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met de Hard Wax Jazzband | Spaarne Lenterace | Ringvaart Regatta 2014 | Niet niks zo ‘n 

wherry | KOMT DAT ZIEN | roeien in Roosendaal | Dommelregatta gezellig! | Clubwerk | 

De Kleine Karekiet | Openingstocht 2014 | genieten van de lente| 

Bijgaand artikel verscheen in 1999 in het speciale lustrum-
nummer van de 25-jarige Roeivereniging Breda. Omdat 
ons ledenbestand in de afgelopen vijftien jaar drastisch is 

veranderd leek het ons aardig om dit artikel, dat de oor-
sprong van de vereniging zo aardig weergeeft, nog eens 
op te nemen.

HET EERSTE BEGIN 
Waarom de Juniorkamer, een club van jonge managers in 
Breda, in 1974 het initiatief nam tot de oprichting van een roei-
vereniging in Breda is niet goed meer te achterhalen. Wat wel 
zeker is dat een aantal mensen besloot dat er in Breda behoefte 
was aan een dergelijke sportvereniging. Deze mensen van het 
eerste uur waren Beelke van Meurs, Gijs en Trees Tegelberq, Gé 
Blom en Victor Bernhard.

Hieronder is een korte reconstructie gemaakt hoe het gezel-
schap tot dit initiatief kwam:
Beelke: "Ik las een kleine annonce in het blaadje van de ten-
nisvereniging dat er een hearing zou zijn in hotel Dennenoord 
voor de oprichting van een roeivereniging". Victor zag bij toeval 
een poster op de Juniorkamer hangen met dezelfde aankondi-
ging en Gijs en Trees hoorden via de badmintonclub van de bij-
eenkomst. Trees: "De Juniorkamer moest elk jaar een goed doel 
realiseren. Maar waarom ze nu eigenlijk de oprichting van een 
roeivereniging uitkozen?" 
Victor valt in: "Dat zou Van Beusekom moeten weten. Die zat in 
de Juniorkamer en zat ook achter de tafel van de initiatiefne-
mers in Dennenoord. Maar zelf kon hij toen helemaal nog niet 
roeien." Hoe dan ook, de hearing op 10 mei '74 raakte bij veel 
roeiliefhebbers in Breda en omstreken een gevoelige snaar. 
Gé Blom roeide destijds bij de Dordtse roeivereniging, maar 
was enthousiast voor een roeiclub dicht bij huis. Als Beelke 
gevraagd werd welke sport 
ze beoefende, riep ze sinds jaar en dag dat ze roeide, wat bij het 
ontbreken van een roeivereniging in Breda helemaal niet het 
geval was. Victor kreeg al in '60 bij zijn verhuizing naar Breda, 
de opdracht van de toenmalige vicevoorzitter van de KNRB een 
roeivereniging op te richten in "de enige stad van Nederland 

boven de 100.000 inwoners zonder roeimogelijkheid". Trees 
en Gijs Tegelberg waren roeiers-van-huis-uit en voelden zich 
meteen aangesproken. Maar liefst tachtig belangstellenden 
meldden zich op de hearing in het zaaltje van Dennenoord. 
Tachtig mensen die interesse hadden om lid te worden van 
een nieuwe roeiclub waarvoor nog helemaal niets geregeld 
was: geen loods, geen boot, geen vlot, geen roeiwater. Wat er 
allemaal voor nodig was om in Breda en omgeving te kunnen 
roeien hadden de mannen van de Juniorkamer al keurig op een 
rij gezet. Er circuleerden op die eerste bijeenkomst zelfs opga-
velijsten voor deelname aan commissies materiaal, bouwen en 
wedstrijdroeien. Maar in de eerstvolgende maanden konden 
die commissies 
nog niets doen. Eerste vereiste was het vinden van een geschik-
te locatie en dat was geen sinecure. Ten zuiden van Breda was 
het roeiwater te bochtig en te smal, de singel in Breda was niet 
ideaal door de wisselende waterstanden waardoor je of niet 
onder de bruggen door kon, óf snel aan de grond liep en aan de 
noordkant van de stad lag industrie. Het 
moest dus verderop gezocht worden. Gelukkig verbeterde in 
die jaren het watermilieu van de Mark aanzienlijk door waterzui-
vering en persleidingen en verdween ook de misselijk makende 
stank, veroorzaakt door van Belgische vlasfabrieken afkomstig 
afvalwater. Een vestigingsplaats iets verder ten noorden van 
Breda zou aan alle eisen voor een roeivereniging voldoen: 
genoeg water zowel in de breedte als in de lengte en goed te 
bereiken. Op langere termijn zou een locatie gerealiseerd kun-
nen worden in de Haagse Beemden, waar plannen bestonden 
voor een groot watersportcentrum. Plannen, die nooit zijn uit-
gevoerd. 
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CONTACTEN EN KWALITEITEN 
De hearing in mei leverde een club actieve mensen op die 
voortvarend te werk ging. En het zat de oprichtingscommissie 
mee, niet in het minst omdat de deelnemers het juiste sociale 
netwerk konden aanboren of onmisbare kwaliteiten bezaten. 
Wat ze deelden was een enorme inzet voor, en betrokkenheid 
op het gestelde doel. 
De heer Van Beusekom kende vanuit zijn functie als adjunct-
directeur Openbare Werken van de gemeente veel mensen in 
en om Breda. Hij wist wegenbouwer Rasenberg die de beschik-
king had over veel terreinen aan de Mark, voor het roeikar-
retje te spannen. Victor Bernard had de juiste relaties bij de 
Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) en wist dat in de 
december vergadering van de Bond de besluitvorming over 
toetreding van nieuwe leden plaats zou vinden. Een officiële 
erkenning-Iid te zijn van de K.N.R.B.- zou de nieuwe vereniging 
meer kansen bieden op subsidies. En Leo Weinberg, Nautiluslid, 
accountant, en belangstellende voor het lidmaatschap van een 
roeivereniging in Breda, wilde het financiële aspect wel voor zijn 
rekening nemen. Met ook nog de voorzitter van de Roeibond 
Zuid en Dudok van Heel-roeilid Wout Vogelensang in de gelede-
ren, was het een ijzersterke oprichtingscommissie. Op 24 okto-
ber 1974, nog geen half jaar na de hearing van mei, werd bij de 
heer Van Beusekom thuis de officiële beslissing tot oprichting 
van de Roeivereniging Breda genomen. Het glas werd alvast 
geheven en de statuten van de nieuwe Vereniging mèt het ver-
zoek als lid te mogen toetreden konden nog voor het eind van 
het jaar aan de K.N.R.B. worden voorgelegd. 

Loods, vloot en vlot
Vanaf toen ging het snel. De firma Rasenberg stelde een ter-
rein aan de Mark vlak bij Terheijden beschikbaar, met een heel 
geschikte loods. Die moest weliswaar een grondige opknap-
beurt ondergaan, maar met hulp van de heer Van Loon, als 
leidinggevende bij Rasenberg werkzaam, liep dat van een leien 
dakje. Aspirant-leden tastten in eigen beurs of stelden een ren-
teloze lening ter beschikking voor een beginkapitaal om boten 
te kunnen aanschaffen. Weliswaar niet allemaal nieuwe, maar 
zo konden de nieuwe leden al na een paar maanden gebruik 
maken van een kleine vloot. Grootste en duurste investering was 
de bouw en aanleg van een vlot. Dat moest niet alleen een 
zekere lengte hebben, maar moest ook zijn voorzien van een 
scharnierend deel. De waterstanden van de Mark konden en 
kunnen wel anderhalve meter in hoogte verschillen. Maar ook 
dat probleem werd opgelost en een schitterend vlot, aanvanke-
lijk richting Breda gesitueerd, voorzien van een roeibak voor de 
eerste roei-instructies, was het resultaat. 

STRIJKEND AANKOMEN 
Al in het voorjaar van '75 roeien de eerste leden op de West-
Brabantse wateren. De eigen roei-accommodatie is dan nog 
lang niet klaar, maar er zijn al wel boten. Dudok van Heel, de 
roeivereniging van de cadetten van de Koninklijke Militaire 
Academie (KMA) betoonde zich een goed gastheer: de boten 

konden tijdelijk op het KMA-terrein worden opgeslagen. Gijs 
Tegelberg weet nog goed hoe hij een van die boten, een 
skiff, vlak voor de opening moest overroeien van Breda naar 
Terheijden. "Het was de bedoeling dat ik een skiff van Dudok 
van Heel naar een dekschuit die bij de CS.M. lag afgemeerd zou 
roeien. Maar toen ik 
daar eenmaal was dacht ik : 'Ach, waarom zou ik niet doorroei-
en?' Ik had in vijfentwintig jaar niet geroeid, maar het is net als 
met fietsen, zoiets verleer je niet. Al vond ik het toch wel even 
spannend. Daarbij kwam, dat de wind enorm aanwakkerde aan 
het eind van die dag en het ging ook nog regenen. Nu had ik 
destijds in Baarn, waar ik zoveel jaren geleden was begonnen 
met roeien, geleerd altijd strijkend aan te komen. Waarom weet 
ik niet, dat was nu eenmaal zo. En dus deed ik dat ook op die 
dag in die skiff in regen en storm. Op het vlot stond toen Hans 
Reinders, het tot instructiecommissaris gebombardeerde mede-
roeilid. “Gijs, ik verleen je hierbij alle te behalen bevoegdheden 
i n één keer. Jij hoeft nooit meer af te roeien!”en zo is het ook 
gebeurd’, geniet Gijs nog na.

DE OPENING
Direct na de zomervakantie was het zover: op 23 augustus 
1975 knipt burgemeester Van Maasakkers van de gemeente 
Terheijden het rode lint door ter opening van de nieuwe accom-
modatie van de Roeivereniging Breda. Zijn vrouw mag de 
spiksplinternieuwe wherry ‘Terheijden’ noemen. De wethouder 
van sportzaken van de gemeente Breda, de heer van Graafland, 
doopt de andere nieuwe boot, een C-1, ‘Breda’. De verbonden-
heid van beide gemeenten is daarmee vorm gegeven. De roei-
vereniging Breda is begonnen aan een bloeiend bestaan, waar 
het aantal leden steeds een stijgende lijn laat zien, het aantal 
boten met het jaar toeneemt en ondanks forse uitbreiding van 
de roeiloodscapaciteit, na 25 jaar een geheel nieuwe roeiaccom-
modatie wordt gebouwd.

Kotje
‘Die eerste tijd!’, roept Beelke schaterend, ‘Ik weet nog goed 
dat we gastroeiers uit Roermond ontvinge n. Wij ons veront-
schuldigen voor onze armzalige accommodatie. We hadden 
in de begintijd een armzalig kotje met een potkacheltje. Maar 
de Roermondse dames reageerden stomverbaasd: “Armzalig? 
Hoezo? Het is hier porachtig en hartstikke gezellig. Wij hebben 
in Roermond helemaal niks!” ‘Dat kotje was een directiekeet,’ 
vult Victor aan, ‘gekocht voor fl 2000,-. Die heeft wel tien jaar 
gestaan en pas toen die helemaal van ellende in elkaar zakte 
werd het huidige clubgebouw (nu de werkplaats kp) neergezet. 
‘En iedereen was actief hè’zegt Trees, ‘Zo moest er, vonden we 
ook een roeikrantje komen. We zijn toen meteen met de Easy-
all begonnen. Hoe vaak die uitkwam? Nou als we genoeg kopij 
hadden en geld om het te laten  drukken. Dat was toch al gauw 
zo’n acht keer per jaar.’
Beelke: ‘Als je vraagt wat nu zo kenmerkend is voor de Bredaase 
roeivereniging, dan kun je zeggen dat het een heel open club 
is. Niks geen ballotage, iedereen is van harte welkom. Het is 
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Vrienden van de RV Breda i.o.
Het uitbreiden van onze accommodatie met de nieuwe Henk 
van Heelloods, het 40-jarig bestaanvan onze roeivereniging, 
de resultaten afwerpende crew-class-instructie, het groeiend 
ledenbestand en het onderlinge ledencontact zijn elementen 
die de blik op de horizon gericht houden. Ledenbijdragen 
aan wedstrijden, toertochten, deelname op de nieuwe Willem 
Alexanderbaan plus het komend WK-roeien op de Bosbaan zijn 
nationale omstandigheden, die aantonen dat de roeisport een 
steeds breder draagvlak vindt. Het lustrum is aangegrepen om 

blijvend extra aandacht uit te laten gaan naar de inmiddels niet 
meer actieve leden uit onze eerste 40 jaar. Er is gekozen voor 
een combinatie met mogelijkheden om de huidige groei te ver-
sterken in de vorm van: Vrienden van de Roeivereniging Breda, 
nu nog in embryonale fase. Wim Rutten, Kees Bakkenist en Paul 
Steverink zullen de eerste aanzet daartoe geven. 

contact: vriendenrvbreda@gmail.com

RV Breda borrel op WK Roeien
door Maud van Etten

Zeer verheugd zijn wij, dat juist tijdens het VIIIe lustrum van de 
RV Breda een Werelds Roeitoernooi in Nederland plaatsvindt op 
de Bosbaan te Amsterdam. 
Na het finetunen van zijn starthalen op het Dubbelfestijn, gaan 
we er vanuit dat onze voormalig jeugdroeier Mitchel Steenman 
daar op zaterdag 30 augustus om 13:45 uur de M2- finale vaart. 
 
Alle Bredanaars zijn op het WK terrein van harte welkom om 
direct na afloop van de finales een borrel te komen drinken 
en hopelijk te proosten op het blik (welke kleur dan ook) dat 
Mitchel mee naar huis brengt. 

Wanneer en waar:
Zaterdag 30 augustus 15:00 uur
Bosbaan te Amsterdam (het festivalterrein waar veel meer te 
beleven is dan alleen toproeien!)
Exacte locatie waar we afspreken op het WK-terrein hoor je nog
Mocht je nog geen kaarten hebben: geen paniek, veld/tribune-
kaarten voor de finales van zaterdag zijn nog te koop via 
www.amsterdamrowing.com
Graag even van tevoren aanmelden bij Maud van Etten, maud.
van.etten@rhdhv.com

altijd al een actieve vereniging geweest en dat is het nu nog. 
Misschien met een nog wat jeugdiger élan dan destijds.’

Juniorkamer
En hoe zat het nu met die Juniorkamer die op het idee kwam 
een roeivereniging in Breda op te richten? Van Beusekom, nog 
altijd donateur, kan het zich nog goed voor de geest halen. ‘Nee, 
ik kon toen helemaal nog niet roeien, maar ik kende wel een 
aantal oud-roeiers die in hun studententijd hadden geroeid, 
zoals Jan van Besouw, Leo Weinberg, Wout Vogelensang en 
Sieward Kolthek. Ook was ik toen lid van de Juniorkamer en 
die zocht goede projecten die ze vanuit de stelling “learning by 
doïng”konden uitvoeren. Een project moest een reële kans van 

slagen hebben, het mocht geen utopie zijn. Nee, het was niet 
zo dat we per jaar één project uitvoerden. Het waren er meer, 
zoals een project voor gehandicapten of een draf- en renbaan. 
Door mijn baan bij de gemeente was ik vrij goed op de hoogte 
van wat haalbaar was en wat niet. Ik heb de Juniorkamer toen 
de suggestie gedaan, de oprichting van een roeivereniging 
als project op te pakken. Maar uiteindelijk was en bleef ik de 
enige schakel tussen Juniorkamerlid en het oprichtingscomitee. 
Vermeld u wel dat we veel dank verschuldigd zijn aan de firma 
Rasenberg?’

mailto:vriendenrvbreda@gmail.com
http://www.amsterdamrowing.com
mailto:maud.van.etten@rhdhv.com
mailto:maud.van.etten@rhdhv.com
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Tweede wijnproeverij op 21 juni
Kees Bakkenist

De Lustrum wijnproeverij op 26 april was een suc-
ces, waar elders in dit nummer door een van de 
proevers verslag van wordt gedaan. Zo zijn we er 
in geslaagd Koningsdag nog mooier te maken. Alle 
proeftafels waren bezet. Na serieus proeven en 
overleggen zijn we erin geslaagd een rode en witte 
lustrumwijn RV Breda 2014 te kiezen. Wat we ons 
niet gerealiseerd hadden, is dat er nog een aantal 
leden erg graag bij had willen zijn. Zij hebben ons 
gevraagd of er niet nòg een proeverij geregeld kan 
worden. Dit doen we natuurlijk graag. Dé kans voor 
de leden en hun partners die er op Koningsdag niet 
bij konden zijn, is nu de tweede wijnproeverij van 
dit jaar. Die houden we op de langste dag van het 
jaar, namelijk op 21 juni. We zullen op dezelfde 
manier een gezellige proeverij organiseren en kij-
ken met veel belangstelling uit wat de uitkomst en 
opbrengst die 21ste juni zal zijn. Meld je samen 
met je partner, als je dat gezellig vindt, aan. Je kunt 
je inschrijven op de lijst die we op de roeivereniging 
zullen ophangen of mailen naar lustrum@rvbreda.
nl. De leden die er 26 april niet bij zijn geweest 
genieten voorrang, dus graag snel aanmelden. De 
lustrumcommissie zorgt voor een gezellige middag 
met een hapje en een drankje, kosten € 10,00 pp. 
Graag tot ziens op de proeverij de 21ste juni.

2e Lustrum wijnproeverij
Graag snel aanmelden 
op de intekenlijst of via
lustrum@rvbreda.nl.
€ 10,- 

De proeverij is op 
zaterdag 21 juni van 
16:00 uur tot 18:30 
op de club.

Swingend clubhuis met de Hard Wax 
Jazzband
door Hans Rompa

Op zondag 1 juni speelde de Hard Wax Jazzband op roeiver-
eniging Breda. Dit gezelschap bestaat uit Robert Jarvis uit 
Engeland op trombone, Frank van der Kooij op sopraansax, 
Jeroen Konings op contrabas en Maartje Simons op drums. 
Met dit evenement werd onze sociëteit een verlengstuk van 
het Breda Jazzfestival, dat zich op dat moment elders in de stad 
afspeelde. Het idee hiervoor is ontstaan tijdens een eerdere 

lustrumactiviteit: de wijnproeverij. Alles is op zeer korte termijn 
geregeld maar helaas is de communicatie van de aanvangstijd 
niet gegaan zoals het moest, waardoor er zich wat misverstan-
den voordeden. Toch waren er nog aardig wat mensen op de 
activiteit afgekomen, zowel leden als niet-leden. De aanwezigen 
konden onder het genot van een Ramsesbiertje van de tap of 
een ander drankje, lekker in het zonnetje, ontspannend genie-
ten van deze ‘vierzonder’. 

mailto:lustrum@rvbreda.nl
mailto:lustrum@rvbreda.nl
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Spaarne Lenterace 
18 mei 2014
door Adrienne Ogier

Voor ons team is de Spaarne Lenterace de meest favoriete wed-
strijd om aan deel te nemen! We verheugen ons er altijd weer op 
om te gaan. Zodra je de auto bij het ziekenhuis hebt geplaatst 
start je al met een korte wandeling door een prachtig mooie 
woonwijk, Je komt dan aan bij een gezellig clubhuis met genoeg 
ruimte er omheen voor alle boten. Op het terras staat een 
tafel vol met de lekkerste taarten die je maar kunt bedenken, 
gemaakt door de deelnemers van het Spaarne zelf in ruil voor 
inschrijfgeld. (ideetje voor ons misschien?!)
We zijn blijkbaar niet de enigen die dit vinden. In totaal deden 
er dit jaar 245 ploegen, ruim 1000 deelnemers, mee! De race 
gaat over een afstand van 4,5 kilometer, waarbij je begint op de 
Ringvaart en eindigt voor het botenhuis. Over het parcours ga je 
onder 2 bruggen door en er zitten een paar mooie bochten in.
Tijdens het oproeien is het genieten van de mooie woonbo-

ten en prachtige huizen 
met mooie tuinen. Door de 
hoeveelheid ploegen is er 

voor iedereen ook voldoende 
tegenstand wat de wedstrijd ook 

uitdagend maakt. We zijn zelf als 
10de van de 12 geëindigd. Een uitdaging 

voor volgend jaar om een aantal treden hoger op de ladder te 
klimmen. 

Na gedane arbeid is het goed toeven op het zonnige terras met 
een vers getapt biertje en een hartige verse taart erbij. Dit alles 
geserveerd door een zeer enthousiaste bediening. Ondertussen 
werd de piano door zes sterke mannen ‘even’ op het terras weg-
gezet. Dat beloofde wat voor de middag, maar toen waren wij 
alweer moe en voldaan naar Breda vertrokken.
Volgend jaar zijn we er weer bij!

Ringvaart Regatta 2014
Over de Stelling van Amsterdam en 
toch maar niet pisse in Lisse
door Ilja Kok

De wekker ging om 3.45u af. Oeff, dat was meteen wel zo’n 
momentje waarop ik me afvroeg waar je het allemaal voor doet. 
Maar goed, koffie doet wonderen...  Om 4.45u stond ik bij Hans 
voor de deur en een uur later arriveerden we in Leiderdorp. 
Snel de boot opriggeren en voorzien van allerlei hulpmiddelen 
en attributen. Zo hadden we op de boeg-rigger enkele route-
kaartjes geplakt en zat op de slagrigger een schemaatje met 
verwachte doorkomsttijden. Verder nog wat energiedrankjes, 
pannenkoeken, bananen en een plastuitje en hup het water op.
We startten om 7.22u en al na ruim 5 km verloren we de 
impellor wat zoveel betekende als dat het de rest van de dag 
enigszins gokken werd hoeveel km we nog te gaan hadden. 
Achteraf weet ik niet of dat nou een voordeel of een nadeel 
was.  Voorafgaand aan de wedstrijd hadden we besloten dat we 
alleen op de stopplaats van 42km zouden stoppen om te plas-
sen en dat we verder alleen maar korte “laat lopen-stops” zou-
den houden voor wat food & beverage. De laatste km’s tot de 
42 km waren zwaar…alsof je lijf ook echt weet dat het dadelijk 
even mag gaan rusten. Aangekomen bij het 42 km punt waren 
de vlotten bezet. Wachten totdat er ruimte was om aan te leg-

gen paste niet in onze strategie, dus…dan maar niet plassen. 
Wel Bauke Smit succes gewenst, even snel een pannenkoek 
naar binnen gewerkt, wat gedronken en naar de motiverende 
woorden van onze begeleider Thera geluisterd. Thera Habben-
Jansen, haar naam zij geprezen, die zich op voorhand al had 
onderscheiden door een reserve kussentje mee te nemen.
Toen we weer verder gingen was het idee om in ‘Lisse te gaan 
pisse’. In Lisse was immers een volgende aanlegmogelijkheid. 
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Maar helaas, helaas…ook daar waren de vlotten bezet. Dus ook 
na 59km roeien hadden we nog geen plasje kunnen plegen. De 
voorraad werd zorgvuldig door Thera via onderhandse gooibe-
wegingen aangevuld (oftewel; de flesjes energiedrank vlogen 
van vlot naar boot) en wederom waren haar bemoedigende 
woorden voldoende om het plassen uit te stellen. 
We voeren richting Haarlem, het traject van de Spaarne Lente 
Race en onderweg begon Hans ineens over de Stelling van 
Amsterdam te vertellen. Complete hoofdstukken uit de Noord-
Hollandse geschiedenis kwamen vanaf de boegplaats richting 
de slagpositie en voor ik het wist zat ik er helemaal in. Het 
voelde bijna als een luisterboek, maar dan eentje die af en toe 
onderbroken werd door “stuurboord sterk”, “bakboord sterk” 
(later werd dat: “stuurboord” of “bakboord”. En nog later “stuur” 
of “bak”).
Nadat we zo ongeveer bij de 20ste eeuw aangekomen waren 
vroeg ik Hans of hij de rest wilde bewaren voor de dag erna, of 
de dag daarna, ofzo. 

We voeren flink door, over de Kager Plassen, langs villawijken, 
langs ontelbaar veel molens, over mooi water en soms door vuil 
water. Onderweg kwamen we Jack Sneep nog tegen, die net als 
Bauke Smit de 100km in de skiff aflegde. De Helden.

Onze plasdrang hadden we uitgeschakeld, want we wisten 
dat het nu een kwestie was van “ophouden tot 88 km”. Bij 88 
km kwam de zeer welkome verplichte stop. Op dat punt in 
Leidschendam wordt de boot uit het water getild (godzijdank 
door anderen!) en wordt de tijd 45 min stilgezet. In die 45 min 
kun je je dan even laten masseren (jaaaa!!!!) en blaren door laten 
prikken (neeeee, dat kan ook met je tanden) en plassen! Zo’n 
“lange” stop is fijn en tegelijkertijd verraderlijk. Je voelt weer 
even dat je leeft, dat je bloed door je billen stroomt, maar tege-
lijkertijd begint alles zeer te doen. Toen we na die pauze weer 
in de boot stapten waren de eerste paar minuten een hel. Hans 
was behoorlijk koud geworden en ik kon alleen nog maar met 
stompjes roeien. Toen de open blaren weer eenmaal hun plekje 
om de handvaten heen hadden gevonden ging het weer beter 
en zetten we koers richting de finish. Nadat we ons nog 1x12 
km flink hadden uitgesloofd, finishten we in een nieuw mixre-
cord van 8.15u. Jack kwam een uurtje later moe, maar zeer vol-
daan binnen en weer iets later kwam ook Bauke over de finish. 
Wat zullen we die nacht allemaal goed geslapen hebben. 

De Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie, gelegen 
op 15 tot 20 kilometer rond het centrum van het Nederlandse 
Amsterdam. De Stelling is 135 kilometer lang, bevat 45 forten 
en is aangelegd van 1880 tot 1920. Onderdeel van de Stelling 
zijn bijvoorbeeld het pantserfort Fort Pampus, maar ook de for-
ten Vijfhuizen en Aalsmeer langs de Ringvaart die ervoor zorg-
den dat de zuidelijk helft van de Haarlemmermeer onder water 
kon worden gezet.
Primair was de Stelling van Amsterdam namelijk een waterli-
nie. In geval van vijandelijkheden zouden grote delen van het 
gebied rond Amsterdam onder water worden gezet. De vijand 
zou dan niet kunnen oprukken. Amsterdam zou fungeren als 
nationaal redoute, als het laatste bastion van Nederland. De 
forten werden gesitueerd op plaatsen waar de waterlinie wordt 
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doorkruist door dijken, wegen of spoorlijnen. Plaatsen waar het 
water diep genoeg was voor boten waren kwetsbaar, doordat de 
oprukkende vijand op die plaatsen niet door het water zou wor-
den tegengehouden, zodat hij ook op deze plekken onder vuur 
genomen moest kunnen worden. In het militaire jargon stonden 
deze wegen etc. bekend als accessen. De aanleg van de Stelling 
van Amsterdam werd geregeld in de Vestingwet van 1874.
Tijdens de voorbereiding van de aanleg van de fortificaties 
bleek dat de plannen al door de technische ontwikkeling 
ingehaald waren. De zandlichamen die als fundering dienden, 
moesten eerst meerdere jaren inklinken alvorens de forten 
zelf gebouwd konden worden. De komst van de brisantgra-
naat (die bij het treffen van het doel explodeerde) maakte het 
noodzakelijk om de forten uit beton, in plaats van metselwerk 
te vervaardigen. Daarmee was echter op dat moment -op deze 
schaal- nog geen ervaring opgedaan in Nederland. Er werden 
eerst uitgebreide proeven gedaan waarbij betonconstruc-
ties werden beschoten met het zwaarste geschut dat op dat 
moment te verkrijgen was. Eerst in 1897 kon met de aanleg van 
de eigenlijke forten worden begonnen (van enkele werken was 
de aanleg -in baksteen- stilgelegd).
De Stelling van Amsterdam heeft nooit actief dienstgedaan, 
maar heeft wel een afschrikwekkende werking gehad. In 1914 
waren de Stelling en de Nieuwe Hollandse Waterlinie namelijk 
een factor voor de Duitsers om Nederland niet in te vallen. 
Door de opkomst van het vliegtuig verloor de Stelling na de 
Eerste Wereldoorlog snel aan militaire betekenis. Zij bleef ech-
ter grotendeels behouden, en de militaire status werd pas in 
1963 opgeheven. In 1996 is de Stelling van Amsterdam in haar 
geheel op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst.

De Haarlemmermeer en de Ringvaart
In de middeleeuwen, rond de 13e eeuw, kende het gebied tus-
sen de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden ten minste drie 
veenmeren, te weten: het Spieringmeer in het noorden, het 
(oude) Haarlemmermeer in het midden en het Leidsemeer in 
het zuiden. Voor delen van deze meren bestonden plaatselijk 
ook namen als het Hellemeer en het Oude Meer, maar dat 
waren delen van de voornoemde meren. Door vervening (met 
name door Haarlemmers) ten behoeve van de brandstofvoor-
ziening van de groeiende steden en hun bedrijvigheid en als 
gevolg van golfafslag door slechte of ontbrekende bedijking 
verdween in de loop der jaren vooral aan de noordelijke en 
oostelijke oevers steeds meer veenland.
Omstreeks 1477 ontstond bij de Vennep een open verbinding 
tussen het Oude Haarlemmermeer en het Leidsemeer. In 1508 
werden de laatste restanten van de landbrug die het Oude 
Haarlemmermeer en het Spieringmeer van elkaar scheidden 
weggespoeld. Hierbij ging tevens de belangrijkste verbinding 
over land tussen Haarlem en Amsterdam via Sloten verloren, 
waarna nog slechts de route via de Spaarndammerdijk over-
bleef. Aldus voegden de drie meren zich aaneen tot één groot 
meer, dat het (nieuwe) Haarlemmermeer werd genoemd: het 
grootste meer van Holland, met een oppervlakte van bijna 17 

duizend hectare. Vanwege het woeste en landvretende karakter 
van het meer kreeg het de bijnaam de “Waterwolf”.
Later dreigde ook de landverbinding die het Haarlemmermeer 
van het IJ scheidde verloren te gaan, maar met veel moeite 
kon in de jaren na 1509 de Spaarndammerdijk hersteld wor-
den, waardoor het Haarlemmermeer uiteindelijk geen deel 
ging uitmaken van de zeearm met zout water die zich vanaf 
de Zuiderzee westwaarts via het IJ uitstrekte. Niet alleen veel 
land ging verloren, ook verschillende dorpen, waaronder 
Nieuwerkerk en Rijk, werden door het water verzwolgen. Van 
het dorpsgebied van Aalsmeer verdween meer dan de helft, 
doch de dorpskern van Aalsmeer bleef net buiten de oevers 
van het meer behouden.
De ‘Waterwolf’ maakte een geruchtmakend slachtoffer op 7 
januari 1629 toen Frederik Hendrik van de Palts, de oudste zoon 
van Frederik V van de Palts, verdronk op een boottocht van 
Den Haag naar Amsterdam. Zij waren op weg gegaan om de 
door Piet Hein op de Spanjaarden buitgemaakte zilverschat in 
Amsterdam te bezichtigen, maar kwamen terecht in een hevige 
storm. Het schip verging en er verdronken vier opvarenden. 
Frederik V overleefde ternauwernood zelf de storm.
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. 
Al in de 17e eeuw werden, onder andere door Jan 
Adriaenszoon Leeghwater, plannen gemaakt om het 
Haarlemmermeer droog te malen. In 1641 publiceerde 
Leeghwater zijn Haarlemmermeer-boek. Hiervoor zouden circa 
200 poldermolens nodig zijn geweest. Tegen deze plannen 
bestond echter sterke oppositie. Zo wilde Leiden zijn lucratieve 
visrechten niet kwijt en lag Haarlem dwars omdat het fors ver-
diende aan de scheepvaart; het transportmiddel bij uitstek in 
het drassige Holland. Daarnaast ontbraken de middelen en was 
er weinig vertrouwen in de technische haalbaarheid van een 
droogmakerij op deze schaal.
Eind 1836 hadden twee stormen het water tot de poorten 
van Leiden en Amsterdam opgejaagd, waarna koning Willem 
I in 1837 besloot dat het meer moest worden drooggema-
len. Bij Koninklijk Besluit van 1 augustus werd een commissie 
belast met het maken van een ontwerp voor de droogma-
king. Dit ontwerp liet even op zich wachten; pas toen in 1839 
Amsterdam en Leiden weer te kampen hadden met overlast 
kwam er schot in de zaak. Voor het graven van de Ringvaart en 
de bedijking zette jonkheer Frederik van de Poll in mei 1840 
bij Hillegom de eerste spade in de grond. Na acht jaar graven 
was het meer volledig afgesloten door een ringdijk van 59,5 km 
lengte en 0,70 tot 1,70 m hoogte.

Gemaal De Cruquius
Inmiddels was besloten de droogmaking volledig met stoom-
kracht te verrichten: een unicum in die tijd, want tot dan 
werden vooral windmolens gebruikt. De bedoeling was de 
benodigde machines in Nederland te laten bouwen, maar de 
laagste Nederlandse inschrijver zat veertig procent boven die 
uit het buitenland, en zo kreeg een Engels bedrijf de opdracht. 
In 1845 werd eerst een proefstoomtuig gebouwd, het Gemaal 
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De Leeghwater (bij de Kaag), dat in 1848 begon met het 
droogmalen. In 1849 werden de andere twee stoomgemalen 
in gebruik genomen: Gemaal De Cruquius (bij Heemstede) en 
Gemaal De Lynden (bij Osdorp). De gemalen werden vernoemd 
naar personen die initiatieven hadden genomen tot droogma-
king (Nicolaus Cruquius en Frans Godard baron van Lynden van 
Hemmen). Uiteindelijk viel het meer op 1 juli 1852 droog.
In de jaren daarna werd het nieuwe land ontgonnen. De grond 
bracht 8 miljoen gulden op, de kosten van de droogmaking 
bedroegen 14,5 miljoen. Het verschil werd in de jaren daarna 
via grondbelasting goedgemaakt. De kopers bestonden vooral 
uit rijke lieden uit de grote steden, die grond vervolgens aan 
boeren verpachtten.
De 20 km lange Hoofdvaart verbindt Gemaal De Lynden in het 
noorden met Gemaal De Leeghwater in het zuiden van de polder.

Gemeente Haarlemmermeer
Na het droogvallen duurde het nog tot 11 juli 1855 voordat de 
Haarlemmermeer een gemeente werd. Voordien zijn er plan-
nen geweest om de Haarlemmermeer in twee gemeenten in 
te delen, waarbij het noordelijke deel bij Noord-Holland zou 
worden gevoegd en het zuiden bij Zuid-Holland. De eerste bur-
gemeester was Mr. M.S.P. Pabst. Het gemeentehuis stond oor-
spronkelijk in Heemstede, maar sinds 1867 in Hoofddorp.
In de polder zouden twee dorpen gesticht worden: Kruisdorp 

(het latere Hoofddorp) en Venneperdorp (het latere Nieuw-
Vennep). Kruisdorp ontwikkelde zich al snel tot het belangrijk-
ste dorp van de polder, mede doordat hier het gemeentehuis 
gebouwd werd. Ook het polderhuis kwam in dit dorp. 
Later kwamen er meer dorpen, waarvan Badhoevedorp en 
Zwanenburg de grootste zijn.
Haarlemmermeer bestaat uit 26 kernen en is een van de grotere 
gemeenten van Nederland.
Gemaal De Cruquius werd in 1933 buiten gebruik gesteld en is 
sindsdien een museum. Nabij Aalsmeer verscheen inmiddels 
een nieuw derde gemaal, De Bolstra (vernoemd naar Melchior 
Bolstra).
Sinds 2001 is er het Gemaal Koning Willem I, het vierde gemaal 
van de polder, gelegen bij Vijfhuizen, een paar kilometer ten 
oosten van het oude stoomgemaal De Cruquius. Het gemaal 
De Lynden werd in 2006 uitgebreid om een grotere capaciteit 
te verkrijgen, dit mede door de uitbreiding van het verharde 
oppervlak in de polder, als gevolg van uitbreiding van de 
(woon)bebouwing en uitbreiding van Schiphol. Aanvankelijk 
was Haarlemmermeer een landbouwgemeente. In de 20e eeuw 
kwam de glastuinbouw op en werd de Luchthaven Schiphol 
ontwikkeld. Zowel rond Schiphol als Hoofddorp bevinden zich 
bedrijventerreinen en kantoorparken. Veel internationale bedrij-
ven hebben hier een vestiging. In 2002 werd nabij Vijfhuizen de 
Floriade gehouden.

Niet niks zo ‘n  wherry door Bert van Nispen

Oproep voor midweek roeiers, toerroeiers en andere liefhebbers
Ze logeren in de RAP loods, gedoogd door skiffeurs die beducht 
voor schade, wherry´s dikwijls een sta in de weg vinden. Na 
het in gebruik nemen van de nieuwe botenloods is die situatie 
echter ingrijpend veranderd. De opmerkzame roeier zal het niet 
zijn ontgaan dat de wherry´s op hun vertrouwde stekkie in de 
RAP zijn blijven staan en het zal hem of haar ook zijn opgevallen 
dat de kleine botenwagen inmiddels een vaste plek bij de grote 
loods heeft gekregen.  Ruim twee jaar geleden werd bij deze 

stoere boten achterstallig onderhoud geconstateerd en waren 
ze al hard toe aan een opknapbeurt. Onlangs hielpen enkele 
van onze leden bij het schuren en poetsen van de Henk Cosijn 
en kon zodoende deze prachtige overnaadse boot van twee 
nieuwe laklagen worden voorzien.   
Wie volgt dit voorbeeld en meldt zich voor het opknappen van 
de Donge die ook hard aan een nieuwe make-up toe is?   
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KOMT DAT ZIEN KOMT DAT ZIEN KOMT  
DAT ... Botenavontuur op locatie
door Bert van Nispen

In het weekend van 19 januari was de crew van Waterland Film 
uit Amsterdam present in onze stad voor opnamen aan de 
haven. Mij was gevraagd een van onze wherry´s  beschikbaar 
te stellen om  twee van hun acteurs al roeiende in de haven te 
filmen. Een unieke kans om onze roei weer eens op de kaart te 
zetten. 
Dankzij  bereidwillige handen van enkele van onze leden kon 
´s middags om 13.00 uur De Henk Cosijn  in het water worden 
getild en vertrokken we (Eleanor van Andel, Marius Aalders en 
ondergetekende) richting Breda om daar tussen twee en vier 
uur beschikbaar te kunnen zijn op de filmlocatie. 
Die morgen was er in alle haast bij de bouwmaatschappij van 
de zo goed als gesloopte Trambrug, aangedrongen op door-
vaart. Gelukkig kregen we na enige discussie daar medewerking 
voor, zodat we klokslag twee op de afgesproken tijd in de haven 
konden aanmeren. 
Van filmen was daar nog weinig te merken. Behalve een grote 
rode bus in dubbeldekker uitvoering en een geluidswagen, 

bespeurden we geen activiteiten. Enkele geluidstechnici kon-
den ons naar de productiemanager in het gebouw van de 
Trapkes bij de Tolbrug verwijzen. Daar hoorden we dat de bin-
nenopnames in tijd uit gingen lopen en men pas na vijf uur met 
filmen aan de kade zou beginnen. Het gevolg was dat we ruim 
na zessen in het donker met geïmproviseerde verlichting terug 
naar Terheijden roeiden.
Verkleumd tot op het bot meerden we ’s avonds weer aan bij de 
roei en noteerden er een dosis bijzondere ervaringen plus een 
nieuw snelheidsrecord met een wherry. 
Breda werd door Waterland Film met succes als locatie gekozen 
omdat het verhaal Onder Het Hart zich in een stad in het zuiden 
van Nederland moest afspelen. Dubieus leek ons echter het fil-
men van een scene bij een temperatuur van nauwelijks vier gra-
den boven nul in een miezerige regen die zwoele zomeravond 
werd genoemd.       

Vanaf 2 oktober 2014 is Onder Het Hart in de Pathè bioscoop te 
zien. In de cast acteren onder anderen Kim van Kooten en Koen 
de Graeve. De regie is van Nicole van Kilsdonk.
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Midweekroeiers 
roeien in 
Roosendaal 
door Bert van Nispen  

Op woensdag 9 april 2014 waren acht Bredase midweekroeiers 
te gast bij de Roosendaalse Roeivereniging aan de Vliet voor 
een retourtje Dinteloord en maakte kennis met het water, waar 
jaarlijks in november de Suikerrace wordt gehouden. Niet ver 
van het Volkerak  pauzeerden we 
in deze authentieke haven en lunchten er buiten op een terras. 
Weer terug in Roosendaal was er koffie en thee en werden we 
onthaald op zelfgebakken cake en een hartige taart. Al met al 
een dag met mooie indrukken en een hartelijke ontvangst.
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Dommelregatta altijd gezellig!  
door Willem Jan van Amersfoort

Wat begon als een open vraag na een partijtje roeien op een wille-
keurige bijna zomerse avond eindigde in een fantastisch avontuur, 
roeien op de Dommel. Eigenlijk was de vraag aan een paar dames 
vrij eenvoudig: het lijkt ons heren leuk om eens wat gezelligs te 
gaan doen met een paar vrouwen erbij en het moet met roeien te 
maken hebben. Algauw hadden we een Plan A: mix boord 8 op de 
Dommelregatta en een Plan B: een gezellig hapje eten en drinken 
na afloop zoals het hoort.
Vrij snel erna komt dan de hamvraag met wie er dan geroeid moet 
worden en nog belangrijker hoe gaan we in de  boot zitten. Na rijp 
beraad hadden  Maud, Yvonne, Henriette en Katja besloten dat de 
heren Nico, Rogier, Tom en Willem Jan erbij moesten en dat dit het 
team moest zijn om een blik op te gaan halen. Niet wetende dat 
wat begon als een geintje wel erg serieus werd opgepakt. Ik mag 
zeggen dat ik ter voorbereiding op een wedstrijd nog nooit zoveel 
emails (met dank aan Maud) heb mogen ontvangen en gepoogd 
heb te lezen. Maar ja, de kogel was door de kerk, dus geroeid zou 
er worden op de Dommel.
Met behulp van de datumprikker werd er zelfs een gezamenlijk 
moment gevonden om de vrijdagavond voor de wedstrijd een keer 
te trainen met als belangrijkste doel tot een opstelling te komen. 
Uiteindelijk werd er besloten om twee favorieten uit te testen, 
oproeien naar Dudok in opstelling één met de dames op slag en 
terug naar de roei met de heren opslag. Geholpen door veel meet-
apparatuur, satellietcommunicatie, slagmeters etc., was de uitkomst 
onvermijdelijk De dames hadden meer power in huis en zij gingen 
het middenblok vormen. Riemen tandje lichter omdat de heren 
anders de race mogelijk niet zouden volhouden. Rogier en Tom 
gezellig achterin om alles goed in de gaten te houden en Nico op 
slag, de enige plek in de boot waar je overleg mag hebben over 
ploeg tactiek en de wedstrijdstrategie, zelfs tijdens de race. Laat 
Nico maar praten en die race loopt vanzelf. 
Op de vrijdagavond na de training in de Keet van Peet, vond nog 
een ploegenevaluatie plaats en de voorbereiding was compleet, 
althans, dat dacht ik. Bleek ik zowaar toch nog niet alle mails te 

hebben gelezen want er moest nog een parcoursverkenning met 
onze stuurdame Erika gedaan worden op de zondagmorgen voor-
aggaand aan de race. Belangrijkste aandachtspunten waren de 
bochtige start, het Theehuis en de eindstreep. 
Wat mij was voorgehouden werd werkelijkheid. Een prachtige 
omgeving in St Michelsgestel om je boot in het water te laten, 
genieten van de natuur door je met je roeipakje een weg door 
de brandnetels te banen en een over-nerveuze vlotdame van de 
Hertog die daar mogelijkerwijs iets te lang in de zon had gezeten 
en gebrek aan aandacht had gehad. Hoe mooi kan een wedstrijd 
beginnen? Ik was nog niet helemaal aan Erika als stuurvrouw 
gewend, streng als zij was, meedogenloos voor haar roeiers, zon-
der ruimte voor eigen inbreng. Maar wèl sturen als een scheermes 
tijdens het inroeien, er moest geluisterd worden en zo hoort het 
maar net.
Intussen waren onze medestanders waaronder onze verenigings-
genoten van Breda aan de start verschenen, op het oog allemaal 
ploegen die we konden en moesten verslaan, we kwamen immers 
om blik op te halen? We hoefden alleen nog maar 7,3 km te roeien 
om dit waar te maken. Maar we waren er klaar voor, laat die start 
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maar komen. Eindelijk was het zover, we gingen er vandoor in 
een  keurig aangehouden ingehouden tempo door Nico. Wat een 
beheersing! Tot zover ging alles volgens plan. Na een paar honderd 
meters mocht het gas op de zuigers (met dank aan Rogier) het 
tempo ging omhoog (rond de 29 ) en zo werd al snel de eerste mix 
ploeg ingehaald. 
Maar algauw kwamen we voor een enorme uitdaging te staan. Er 
was zomaar ineens een “hoeren”-bocht in het parcours ingebouwd, 
een kleine variant van die in de Amstel. Ondanks de minutieuze 
voorbereiding was deze toch aan onze aandacht ontglipt. Een potje 
heldhaftig stuurwerk, met kort samengevat voluit houden, behoed-
de ons voor een vroegtijdig einde van de race en reparatiewerk 
voor Henk. Stoïcijns als altijd, hielpen onze stuur en slag ons door 
deze moeilijke periode heen. De inhaalrace kon nu echt beginnen, 
sommige lichamen stonden stijf van de adrenaline en dat moest 
eruit. De boot ging steeds beter lopen, het tempo gestaag schom-
melend rond de 29. De bootsnelheid ging zelfs lichtelijk omhoog 
naar een snelheid die we niet willen onthullen om anderen niet in 
verlegenheid te brengen.
De ene boot na de andere werd ingelopen, we waren het theehuis-
je voorbij voordat we er erg inhadden, wat een machtige halen en 
kolken werden er geproduceerd! Met nog 1000 meter te gaan had-
den we het boord mix-veld ver achter ons gelaten en liepen we ook 
nog in op een mix-dubbelacht. Opgezweept door onze stuur, gesti-
muleerd door het gesteun en gehijg aan boord werd er nog een 
ultieme poging gedaan om deze acht ook nog in te halen. En jawel, 
200 meter voor de finish was het zover en werd ook deze ploeg 

gepasseerd in een door ons niets ontziende eindsprint. Chapeau 
aan de hele ploeg voor deze geweldige forcing, een voorbeeld hoe 
het ook kan voor andere ploegen.
Maar hebben we nu kunnen genieten van de natuur, zoals ons door 
enkelen roeiers was voorgehouden? Nee, zou ik zo zeggen, maar 
dat werd op de terugtocht van 7,3 km grandioos goed gemaakt. 
Het theehuis, wie zou het willen missen, de hoerenbocht en ons te 
kleine aanlegsteigertje. Een prachtige omgeving om in te roeien, 
dus een aanrader voor iedereen om volgend jaar deel te nemen, 
zolang je maar onthoudt dat het 7,5 km duurt voordat het echte 
genieten kan beginnen. 
Maar de hamvraag bleef natuurlijk: Hadden we nu wel of niet 
een blik ? De spanning was bij sommigen nog groter dan voor de 
wedstrijd, dus zat er maar één ding op: we gaan naar Den Bosch 
toe etc. En jawel hoor, enige biertjes later kwam het verlossende 
woord eruit, we mochten het blik ophalen. We hadden een boven 
verwachting goede tijd geroeid en ons veld ver achter ons gelaten. 
Alle reden om het maar eens goed te gaan vieren in Breda, tijd voor 
Plan B.
En in Breda, veel gezelliger dan Den Bosch, werd de ploeg aange-
vuld met een vertegenwoordiging uit de andere mix-acht en nog 
lang en breed nagepraat over deze uitstekend bevallen wedstrijd 
en het nog mooiere resultaat. Wat waren we blij! Het was een gezel-
lige dag, met een goed geroeide wedstrijd een mooi eindresultaat 
en een nog hele lange gezellig avond met veel leuke mensen. Dit is 
toch echt waarom we lid zijn geworden van RV Breda! En volgend 
jaar nog een keer? Wie weet! 

Fietsvakantie Vietnam, door Wouke Eindhoven

Als liefhebber van fietsen, hebben mijn vriendin Jannie en ik al 
vele malen in Azië onze fietsvakantie doorgebracht. Zo ook dit 
jaar. We begonnen in Saigon en hebben zeven weken lang de 
kust gevolgd tot Hanoi. De reis boeken we bij AWOL en mogen 
onze eigen fietsen meenemen. Een heel gedoe, maar er gaat 
niets boven je eigen fiets. Thuis vullen we naar aanleiding van 
het routeboekje de dagen in en herzien dit zonodig als we aan 
het fietsen zijn. Niets staat vast, alleen de begin- en einddata.
We hebben weer enorm genoten deze keer maar waarom ik dit 
stukje schrijf, heeft de volgende reden. We waren in Ninh Binh 

om van daaruit de Tam Coc Caves te bezoeken. Op de fiets daar 
naar toe en naar de caves werden we geroeid. Wij zijn in ons 
land gewend met armen en vooral benen te roeien. Daar doen 
ze het met hun voeten! Heel bijzonder. De bewegingen waren 
tweeërlei. Soms leek het net op de manier waarop wij roeien 
maar soms leek het meer op een fietsbeweging. Om een indruk 
te geven hoe het er uitzag doe ik er een paar foto’s bij. Moe 
maar voldaan keerden we terug in Nederland. Roeien met je 
voeten, iets voor ons om te leren? 
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Clubwerk bij de RV Breda: 
“Samen voor ons allemaal “
door Nico van Walree

De oplettende roeier die met enige regelmaat onze website 
bezoekt heeft het al gezien: onze toch al informatieve site heeft 
een een nieuw kopje: CLUBWERK. Tijdens de ALV zijn de aan-
wezige leden al geïnformeerd dat onze leden benaderd zullen 
worden voor vrijwilligers- lees: clubwerk. Daar gaan onze leden 
de komende tijd meer over horen en wel hierom. 

De Roeivereniging Breda groeit en bloeit. Met de stormachtige 
opkomst van het jeugdroeien en de gestage toename van het 
(dames!!)veteranenroeien zijn we nu rond de 450 leden rijk. 
Daar zijn we erg blij mee, maar deze toename heeft ook gevol-
gen. Meer leden betekent ook meer boten en betekent dus een 
nieuwe loods kopen die moet worden verbouwd en ingericht.  
Meer leden betekent meer instructie en betekent meer instruc-
teurs zowel voor de jeugd als de veteranen. 

Wij zijn allemaal lid van een zeer actieve vereniging want een 
recente schatting van het aantal uren dat leden in de RV steken 
komt uit op 16.000 uren per jaar!  Dat is per lid een werkweek 
van 35 uur. Gelukkig worden die taken gedragen door vele 

schouders, maar tegelijk wordt steeds duidelijker dat we tegen 
de grenzen aanlopen. Veel leden die al clubwerk uitvoeren 
worden ook weer voor nieuwe taken gevraagd, terwijl er vast 
ook leden rondlopen die dat best willen en kunnen doen, maar 
eenvoudigweg niet benaderd worden, gewoon omdat ze niet 
in beeld zijn. Hierdoor wordt van bestaande vrijwilligers te veel 
gevraagd en worden anderen niet betrokken bij de vereniging.

Het bestuur heeft overigens niet alleen geïnventariseerd naar 
wat er momenteel al gebeurt en gedaan wordt, maar ook naar 
wat er allemaal nog meer te doen valt. De grote uitdaging is nu 
om de twee lijsten van actieve en niet, of minder actieve leden 
met elkaar te verbinden. Nevendoel is daarbij om de leden te 
binden aan elkaar en de vereniging. Ditty van der Kroon en 
Ellis Littooij zijn bereid als centraal scharnierpunt in dit majeure 
gebeuren te fungeren. Momenteel denken wij verder na over 
hoe één en ander z’n beslag moet krijgen, maar op korte ter-
mijn kunnen alle leden een email tegemoet zien en op 18 juni 
volgt dan de Grote Belronde……

U hoort nog van ons!

Clubwerk
WAT KAN JIJ.....
voor RV Breda betekenen? En wat bete-
kent onze roeivereniging voor jou?! Ieder 
lid, junior of senior, recreatief of fanatiek, 
geniet van roeien. Dat is wat ons verbindt. 
Om de groeiende vereniging nog beter te 
laten functioneren denkt ons bestuur aan een 
andere organisatiestructuur. Met elkaar gaan we zor-
gen dat het reilen en zeilen binnen de club op rolletjes loopt.

Met z'n allen de schouders er onder.
Deze nieuwe kijk op samen werken heet CLUBWERK.

Het is de bedoeling dat ieder lid zich enkele uren per jaar inzet 
voor een taak die hem of haar goed ligt. Bijvoorbeeld:
•  Heb je twee rechterhanden? Mooi, er is altijd iets te klussen.
•  Kan je roeitechniek overbrengen aan een nieuw lid? Graag, 

instructeurs zijn hard nodig!
•  Jij leert andere mensen kennen, je kwaliteiten worden gewaar-

deerd, èn het is leuk om te doen.

De komende weken krijgt dit veranderproces 
steeds vastere vorm en informeren wij jullie 
over de stand van zaken. Kijk geregeld op de 
website onder 'CLUBWERK' .

Vrijwilligerswerk bij RV Breda verandert bin-
nenkort in CLUBWERK. Dit betekent dat alle 

leden een steentje bijdragen aan het reilen en zei-
len van onze vereniging. In je mailbox en op de website 

onder CLUBWERK lees je hier meer over.
In deze Easy-All van juni legt Nico van Walree uit hoe en waar-
om CLUBWERK.
De commissie clubwerk bestaat uit Nico van Walree, Ditty van 
der Kroon en Ellis Littooij.
Zij zijn via clubwerk@rvbreda.nl bereikbaar.

Denk vast na welke kwaliteiten je straks kunt inzetten voor onze 
RV Breda!
Het bestuur: bestuur@rvbreda.nl
De clubwerkcommissie olv Nico van Walree: Ditty van der 
Kroon en Ellis Littooij clubwerk@rvbreda.nl
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De Kleine Karekiet 
(Acrocephalus scirpaceus)

Mei en juni zijn echt de maanden van de zangvogels. Wie 
nu ’s-ochtends vroeg langs de rietkragen roeit, hoort een 
enorm orkest aan verschillende zanggeluiden. De Rietgors, de 
Blauwborst en de Bosrietzanger hebben we al eens besproken; 
deze keer de Kleine karekiet.

De Kleine karekiet vormt  met de Bosrietzanger een tweeling-
soort: ze zijn uiterlijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden, 
maar verschillen wel duidelijk van elkaar in zang en gedrag. 
Hierdoor komen ze samen niet tot voortplanting komen en 
worden ze als afzonderlijke soorten beschouwd. Waar de 
Bosrietzanger een enorme imitator is die alles en iedereen in 
zijn omgeving perfect nadoet, is de Kleine karekiet voornamelijk 
een gevalletje ‘onomatopee’: een heel herkenbare, krassende 
zang, waar altijd een min of meer  karre-karre-kie-kie-kie-achti-
ge strofe in verwerkt zit. Let op: bosrietzangers kunnen dus ook 
een heel geloofwaardige karekiet neerzetten. Als je echter in 
één adem ook een koolmees en een scholekster hoort, weet je 
wel hoe laat het is.

Bosrietzangers houden van ruigere stukken met een afwisse-
ling van bomen, struiken, riet, brandnetels en wilgenroosje. 
Karekieten zijn echte rietvogels. Er hoeft ergens maar een 
héél klein plukje riet te staan en goede kans dat ze er in gaan 
broeden. Aan het begin van het broedseizoen broeden ze uit-
sluitend in overjarig riet, maar in de loop van het seizoen, als 
het riet flink gegroeid is, kan ook eenjarig riet in aanmerking 
komen. In de brede rietkragen langs de Mark, kunnen er heel 
veel zitten. Het territorium van een paartje kleine karekieten is 
soms niet groter dan een paar vierkante meter. 

Wat de karekiet ook zo bijzonder maakt is zijn nest. Het nest is 
een kunstig gevlochten mandje, dat met drie of vier verticale 
rietstengels verweven is. De vogels beginnen direct na aan-

komst hun nest te weven van blad en gras dat bij voorkeur 
vochtig gebruikt wordt, zodat het nog soepel is - als het te 
droog is maken ze het materiaal zelfs nog even nat. De mod-
der die vaak aan de plantenresten zit, werkt in feite als een 
soort cement, zodat het nest nog sterker wordt. De binnenkant 
wordt bekleed met droge grassprietjes, spinsel en schapenwol 
of paardenhaar. Het kommetje is zo diep dat de eitjes er met 
harde wind niet uitgeslingerd kunnen worden. Het plaatsen van 
het nest komt heel precies: zo hoog dat er geen rovers vanaf 
de grond bij kunnen en laag genoeg voor voldoende beschut-
ting tegen roofvogels zoals de Bruine kiekendief. Het nest zit 
heel stevig aan de stengel vast, zodat er met gemak vier of 
vijf jongen in kunnen opgroeien, of één stevig koekoeksjong. 
Misschien verklaart het sterke nest wel waarom de Kleine kare-
kiet voor de Koekoek zo’n geliefde waardvogel is. 

Het is niet zo makkelijk om een Kleine karekiet te zien te krijgen. 
Meestal zitten ze laag in het riet te zingen en verraden ze hun 
aanwezigheid verder alleen door het onregelmatige bewegen 
van een paar rietstengels. Soms lukt het echter om ze uit de 
tent te lokken. Een beproefde methode is om voor het riet stil 
te gaan liggen en na een tijdje een paar keer een scherp pssss-
pssss-pssss-geluid te maken. Ze worden dan zo nieuwsgierig 
dat ze eventjes langs hun rietstengel omhoog klimmen. 

R. Wiekel

waar: alle rietkragen langs de Mark; 
wanneer: vanaf eind april tot en met september, zelfs 
tot in oktober.
te beluisteren: http://www.xeno-canto.org/species/
Acrocephalus-scirpaceus
weetje: aan de Emerput is een vogelkijkhut gebouwd 
waarvan de vorm geïnspireerd is op het karekietennest.
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Openingstocht 2014 Midweekroeiers
door Bert van Nispen

Op 11 maart jl. werd er door Nel Nollen weer een Singeltocht 
georganiseerd. Deze keer kreeg de nieuwe Koning Willem 
Alexanderbrug de aandacht en werd er tijdens de doorvaart 

getrakteerd op koffie en cake in de vorm van een kano met 
geuzenvlaggetje. In een inmiddels aangenaam voorjaarszonne-
tje genoten we bij de Bieberg van de lunch. Als vanouds was dit 
prima geregeld.

Roeiploeg Overgaag geniet van de 
lente
door Karin Plantinga

17 Juni, die dag stond al maanden gepland voor onze jaarlijkse 
roeitocht. Dat was nodig, want wil je dat iedereen op eenzelfde 
datum geen andere besognes op zo’n dag heeft vastgelegd, 
moet je er tijdig bij zijn. De vorig jaar geplande tocht bij RV 
Alphen aan den Rijn was niet doorgegaan en de tocht over de 
Linge van twee jaar geleden smaakte naar meer. Dit keer bleven 
we dichtbij huis, dus geen reistijd van en naar een verre bestem-
ming. Alsof er iets goed te maken viel waren de weergoden in 
opperbeste stemming en gunden ons het prachtigste roeiweer 
van de wereld. Een hemelsblauwe lucht met wulpse wolkjes 
hier en daar, een overheerlijk zonnetje en zacht briesje, het kon 
niet mooier. De gladde boten waar we doorgaans in roeien, 
werden ingeruild voor stoere wherries waarin de nodige provi-
and voor- en achterin geladen werd. 

Begin van de middag lunchten we op de Mark aan de zuidzijde 
van Breda. Iedereen had wel een bijdrage meegenomen voor 
ons lunchbuffet. Zoals te doen gebruikelijk was dit buffet zo 
uitgebreid, dat hier makkelijk nog een kwart roeileden van onze 
vereniging van mee hadden kunnen genieten. 
Zo’n dag geeft naast het genieten van zon, water en natuur 
weer eens de gelegenheid wat uitgebreider ieders wel en wee 
te bespreken, iets wat de onderlinge verbondenheid altijd ten 
goede komt. Zonder kleer- of andere scheuren stapten we na 
onze copieuze maaltijd weer in en voeren nog even de haven 
van Breda in voor wat opwekkende jazzklanken. Dat viel tegen, 
want het was blijkbaar net pauze. Maar bekijks hadden we wel. 
En zoals je zo’n verhaaltje als dit altijd besluit: een beetje moe 
maar zeker voldaan keerden we op het honk terug. Volgend jaar 
weer en mogelijk is dan Alphen aan den Rijn een goeie optie.
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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 Saskia Langbroek 
Commissaris instructie Leonie v.d. Pol (076) 522 95 11
Commissaris materiaal Johan Bilderman 
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 
Gijs Volmer   ledenadm@rvbreda.nl

REDACTIE EASY-ALL
Karin Plantinga (0162) 43 34 72  plantext@wxs.nl
Ontwerp  
Katja Wevers 06 22015787
Len Knoester (076) 565 63 17
Maarten de Tollenaer (076) 514 50 41 
De deadlines voor het komende jaar zijn de laatste dag van 
de oneven maanden 31 januari, 31 maart en 31 mei en in het  
najaar 30 september en 30 november.

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

Geslaagd 

S1:
Toon Ahsmann, Suzanne Belderbos, Wim 
Möhlmann, John Oorschot, Nicoline 
Rodenburg, Jacqueline Veldhuizen
Ronald Marijnissen, Paula Smorenburg
Wilfried Vermeulen
 
S2:
Michelle van Ooijen, Gelène Froklage
Marcel Peeters, Pieter Lever
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