk Reglement voor nodig zijn, en 
dus een stemming op een jaarlijkse ledenver-
gadering. Een voorbeeld is de richtlijn voor 
het naderen van het vlot, als blijkt dat de 
bestaande  regels onvoldoende veilig zijn.’

Alles in één document
‘Het voornaamste bezwaar van het Handboek 
was, dat dit in hoofdzaak was gericht op 
de instructie. Allerlei regelgeving, zoals 
gedragsregels, procedures en protocollen, 
waren ondergebracht in het Reglement van 
Orde. Dat was een ongelukkige constructie. 
Als je bijvoorbeeld met de botenwagen op 
pad wilde, kon je daarvoor geen aanwijzin-
gen vinden in het Handboek, maar moest je 
weer het Reglement van Orde raadplegen. 
Gelukkig was het bestuur het met mij eens 
dat je regelgeving en gedragsregels omtrent 
roeien samen met instructieaanwijzingen in 
één document moet onderbrengen, het nieu-
we Roeiboek. Het RvO bestaat nog wel, maar 
is gestript van roeizaken en gaat nu alleen 
nog over de sociëteit.’ 

‘Je moet je ergens op kunnen  baseren’
Enthousiast vertelt Anne wat er in het nieuwe 
Roeiboek nog meer te vinden is, maar ook 
dat het geen statisch document is. ‘We zijn 
als vereniging een bottom-up organisatie, 
het gezag van het bestuur is niet vanzelf-
sprekend. Je moet je dus ergens op kun-
nen baseren als je tegenover een ander lid 
zaken aan de kaak stelt, om te weten wie in 
z’n recht staat. Leden kunnen invloed uitoe-
fenen op de inhoud omdat de acht hoofd-
stukken jaarlijks worden geëvalueerd op 
gebruikswaarde en actualiteit. Waar nodig 
worden regels bijgesteld. Elk bestuurslid is 
verantwoordelijk voor één of twee hoofd-
stukken en draagt zorg voor eventuele aan-

passingen. Een belangrijk hoofdstuk in het 
nieuwe Roeiboek is het hoofdstuk over veilig-
heid. Op dit terrein stellen de maatschappij 
en dus ook de KNRB veel stringentere eisen 
dan voorheen. Voorbeelden zijn verplich-
te meldingen van incidenten, de introduc-
tie van de vertrouwenspersoon ongewenste 
omgang, risico-inventarisaties, gebruik van 
reddingsvesten, het inleveren van dispensa-
tieverklaringen (wanneer leden bv op eigen 
verantwoordelijkheid in een skiff willen roei-
en bij een temperatuur van minder dan10˚C) 
en het meevoeren van reddingsmiddelen 
aan boord van een coachboot. Behalve een 
hoofdstuk voor de instructie zijn er nu ook 
hoofdstukken over wedstrijd- en recreatief 
roeien opgenomen. Een ander belangrijke 
toevoeging betreft de communicatie. In het 
Roeiboek staan veel verwijzingen (hyperlinks) 
naar informatieve websites en ligt er een gro-
ter accent op de informatieve functie van de 
eigen website en de Easy-all. Al met al is het 
Roeiboek bedoeld om een bijdrage te leveren 
tot het soepel functioneren van de vereni-
ging en daarmee het roeiplezier te vergroten.’

Reacties?
Het Roeiboek is gepresenteerd tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van 19 januari jongst-
leden. Leden kunnen het Roeiboek raadple-
gen via de site van onze vereniging. Kritische 
reacties worden zeer gewaardeerd, evenals 
voorstellen om onderdelen te verbeteren. 
Reacties op onderdelen in een hoofdstuk 
kunnen tot 1 april a.s. worden gemeld aan 
het verantwoordelijk bestuurslid. Boven elk 
hoofdstuk is zijn of haar bestuurs-mailadres 
aangegeven. Daarna ligt de tekst vast tot 
eind 2013, het volgende evaluatiemoment. 
Intussen werkt het bestuur ook aan een bij-
gesteld Huishoudelijk Reglement dat eind 
maart aan de ALV zal worden voorgelegd.

Het Nieuwe Roeiboek

TREFFELTJE IN DE HERMITAGE

door Leo de Leeuw

In de Amsterdamse Hermitage hing de 
afgelopen zes maanden een schilderij uit 
1880 van de schilder Ferdinand Heilbuth.
De dames in de boot herken ik niet, maar 
zeker is dat het Treffeltje al in 1880 zijn 
maidentrip maakte!
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Tip: volg regelmatig de publicaties in de Easy All, op de activiteitenkalender, de flyers en de intekenlijsten aan het prik-
bord in de soos. Bovendien geeft de site van de KNRB informatie over  toertochten in het hele land en kan er tot en met 
december geroeid worden bij andere verenigingen. 

PROGRAMMA MIDWEEKROEIEN- en TOERTOCHTEN 2013
door Nel Nollen.

Let vooral goed op de aankondigingen op het PRIKBORD!  

Dinsdag,19 maart   Openingstocht naar centrum

Woensdag, 10 April  Te gast bij Roosendaalse R.V.

Dinsdag, 23 april Roeien op de Linge bij de Gorcumse R.V.

Dinsdag en Woensdag 21 en 22 mei  Tweedaagse Roeitocht naar Uithoorn. Deze dagen bevaren we het gebied van de RONDE VENEN. 
Let op! Leden die niet eerder mee geweest zijn, komen BOVENAAN de intekenlijst.

Dinsdag 11 Juni   Gasten uit Roermond. R.V. Aeneas roeit met ons naar de voor hen nieuwe haven van Breda.

Dinsdag 14 mei    B.W.V. De Eem uit Baarn bezoekt Breda voor een tocht door de stad, met bezoek aan de 
nieuwe haven

Dinsdag 9 juli     R.V. Naarden  is onze gast. Ook zij willen naar onze mooie stad.

Dinsdag 23 Juli  Op verzoek van R.V. Naarden brengen wij een tegenbezoek aan deze roeivereniging, 
mooi gelegen, stad Naarden.

Dinsdagen in augustus Weer eens ’n keertje naar de Leurse Haven? Of naar Tilburg of Geertruidenberg? 
Laat het mij maar weten t.z.t.

Dinsdag # september R.V. Pontos uit Lelystad onze gast

Dinsdag, 17 september R.V. Barendrecht onze gast

Dinsdag,  2 oktober R.V. Rijnland sluit bij ons het ,,uit en thuis” seizoen af met een Rondje stad in………HERFSTTINTEN!!!!!

Van  de toercommissie
door Bert van Nispen

Beste mensen,
Er is  weer voldoende gelegenheid om op andere locaties recreatief en  
sportief bezig te zijn op en aan het water.
Wat 2012 betreft kijken we terug op meerdere geslaagde toertochten 
in het binnen- en buitenland.
Zo was er voor de midweekroeiers een 2 daagse tocht in Waterland. 
Een schot in de roos. En werd de Labe/ Elbe tocht in Tsjechië/ Duitsland 
een niet te vergeten ervaring.
De toertochten voor nieuwelingen op zaterdag kregen voldoende 
belangstelling en werden door de deelnemers zeer gewaardeerd. De 
openingstocht in april naar Geertruidenberg en  een spontaan georga-
niseerde singeltocht in juni waren geslaagd. Jammer genoeg bleef de 
geplande sluitingstocht in oktober steken bij een poging en dat bleek 
een teleurstelling te zijn voor de enkele roeiers die zich daarvoor had-
den ingeschreven. Zij moesten noodgedwongen worden afgezegd. 

Het programma toerroeien voor dit jaar ziet er als volgt uit. Op zater-
dag 6 april een Retourtje Geertruidenberg en in oktober op een nog 
nader te bepalen datum een sluitingstocht door de singels van Breda. 
Mooie gelegenheden om te oefenen met slippen, sluiservaring op te 
doen en het maken van  foto’s  vanaf het water. 

Evenals twee jaar geleden is er op zaterdag 20 juli weer een Rondje 
Breda voor deelnemers van verenigingen uit het hele land. Gezien het 
groot aantal reacties en inschrijvingen lijkt deze tocht met ruim 50 
roei(st)ers nu al succesvol.
Ook zijn er weer diverse KNRB toertochten in Duitsland gepland. 
Wie weet wilt U nog aansluiten bij de 4 daagse voorjaarstocht in 
Ostfriesland op 22 april en 27 april of schrijf je nog in voor een 9 daagse 
hoteltocht op de Neckar vanaf 29 juni.
In Engeland  wordt er dit jaar vanaf 25 mei 3 x 9 dagen geroeid op 
de Thames. Waarschijnlijk zal laatstgenoemde veelbelovende tocht al 
volgeboekt zijn.
En tenslotte. Voor het buitenland heeft de KNRB in Berlijn en in 
Denemarken gedurende het hele seizoen botenwagens klaar staan. 
Informatie hierover is te vinden op de flyers in de soos of op de site 
van de KNRB.
Voel je voor zo’n kleine vakantie? Zorg dan dat je er op tijd bij bent. 
Mochten er nog vragen zijn? Bel  dan gerust (06 12880616) of mail 
naar ljvannispen@gmail.com voor nadere informatie. 

Toercommissaris           
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Robin Huisman heeft de afgelopen 
maanden indoortraining gegeven aan 
de jeugdleden en een groep veteranen.
In deze Easy All een interview met deze 
trainer.

Ha Robin, kan je jezelf voorstellen aan 
onze leden?
Mijn naam is Robin Huisman,ik ben 25 jaar 
en ik zit momenteel in het derde jaar van 
de opleiding Toegepaste Psychologie op de 
Fontys Hogeschool van Eindhoven. Sinds 
afgelopen September woon ik samen met 
mijn vriendin, Jessy Rozie. Verder ben ik gek 
op reizen en probeer ik in mijn studieperiode 
zoveel mogelijk van Europa zien.

Hoe ben je in de sportwereld beland?
Toen ik 18 was heb ik een jaartje fysiotherapie 
gestudeerd maar ik kwam er al snel achter 
dat ik helemaal nog geen zin had in studeren 
en ben gaan werken als barman bij een res-
taurant in Breda. Omdat ik toch iets van een 
diploma wilde hebben ben ik toen een cursus 
sportmassage gaan doen en daardoor ben ik 
uiteindelijk als fitnesstrainer bij een sport-
school beland. Daar heb ik mijn fitnesstrainer 
en topsportbegeleidingsdiploma gehaald en 
kon ik uiteindelijk doorgroeien tot personal 
trainer.

Welke sporten beoefen je zelf?
Toen ik een jaar of 5 was ben ik op judo 
gegaan, een sport die ik 10 jaar lang met veel 
plezier heb beoefend. Daarna ben ik gaan 
voetballen alleen bleek ik hier weinig aanleg 
voor te hebben. Sinds mijn 15e ben ik op de 
sportschool te vinden waar ik veel spinning 
en krachttraining heb gedaan. Als personal 
trainer ben ik begonnen met gewichthef-
fen, powerliften en hardlopen, wat ik nu nog 

steeds doe. Tussendoor heb ik ook nog een 
jaar op rugby gezeten wat ik een geweldige 
sport vind alleen vanwege de blessures ben 
ik hier niet verder mee gegaan. In mijn vrije 
tijd vind ik het nog wel heel leuk om wedstrij-
den te kijken onder het genot van een pintje 
Guiness!

Je hebt de afgelopen winter zowel een 
groep jeugdleden als een groep vetera-
nen indoortraining gegeven. Hoe heb je 
dat aangepakt?
Met name bij de jeugd heb ik geprobeerd om 
een combinatie te maken van sport en spel, 
wat niet altijd even makkelijk was vanwege 
de uiteenlopende leeftijden. Bij de volwasse-
nen heb ik gekozen voor een combinatie van 
bootcamp en crossfit oefeningen omdat deze 
vooral met het eigen lichaamsgewicht zijn uit 
te voeren en zich richten op zowel kracht als 
conditie.

Welke sportieve kwaliteiten hebben deze 
roeiers?
Doorzettingsvermogen! Ik heb het genoegen 
gehad om in deze groepen aan mensen van 
alle leeftijden les te mogen geven en ieder-
een verdient een pluim voor zijn inzet.

En waar kunnen roeiers in verbeteren?
Vooral explosiviteit. Roeien is vooral een sport 
die zich richt op kracht-uithoudingsvermogen 
waardoor de explosieve kracht soms misschien 
wat onderbelicht blijft in de trainingen.

Wat kunnen roeiers doen om hier beter in 
te worden?
Kortere oefeningen die zich richten op de 
maximale kracht van de roeiers in combina-
tie met het verhogen van de zuurstofopna-
me in de spieren, oftewel… hardlopen! Vanaf 
April ga ik voor het tweede jaar beginnen 

met bootcamptrainingen in het Mastbos in 
Breda. Dit zijn lekker pittige trainingen in de 
buitenlucht waarbij kracht en uithoudings-
vermogen op de proef gesteld worden, doe 
een keer mee! 

Hoe kunnen mensen zich opgeven voor 
deze zomertraining?
Ze kunnen mij een email sturen op robinhuis-
man_2@hotmail.com. Ik zal dan aanvullende 
informatie sturen en mogelijke data. Ook als 
mensen een vraag hebben over trainen in het 
algemeen mogen ze me altijd mailen.

Waarom ben je toegepaste psychologie 
gaan studeren?
In mijn werk als personal trainer kwam ik er 
achter dat veel van de blokkades die mensen
bij het sporten ondervinden niet fysiek, 
maar mentaal zijn (het is te zwaar, ik kan het 
niet, geen zin) en ik wilde hier beter mee 
om kunnen gaan. Via mijn zus, die bij een 
Hogeschool werkt, kwam ik uit bij de oplei-
ding TP en sindsdien ben ik weer voltijd gaan 
studeren.

Wat wil je gaan doen na het afronden van 
je opleiding?
In eerste instantie wilde ik mijn opleiding 
gebruiken om een betere personal trainer te 
worden. Eenmaal op de opleiding kwam ik er 
al gauw achter dat je er veel meer mee kunt 
dan alleen coachen. Ik ben iemand die pro-
beert niet te ver vooruit te kijken en vooral 
te genieten van het moment dus ik weet nog 
niet wat ik precies wil gaan doen als ik afge-
studeerd ben. Eén horde per keer!

Zien we je ooit nog een keer in een roeiboot?
Ik zou zeggen nodig me een keer uit!.... maar 
wel als het lekker weer is ; -)

            Interview
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   CONTACT GEZOCHT
     Door instructiecommissie

‘Ik vind skiffen erg leuk.’ Veel roeiers laten deze 
uitspraak meteen volgen door een maar
- maar alleen als het niet te hard waait;
-  maar in een vier kan me toch beter uitleven;
- maar vooral als er iemand meeskifft.

Je bent dus vast niet het enige roeier die er zo 
over denkt, de meesten van ons vinden het pret-
tig om in elk geval de keuze te hebben om met 
de ploeg in een vier of acht te stappen of juist in 
kleine nummers het water op te gaan. Vaak ont-
staan die ploegen spontaan, bijvoorbeeld door-
dat je met wat ‘losse’ roeiers op hetzelfde tijdstip 
op het vlot staat en besluit samen in de boot te 
stappen. En soms is het handiger om te horen 
wie er – net als jij – op een bepaald tijdstip wil 
roeien.

Zoek je een ploeg? Zoek je uitbreiding of aanvul-
ling van je ploeg? Of ben je er nu wel aan toe om 
instructie te volgen voor S2 of S3? Laat het ons 
weten. Stuur voor 1 april een mail naar instruc-
tie@rvbreda.nl  met daarin als je een ploeg zoekt:
- naam
- leeftijd
- geslacht
- roeibevoegdheid
- voorkeur voor type ploeg (bijvoorbeeld recrea-
tief of gericht op conditie)

- voorkeur voor tijdstippen om te roeien (en de 
zomer komt eraan, dus vergeet de avonden niet)

als je uitbreiding van je ploeg zoekt
- naam contactpersoon
- indicatie van leeftijden van de ploegleden
- mixed ploeg of niet?
-  type boot waarin de ploeg meestal vaart/wil 

varen
-  type ploeg (bijvoorbeeld recreatief of gericht 

op conditie)
- tijdstip(pen) waarop de ploeg roeit

als je vervolginstructie wil
- naam
- roeibevoegdheid
- laatste examen afgelegd in maand/jaar

De instructiecommissie verzamelt de reacties en 
kijkt of er een match te vinden is. In april volgt 
er een kennismakingsmoment waarvoor je een 
uitnodiging krijgt. Dan zijn er ook instructeurs 
aanwezig om instructiegroepjes samen te stellen. 
Laat de roeizomer maar beginnen!

NB en deze oproepen kunnen natuurlijk ook in 
de Easy-all als aparte rubriek!

Markregatta: 
zet zaterdag 22 juni in je agenda!  

Het wordt een drukke zomer! Op 15 en 16 juni is de eerste Dutch 
Masters Open, waarbij Roeivereniging Breda een behoorlijke bijdrage 
levert aan de organisatie, en op 22 juni al weer de zevende editie van de 
Markregatta, onze eigen wedstrijd over vijf kilometer met de inmiddels 
beruchte dubbele start onder de HSL brug. 

De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. Zo is het bekende logo, ontworpen 
door Katja Wevers, (niet geheel toevallig) voorzien van een Koninklijke kleurencombi-
natie. Ze nodigt iedereen uit om te komen: om mee te doen, mee te helpen of gewoon 
om te komen kijken en te genieten van onze mooie locatie, het mooie weer, de spor-
tieve prestaties en de gezellige sfeer. De nieuwe website met alle informatie over de 
wedstrijd is weer up-to-date gebracht door Annelies Steenman. 
Het succes van een goede wedstrijd is, naast een enthousiaste hoeveelheid deelne-
mers, natuurlijk ook afhankelijk van een vlotte organisatie, waarvoor we ook dit jaar 
graag weer een beroep doen op een enthousiaste schare vrijwilligers. Zet daarom 
zaterdag 22 juni vast in je agenda. We verwachten jullie allemaal om er samen weer 
een mooie dag en een geslaagde wedstrijd van te maken!
De Markregatta commissie

Renske Eernisse
Brigitte Koene
Marja van de Crommenacker
Corrie van Es
Rogier Hut
Saskia Langbroek

22
 JU

NI 2
01

3
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Wim Rutten 

Een Noor -Lars Engebretsen- heeft de blessures gedurende Olym-
pische zomer van 2008 en de Winterspelen van 2010 op een rijtje 
gezet. ‘Ge moet er maar zin in hebben.’ Hij heeft daarbij een onderver-
deling gemaakt in een groep ‘zodanig ernstige blessure dat iemand 
niet meer kon deelnemen of trainen’ en een groep ‘mildere blessures’. 
Wat blijkt daaruit als het om roeien gaat? Jullie wisten dat vast al: 
roeien is één van de minst  blessure-gevoelige sporten. 

Van de 51 onderzochte sporten staat snowboard trots bovenaan als 
meest blessure-gevoelig: 35 % van de sporters liep blessures waar-
van 14% een zodanige blessure kregen, dat zij niet verder konden 
trainen of deelnemen. Op een fijne tweede plaats staat voetbal: 31 % 
blessures waarvan 16 ernstig. Bij (veld-)hockey zijn de getallen 21% 
waarvan 4 % ernstig. Roeien staat op de 48-ste plaats -net onder syn-
chroon zwemmen – met 1.7 % blessures, ernstig 0,7 %. Roeien wordt 
nog gevolgd door kanoën , Biatlon en helemaal onderaan staat zeilen. 
Diegene die het op zijn gemak wil nalezenkunnen de site raadplegen 
van ScientificAmerican.com/aug2012/graphic-science.
Doe er U voordeel mee!

Te koop gevraagd: 
2e hands Concept ergometer.
Het zou leuk zijn er een te kunnen vinden voor mijn zoon Toon 
Bakkeren. Wellicht krijg ik hem zover om ook eens in een echte 
boot te gaan zitten. Met al die spierbundels moet dat toch wel 
wat zijn.
Reacties naar: Ellen Janssen, 06 49882215, tjet.janssen@online.nl

Aangeboden: 
Museale Roeifoto  
Heeft tijdens de tentoonsteling ‘I love Breda’ in MOTI gehangen. 
Afmeting 50-70 cm, professioneel afgedrukt door De Afdruk, 
opgeplakt op foamboard. Kan zo worden opgehangen. Prijs: 35,-
Reacties naar: Karin Plantinga, 0162-433472, plantext@wxs.nl

Wat u moet zeggen tegen hockeyers en voetballers !
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COLOFON
Erevoorzitter Victor Bernhard

BESTUUR
Voorzitter Wim Rutten (076) 521 91 72
Secretaris Nico van Walree (076) 533 95 93
Penningmeester Hans Reinders (076) 889 70 81
Commissaris instructie Leonie v.d. Pol (076) 522 95 11
Commissaris materiaal Peter Adema (076) 587 42 04
Commissaris sociëteit Chris Liesker (076) 513 61 36
Commissaris wedstrijden Thera Habben (076) 593 50 60
Commissaris jeugd Annemarie Bosman
 Commissaris activiteiten Bert van Nispen  (076) 531 09 29 

CONTACTPERSONEN 
Midweekroeien Nel Nollen (076) 561 25 76
Petra Antonissen (076) 514 03 10 petramartin@hetnet.nl
Ledenadministratie
Leo de Leeuw   ledenadm@rvbreda.nl

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 mei 2013
Uiterste inleverdatum kopij 30 april 2013

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

JESPEREIN           Hans van Gennip

Zaterdag 9 maart bezochten mijn vrouw en ik 
in een parochiezaal in Gierle, België, een pittige 
revue naar het werk van Jasperina de Jong. We 
waren daar speciaal naartoe gereden omdat we 
het vermoeden hadden dat er kwaliteit zou wor-
den geleverd. (mijn vrouw Edith zingt zelf ook). 
Nou, dat was zéér het geval. De aankondiging 
vermeldt:
De Gielse zangeres Jes Proost vormde enkele 
jaren geleden de succesvolle folkgroep Mairan. 
Maar Jes is ook ‘gebeten’ door Jasperina de Jong, 
de grote Nederlandse zangeres-cabaretière-
actrice die eind vorige eeuw heel Nederland en 
België kon ontroeren. Samen met accordeonist 
Rein de Vos creëerde ze de bruisende duovoor-
stelling ‘JESPEREIN’. Daarin worden de groot-
ste succesnummers van Jasperina de Jong op 
verfijnde en humoristische wijze afgewisseld 
met minder gekende parels. De teksten heb-
ben een ‘update’ ondergaan, aangepast aan de 
dag van vandaag. Ik ben bezig dit tweetal naar 
Terheijden te halen op een avond door de week 
om alle leden van Roeivereniging Breda de gele-
genheid te geven dit tweetal mee te maken. Wij 
nodigen iedereen uit om te komen genieten van 
een geslaagde mix van muziek, woordkunst, 
cabaret en humor. U hoort nog van mij.


