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Beste leden, 

Op zaterdag 22 juni wordt alweer de 7e Mark Regatta 
gevaren. Wij zijn al druk bezig met de voorberei-
dingen voor deze wedstrijd. Om deze dag net 
zo succesvol te laten verlopen als voorgaan-
de jaren zijn wij afhankelijk van jullie.  
Dus geef je op als vrijwilliger!

We gaan ervan uit dat iedere deel-
nemer van onze eigen vereniging 
een vrijwilligers taak op zich 
neemt. Je wordt als deelne-
mer dus gewoon inge-
deeld.

Daarnaast rekenen we erop dat 
leden van RV Breda, die niet deel-
nemen aan de wedstrijd ook een hel-
pende hand bieden op deze dag. Je bent 
dan verzekerd van een gezellig dagje op de 
roei.

Roei je nog niet zo lang, dan is het leuk om mee te 
maken hoe het eraan toe gaat bij een wedstrijd. Wie weet 
roei je dan volgend jaar zelf de Mark Regatta!

Op het prikbord in de sociëteit hangt een formulier 

om je aan te melden als vrijwilliger. Vermeld duidelijk je 

naam, e-mailadres en telefoonnummer.

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 verwacht.
Wij rekenen op jullie en kijken uit naar weer een gezellige sportieve dag op 
onze mooie vereniging!

Sportieve groeten, Commissie Mark Regatta

Voor leden van RV Breda sluit de inschrijving voor de Mark 

Regatta op 12 juni. Leden die zich later inschrijven betalen 

per roeier een boete van €5,–, te betalen bij het ophalen van 

het startnummer.

De sluiting van de inschrijving voor eigen leden is naar voren geschoven 
om het voor de wedstrijdcommissie mogelijk te maken de juiste boten toe 
te wijzen aan de teams en om een overzicht te krijgen voor het eventueel 
uitlenen van boten. 

Daarnaast maakt de vervroegde sluitingsdatum van de inschrijving het 
mogelijk het vrijwilligersschema tijdig te kunnen publiceren.

door de Commissie Mark Regatta 

Oproep voor vrijwilligers!

Aangepaste sluiting inschrijf
datum voor de Mark Regatta

 Wedstrijdartsen

Speciale oproep voor personen die 
als wedstrijdarts aanwezig willen 
zijn. Graag aanmelden via:

corrievanes@gmail.com
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‘Roeien met de riemen die je hebt’ 
Gefotografeerd door Marius Aalders in Sint Petersburg. Misschien een inspiratiebron voor keramisten en beeldhouwers in onze vereniging?  

Zou leuk zijn om als prijs uit te reiken bij wedstrijden of aan leden met bijzondere verdiensten of bij andere evenementen.

door Bert van Nispen

Midweekroeiers openen seizoen 2013
Dinsdag 19 maart roeiden we met zeven roei(st)ers voor een 

openingstocht naar Breda. Na bijna vier maanden winter 

een mooie gelegenheid om de Henk Cosijn en de Jan van 

Gent op hun toerbestendigheid te controleren. Zoals eerder 

het geval werd het dit jaar opnieuw een uitgestelde tocht. 

We vertrokken in een miezerige regen die al gauw overging in een koude 
regenbui met dikke druppels en kringelende luchtbellen op het water. 
Vanwege de kou bleek het wisselen van stuur eerder dan normaal noodza-
kelijk: een noodzaak om warm te kunnen blijven. We lieten deze keer ook 
daarom de singels de singels en meerden aan in de haven voor een warme 
kop koffie of chocola. Terug bij de roei stelden we vast dat het seizoen des-
ondanks was geopend en “vertroetelden” we de boten tot in de loods. Hier 
wachten ze op betere tijden en aangenamer weersomstandigeheden. Het 
was goed om na maanden weer eens in de wherry´s te roeien.
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Aanvaring en onderkoeling  
bij Tweehead
Jaja, de Skiff en Tweehead. Na het varen in achten of viertjes tijdens Heineken Roeivierkamp en Head of the River, toch een 

wat meer confronterende en zwaardere wedstrijd. Even een stukje een beetje rustiger aandoen is er niet bij. Net als de twee 

andere ‘voorjaarklassiekers’ speelt ook deze wedstrijd zich af in koude omstandigheden. En stevige wind tegen maakt het 

de roeiers ook bepaald niet makkelijker. Maar dat is lang niet alles.

Verstek laten gaan is hoe dan ook een makkelijke keuze. Ook het 
Paasweekeinde ligt onze Mark er uiteraard prachtig bij, dus de reis naar 
Amsterdam is niet per se noodzakelijk. Daarnaast zijn wedstrijden in het 
grote hoofdstad voor veel roeiers ook nog eens een spannende aangele-
genheid. Rien de Jager doolt uren door de gevaarlijke metropool op zoek 
naar de botenwagen die uiteraard gewoon voor de gebruikelijke gastver-
eniging RIC staat geparkeerd. Piet van Arendonk raakt tijdens het wachten 
op het startschot in Ouderkerk zo afgekoeld, dat die pas halverwege zijn 
race van de Skiffhead de volgende dag weer een beetje gevoel in zijn lede-
maten krijgt.

Het zijn verzachtende omstandigheden, anders zou Willem Muller 
opnieuw aan het rekenen moeten slaan met de factoren van zijn Mark 
Competitie. Want op basis van de uitslagen in Amsterdam zou de conclu-
sie te makkelijk getrokken kunnen worden dat het superduo De Jager/
Arendonk, onaantastbaar op de Mark, helemaal niet de snelste boot op 
aarde vormt: een G-ploeg van Rijnland wist het parcours zo’n drie minuten 
sneller af te leggen.

Maar er gebeurt meer. Dirk Breure parkeert zijn dubbeltwee (waarvoor 
keurig hanggeld wordt betaald) tijdens de Tweehead precies haaks op een 
dukdalf bij de Rozendoordbrug. Alles, remmingswerk, roeiers en mate-
riaal, blijft heel. Nico van Walree, bewust van de voorbeeldfunctie die je  
als secretaris nu eenmaal hebt, let beter op en stuurt zijn slagroeier Ruud 
Spijkers zonder problemen naar de finish en vormt daarmee de snelste 
Bredaasche dubbel.

Maar, dubbeltweeën is natuurlijk toch meer iets als samen-de-skiffhead-
varen dan de meer individueel georiënteerde bootklassen waarin slechts 
twee riemen per schip te vinden zijn. Bij de twee-zonders varen Richard 
Helsloot en Johan Bielderman naar winst in de E-categorie. Geen ‘blik’ voor 
Sybrand Treffers en Albert Steenman in een jongere groep, maar ze blijven 
wel de snelste boot van Breda en zetten rivaal Mark Emke van de befaam-
de RIC-Acht op zo’n 45 seconden.

Naast de Jeugdhead in viertjes werd er ook nog echt gevaren. In de een-
mansboot. Ilja Kok roeit in het totale veteranenveld tot plaats 11 in de skiff. 
Leon Elmans blijkt de sterkste veteranen skiffeur van D’n Roei. Liselotte van 
der Togt komt evenwel tot de beste prestatie van de armada van onze ver-
eniging op de Amstel, een twaalfde plaats in het hoogste veld. Op naar de 
laatste Mark Competitie!

Links naar uitslagen en filmpjes:
http://hoesnelwasik.nl/skiff/uitslagen/
http://youtu.be/M5Kahy50aGA
http://youtu.be/6hUSwPd2Gbw (Sybrand en Albert)
http://youtu.be/w72QB4qZeWI (Johan en Richard)
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Brief van J.W.H. van Gennip aan het bestuur

Breda, 16 april 2013
Betreft: Prospectus obligatielening

Geacht bestuur,

Tot mijn spijt kan ik niet aanwezig zijn op 17 april. Ik verleen u volmacht om voor mij te stemmen 
vóór aankoop van het buurpand. Het doet me deugd dat u bent afgestapt van uw oorspronkelijke 
plan ter financiering, en dat er nu een kant en klare obligatieprospectus beschikbaar is.

Over de prospectus obligatielening heb ik enkele opmerkingen:
1 De statuten van de roeivereniging laten m.i. niet toe een obligatielening uit te schrijven. (zie hier-

naast –red.) Tijdens mijn penningmeesterschap heb ik tevergeefs aangedrongen om de statuten 
op dit punt te wijzigen. 

2 Ik mis een ludieke naam voor de obligaties. Ik stel voor ze SPANEN te noemen. “Hoeveel SPANEN 
heb jij genomen?“

3 TOEWIJZING. Wat is erop tegen een hogere obligatielening uit te schrijven dan de beoogde lening 
van 400.000,-? Het meerdere zou kunnen dienen om bestaande bankleningen af te lossen, het-
geen voordelig is voor de vereniging i.v.m. lagere rentebetaling.

4 TOEWIJZING ONDER TOEZICHT NOTARIS en VERTROUWELIJKHEID. Ik zie niet in waarom een dure 
notaris nodig zou zijn voor toezijzing en de jaarlijkse uitloting. Ik stel voor een Commissie SPANEN 
in het leven te roepen die het geheel kan monitoren, welke onder verantwoordelijkheid van 
bestuur c.q. penningmeester opereert.

5 OBLIGATIEREGISTER. Ik zie niet in waarom dit register door een dure accountant moet worden 
gecontroleerd. Dat kan die commissie doen met een jaarlijkse verantwoording. Per slot van reke-
ning worden de jaarstukken ook niet door een accountant gecontroleerd.

6 OVERDRACHT. Dit is het ALLERBELANGRIJKSTE van de hele operatie. Indien leden geld uitlenen 
aan de roeivereniging is het kernpunt: ‘kan ik op enig moment mijn geld terugkrijgen’. Dit punt 
is in de prospectus onderbelicht gebleven. Zie ook mijn voorstellen daartoe in mijn brief van 30 
maart j.l. Zie ook hieronder onder ‘aflossing’ en ‘looptijd’. Doordat de obligaties niet vrij verhandel-
baar zijn, moet er mijns inziens een duidelijke handrijking zijn hoe te handelen c.q. welke moge-
lijkheden er zijn om de stukken van de hand te doen.

7 LOOPTIJD. Waarom een looptijd van 24 jaar? Uw bestuur verplicht zich zo af te lossen en dekt zich 
niet in tegen toekomstige liquiditeitsbehoeften waarbij gebruik gemaakt zou kunnen worden van 
deze obligatielening. 

8 AFLOSSING. Waarom legt uw bestuur zich vast op een aflossingsschema? Dat schept onnodige 
afbetalingsverplichtingen terwijl gelden in de toekomst wellicht nodig zijn voor investeringen in 
de vereniging. Het onderpand blijft zijn waarde behouden en dient als zekerheid. 

9 Op deze wijze worden de obligaties een soort aandelen met vaste renteopbrengst. 
10 Wanneer niet vast wordt afgelost is het niet nodig de contibutie te verhogen op de manier die u 

voorstelt.
11 Loting door een dure notaris is niet nodig. Dat kan eventueel verzorgd worden door de commissie 

Spanen b.v. tijdens een ALV.
12 Bij loting krijgen leden gelden terug waar zij mogelijk helemaal niet op zitten te wachten. Andere 

leden willen mogelijk wél hun obligaties verzilveren. Daarom vind ik alléén loting een slechte 
optie. 

13 Beperkte aflossing zou kunnen geschieden door inkoop van obligaties van leden die dat wensen.
14 Schakel EASY ALL, ons clubblad, in als aan- en verkoop medium, en publiceer daarin de waarde 

incl. rente van de obligatie of Spaan op een bepaalde datum.
15 Hoe gaat u om met leden die hun lidmaatschap opzeggen en dus niet meer gerechtigd zijn obli-

gaties in bezit te hebben?

Met vriendelijke groet,
Hans van Gennip

van de redactie

Reactie op uitgifte obligaties
Van Hans van Gennip ontving 

de redactie een brief aan het 

bestuur met opmerkingen over 

de financiering van de aan

schaf van de Rasenbergloods. 

Hij stemt in met deze aankoop 

maar maakt daarbij een aantal 

kanttekeningen. Volgens Van 

Gennip kan de financiering en 

uitgifte van obligaties op een 

aantal punten efficiënter en 

goedkoper. De redactie neemt 

de brief ter informatie op.

UIT STATUTEN:
GELDMIDDELEN  ------------------------

Artikel 12  ---------------------------------

1. De geldmiddelen bestaan uit ----

entreegelden, contributies van -----

leden, bijdragen van begunstigers, 

baten uit de sociëteit, -----------------

inleggelden voor wedstrijden, ------

subsidies, erfstellingen, legaten, ---

 schenkingen, revenuen van ---------

overeenkomsten met derden – en 

alle andere baten. ----------------------

2. De door de leden verschuldigde 

contributies, entreegelden en alle 

andere bijdragen worden door de 

algemene vergadering vastgesteld.

3. Tevens stelt de algemene ----------

vergadering het minimum bedrag 

vast van de bijdrage, die de ----------

begunstiger dient te voldoen. ------
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Op 23 april jl. roeiden we met twaalf man/ vrouw op de 

Linge bij Gorinchem voor een retourtje Heukelum. We 

lunchten er op de lokale picknickplaats tegenover het jacht

haventje en genoten ondanks het twijfelachtige weer van 

de omgeving, de fraaie met riet bedekte huizen, de soms 

curieuze afgemeerde boten en het landschap. Een aardige 

veerman verraste ons er met warme koffie en thee.

Een leuke tocht van ruim 25 kilometer die voor herhaling 

vatbaar is. 

Midweekroeiers bezochten de 
Gorcumse Roei en Zeilvereniging
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Bosrietzanger 
(Acrocephalus palustris)

Over het water 

door R. Wiekel 

V an alle vogels is de Bosrietzanger kam-
pioen imiteren. Het is een onopvallend 
klein bruin vogeltje dat onwaarschijn-

lijk goed kan zingen. Het is ongelooflijk hoe hij 
feilloos een Merel, Boerenzwaluw of Ringmus 
na kan doen in een afwisseling die je naar adem 
doet happen. Ongeveer de helft van zijn zang 
bestaat uit ons bekende vogelgeluiden, waarbij 
de Bosrietzanger afhankelijk van zijn leefgebied 
verschillende accenten legt. Hier een beetje 
meer Koolmees en Grasmus, daar wat toetsen 
Veldleeuwerik, Kneu of Roodborsttapuit. Lang 
werd er gedacht dat hij de andere helft er zelf bij 
improviseerde. Dat gedeelte zou de eigen invul-
ling van de Bosrietzanger zijn, een eigen reper-
toire. Inmiddels weten we echter beter.

Mevrouw Dowsett-Lemaire deed onderzoek 
naar de Bosrietzangers. Zij veronderstelde dat 
zij de ‘onbekende’ zang niet van zichzelf hebben, 
maar dat ze strofen hebben opgepikt in hun 

overwinteringsgebieden in Afrika en op weg 
daar naar toe. Ze is de Bosrietzangertjes op hun 
trekroute via het Midden-Oosten gevolgd naar 
Zuid-Soedan, Ethiopië, Kenia, tot Malawi aan 
toe. Haar aanname bleek te kloppen: ze ontdek-
te dat in Noord-Afrika stukjes Borangraszanger 
en Wijnrode tortel aan het repertoire werden 
toegevoegd. In West-Afrika werd dat gecom-
pleteerd met bijvoorbeeld Grauwe buul-
buul, Blauwwangbijeneter, Fluweeldrongo en 
Camaroptera. In totaal zijn er wel 212 geïmiteer-
de soorten genoteerd.

Interessant is dat de Bosrietzanger ook na zijn 
eerste maanden door blijft gaan met het ont-
wikkelen van zijn zang. Dat komt misschien wel 
doordat ze niet alleen als een van de laatste 
trekvogels aankomen, maar ook als eerste ver-
trekken. Zodra de jongen kunnen vliegen, ver-
kennen ze hun broedgebied in steeds grotere 
cirkels, totdat zij de plek goed hebben ingeprent 

en dan gaan ze alweer op pad. Ze krijgen dus al 
heel jong met vreemde vogels te maken.

Op een bepaalde manier heeft zo’n onder-
zoek van Dowsett-Lemaire ook iets ontnuch-
terends. Weer een raadsel opgelost. Maar toch. 
Het verhaal van de Bosrietzangers blijft van 
een ongekende dichterlijke schoonheid, dat 
herinneringen oproept aan de sprookjes van 
Andersen of aan de fabels van de la Fontaine. 
Het is zo mooi dat je het eigenlijk graag zelf ont-
dekt zou willen hebben. Misschien moeten we 
de zang van de Bosrietzanger zo wel zien: als 
een aansporing tot nieuwsgierigheid.

Te beluisteren: 
http://sounds.bl.uk/Environment/British-
wildlife-recordings/022M-WACROXCEPH10-
0200V0#

waar: de ruigten rondom de nevengeul zijn goede  
plekken; bij paal 7,8 is na dijkdoorbraak van de oude 
Markdijk een plek met wat wilgen en elzen ontstaan;  
moerasspirea, grote brandnetel, verruigend riet en fluite-
kruid – ook een prima Bosrietzangerplek.
wanneer: vanaf medio mei (ze komen als een van de  
laatsten aan) tot en met september.
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In de vorige Easy All zagen jullie een fotootje van ons zater

dagochtendteam met daarnaast een blanco stuk. Daar 

had mijn artikeltje moeten staan, maar ik was te laat met 

insturen van de tekst. Gelukkig zag ik dit keer wél op tijd de 

oproep! 

Ons team bestaat uit Wouke, Claartje, Joke, (Saskia), Karin, Hannie, 
Annelies, Joke en Wilma. Saskia heb ik tussen haakjes geplaatst omdat zij 
met ingang dit jaar besloten heeft om te stoppen met roeien, dat vinden 
we allemaal erg jammer. Als het weer het toestaat zijn we elke zaterdag om 
8.45 van de partij. 
We roeien heel graag in de Tredici gecombineerd met een 3 of een dub-
bel 2. Als het weer het roeien niet toestaat, dan trekken wij de wandel-
schoenen aan en gaan er op uit in de wijde omgeving van Terheijden. Elk 
jaar roeien we een toertocht, georganiseerd door één van ons. Voor mei 
staat een tocht vanuit Alphen, waar de vroegere roeivereniging van Karin 
is, op het programma. Ook streven we er naar jaarlijks één wedstrijd te 
roeien. Vorig jaar roeiden we de Dommelregatta en dat was zeer succes-
vol. Naast roeien houden we ook van lekker eten: een diner in de tuin bij 
Claartje, high tea in de parktuin van José of een diner aan de grote tafel bij 
Joke. En, niet te vergeten onze verjaardagen! Als er iets te vieren is, dan zijn 
we er. Daarnaast wisselen we vakantie-ervaringen uit, we delen fietstips, 
tips voor film- en theatervoorstellingen, en voor een enkeling onder ons is 
de roei een mooie inspiratiebron voor keramiek.

door Wilma Schellevis

Even voorstellen: 
WCJSKWHAJ  
op zaterdag
ochtend

EASy ALLMARKTpLAATS
Aangeboden:

NIELSEN-KELLERMAN INTERVAL® 1000 tempowatch
Er zit een barst in het displayvenster en het batterijtje moet vervangen 
worden. 
Prijs: tegen elk aannemelijk bod 
Contact: Hans Rompa, 06 51 16 01 32

BMW R1150 GS (inclusief originele koffers)
Bouwjaar: 2000, kilometerstand: 49.900 km
Prijs: 17 ledenobligaties (€ 4.250,–)
Contact: Ramon, 06 16 47 22 66

PASSEPARToUTS 
U hebt een dierbare foto, ets, tekening of ander soort afbeelding en 
u wilt een passepartout op maat? Ik maak ze voor u in elk gewenst 
formaat en kleur.
Prijs: passepartout van 40-50 cm buitenmaat: € 15,– 
Contact: Karin Plantinga, plantext@wxs.nl / (0162) 43 34 72
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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 juli 2013
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

Op 5 januari zijn geslaagd voor het 
S2-examen:

Martine Reuvers en
Hans van Gennip

Op 6 april zijn geslaagd voor het 
S4-examen:

Gerbrand Swart en 
Walter van de Biggelaar

Van harte gefeliciteerd met het resultaat en 
veel roeiplezier gewenst!

namens de examencommissie,
Robert Wortelboer en Joost Doense

Bevoegdheden nieuw lid
Maud van Etten is sinds kort lid van RV Breda 
maar ze heeft zeer ruime(wedstrijd-)roei-
ervaring. Zij krijgt daarom de bevoegdheden 
B3 en S4.

Geslaagd


