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BESTUURLIJKE ZAKEN 

‘Geen ploeg dit jaar, geen lid volgend jaar’
door Wim Rutten

We hebben dit jaar een aantal zaken met elkaar gerealiseerd: 
er is een ledencoördinator (Gom van Geel) aangesteld, er waren 
een aantal lustrum activiteiten, er is clubwerk geïntroduceerd 
en toch … is er een probleem!
Het aantal leden dat nu heeft opgezegd is schrikbarend hoog. 
Het betreft 78 leden, waaronder veel leden die al lang lid zijn en 
zelfs oud bestuursleden zoals Miel Berger en Marjan Verhagen, 
en zowaar onze Martijn van der Hoek. In verhouding tot andere 
jaren - gemiddeld 40 - is dit zorgwekkend. 
De bestuursvergadering van 19 oktober was dan ook nagenoeg
geheel gewijd aan instructie en ledenbehoud. Er zijn verschillende
oorzaken mogelijk. Redenen voor het opzeggen zijn ongetwijfeld
verhuizing, werk, financiën en geen aansluiting kunnen vinden. 
Mogelijk heeft dit echter ook iets met het clubwerk te maken.
Daarnaast (en dat is ook de reden die Gom aangeeft) vallen te 
veel leden tussen de wal en schip na de instructie. Mijn slogan 
is dan ook “Geen ploeg dit jaar, geen lid volgend jaar”.

We hebben als bestuur met Wouter Hengel gesproken over een 
schema voor de instructie voor volgend jaar. Er is gesproken 
over twee groepen in het voorjaar en een groep in het najaar, 

plus de open dagen. Wouter stelde voor om nieuwe leden 
eerst drie gratis lessen te geven en dan te laten beslissen of 
ze definitief door willen en lid worden (plus de bijbehorende 
financiële consequenties).
Dit om te voorkomen dat mensen die het niet zien zitten 
toch de hele instructie ontvangen. De mogelijkheid dat een 
instructeur aangeeft dat hij het met een potentieel lid “niet 
voor zich ziet”, is zeker een goede optie. Dit zodat we niet teveel 
kostbare tijd steken in mensen die uiteindelijk toch zullen 
afvallen. Deze suggestie hebben we overgenomen. 
Van twee “verse, jonge leden” Wim Möhlmann en Wilfried 
Vermeulen hebben we daarnaast advies gekregen hoe 
de leden te binden. Ze gaven o.a. de suggestie om een 
“roei levensloop begeleider” aan te stellen en daarnaast de 
instructeur de examen momenten aan te laten geven. 
Daarnaast stelden ze voor om flexibiliteit  bij de crew class in 
te bouwen. Leden die het vlug oppikken zouden dan eerder 
examen kunnen doen. Inmiddels hebben deze twee leden 
zich zelfs aangemeld als instructiecommissaris, een vacature 
die nog steeds open stond. Deze, voor het bestuur, grote zorg 
behoort daarmee gelukkig ook weer tot het verleden.”

De Roeimakelaar
Ben jij ook in-between-teams? Of is jouw ploeg niet compleet en zoek je één of meer maatjes? Wil je wél het water op, 
maar weet je níet hoe je dit moet aanpakken?
Meld je dan aan voor de Speed Date op zaterdag 17 januari 2015! Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 9 januari 2015, 
een e-mail naar Gom van Geel g.van.geel@hotmail.com, onze roeimakelaar. 
Doe dit ook als je de 17de niet kunt want de Speed Date gaat een vervolg krijgen!
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In de spotlights
door Karin Plantinga
In de spotlights
door Karin Plantinga
In de spotlights

Ze komen vers van het vlot als ik ze in hun nekvel spring. ‘Zou 
ik van jullie een foto mogen maken plus artikel voor de Easy-
all voor de rubriek ‘In de Spotlights?’ De beoogde ploeg voor 
deze rubriek is niet compleet en de deadline is al verstreken, 
dus je moet wat. De net gearriveerde ploeg, bestaande uit twee 
mannen en twee vrouwen, is best bereid om even te poseren 
en bij een kop koffie iets te vertellen. 

Nee, naast het roeien hebben ze niks met elkaar, d.w.z. ééns 
per jaar gaan ze samen uit eten. En dan op de roei zelf wel 
te verstaan, niet tijdens het reguliere woensdagavonddiner, 
maar gewoon op een maandag. ‘Ze’ dat zijn Guus Janssen en 
de andere Guus, Guus Maris, plus Miep Collin en Mariëlle van 
der Wiel, allemaal misschien niet meer piep, maar zeker nog 
geen senioren. Ze roeien ’s winters zo eens per week en in de 
zomertijd vaak twee keer per week. ’s Winters is de dubbel-vier 
favoriet maar in het warme seizoen gaan ze ook vaak skiffen of 
in tweetjes.
Hoe en wanneer ze bij elkaar gekomen zijn? Nou, dat was zo’n 
zes jaar geleden. Miep en Mariëlle begonnen als nieuwe leden 
zonder roei-ervaring gelijktijdig aan de instructie, zij het elk 
bij een andere instructeur. Voor het S2-examen werden ze wel 
geïnstrueerd door dezelfde instructeur: Guus Janssen. En zo 
begon samen met Guus Maris een nieuwe fase in het roeien. 
De ambitie om wedstrijden te doen is er niet, maar de dames 
doen graag bij gelegenheid mee met een toertocht. Guus Maris 
brengt wel zijn ambitie naar voren om te streven naar betere 
technische prestaties en om toch vooral hard te kunnen roeien 
om zo een betere conditie op te bouwen. Guus Janssen blijft 
zo’n beetje de rol van instructeur houden. 

Nee, echt iets bijzonders of iets wat memorabel is, zouden ze 
zo één twee, drie, niet weten te bedenken.  ‘Of het moeten de 
teksten zijn van Guus Maris’ zijn die je niet kunt navertellen’, 
zegt Miep, vrolijk lachend. ‘Nou’, zegt bedoelde Guus grijnzend, 
‘we kunnen elkaar goed persten’. Guus Janssen: ‘Nou, we 
kunnen ook altijd mooi variëren met onze voornamen. Zo 
levert het vaak opmerkingen en hilariteit op, dat we twee 
ploeggenoten met dezelfde voornaam hebben. ’s Zomers 
als we ons verdelen over 2x-en of in de tijd dat we instructie 
gaven, werd het al gauw: de twee Guzen samen, of Guus 
& Guus, of Guus². In de 4x wordt het dan GGMM of MMGG 
of andere variaties. Nu we sinds kort een aantal nieuwe 
ploegleden hebben, mogen we weer gaan puzzelen. We 
hebben twee voornamen erbij die beginnen met een W, 
dus we kunnen mooie combinaties maken. En over ambitie 
gesproken, we hebben ook plannen om Arian Nieweg eens 
met de videocamera naar ons roeien te laten kijken, zodat we 
naderhand kunnen analyseren wat goed en fout gaat.’

En als je lid bent van de roeivereniging, dan roei je niet 
alleen, maar ben je natuurlijk ook actief voor de club, zeggen 
de G’s en M’s eensgezind. Guus Maris deed vorig jaar nog 
mee aan de instructie en nu zit hij in de begeleiding van de 
Markcompetitie. Mariëlle is van de bardiensten en gaf eerder 
ook instructie. Miep is actief voor de Crew-class, net als Guus 
Jansen die zich daarbij vooral richt op de kandidaten voor de 
S-2 bevoegdheid. Hun eigen ploeg hebben ze zo, dicht bij het 
vuur, mooi aangevuld met nieuwe leden uit S2 en Crew Class. 
Nee, laat de G’s en M’s maar roeien, apart of samen, maar altijd 
tegelijkertijd, al dan niet aangevuld met de W’s.
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Nationale Roeitocht 
Aangepaste Roeien was succes! 
door Adrienne Ogier

In het oktobernummer stonden twee verhalen over 
de Nationale Roeitocht voor het Aangepast Roeien 
(NAR), elk geschreven door deelnemers vanuit een 
andere roeivereniging. Eén van de drie binnengekomen 
artikelen over deze bijzondere tocht kwam uit eigen 
gelederen. Wij nemen het in dit decembernummer op.

Dit jaar had onze roeivereniging de eer om meer dan 130 
sportieve roeiers van de sectie aangepast roeien met 
hun begeleiders te mogen ontvangen. Aan het begin 
van de dag liet de harmonie vrolijke noten horen en gaf 
wethouder Bernie van de Berg het stratsein voor tocht. 
Dat deed hij al roeiend in een wherry samen met Andreas 
Wielenga. Daarna vertrokken in totaal 28 boten richting 
de lunchplek aan de Boeimeersingel in Breda. Bij Belcrum 
Beach werd een pitstop ingericht voor een eventuele 
wissel en sanitaire stop. Vanaf de steiger werd door Roy 
ter Hoeve alles met een camera vastgelegd waardoor de 
roeiers later op de dag een foto als aandenken meekregen 
naar huis. Voor de begeleiders die niet mee gingen in de 
roeiboten, was er de gelegenheid om in te stappen in de 
rondvaartboten van Atea/BSW. Zo konden ook zij genieten 
van Breda vanaf het water!

Onze eigen board 4-mannenploeg kwam samen met Ron 
Slagter als eerste aan bij de lunchplek. Daarna volgden 
er nog veel meer. Alles stond al gezellig klaar en iedereen 
werd prima en waar nodig individueel, geholpen bij het 
uitstappen. Degenen die de korte tocht van zes kilometer 

hadden geroeid konden na de goed verzorgde lunch 
in een grote luxe bus stappen die iedereen weer veilig 
terugbracht naar de vereniging. Voor de echt ervaren 
roeiers ging de tocht na de lunch verder door de singels en 
vervolgens terug naar Terheyden.

Bij de roeivereniging was op dat moment al een start 
gemaakt met de clinic ‘vaste bank skiff’.  Menigeen wilde 
daarvan profiteren en ging ermee het water op. De 
grootste  fanatiekelingen schreven zich ook nog in voor het 
laatste programma-onderdeel van het roeien. Zij voerden 
strijd om de eerste plaats tijdens een wedstrijd, waarbij de 
kamprechter een strakke regie voerde.

Tijdens de feestelijke afsluiting werd er live muziek 
gemaakt door de Huysluy. In de sociëteit was toen het 
Italiaans buffet al klaargemaakt. Iedereen genoot van het 
lekkere eten, de muziek, het gezelschap en het heerlijke 
weer. Als dessert genoot iedereen van een heerlijk vers 
schepijsje van de ijscoman. 

Iedereen, inclusief de vrijwilligers, hebben genoten van 
deze dag. Het grote aantal  enthousiaste en betrokken 
vrijwilligers heeft het mogelijk gemaakt dat de 130 
deelnemers aan deze tocht, ondanks hun beperkingen, 
konden roeien over onze singels. Van de diverse 
roeiverenigingen zijn nog weken daarna dankbetuigingen 
binnengekomen. Kortom: een event, dat als mijlpaal voor 
ons 40-jarig jubileum opgeschreven mag worden!



4

Clubwerk 
Begin volgend jaar start onze vereniging met CLUBWERK. 
Een nieuwe beleid waarbij alle leden een of meerdere 
taken vervullen voor 15 uur per jaar. Nu is het nog zo dat 
leden zich aanmelden als vrijwilliger en zich inzetten 
voor de club. Vaak doen ze dit vrijwilligerswerk al jaren 

en meestal meer dan 15 uur per jaar. In de aanloop naar 
het CLUBWERK laten wij vanaf september 2014 elke 
maand een clubwerker aan het woord. De rode draad 
in hun verhaal is het enthousiasme voor RV Breda! De 
clubwerker van augustus/september was Annemarie 
Bosman. In oktober stond Katja Wevers in de spotlights. 
De maanden november en december staan twee heren 
in ’t zonnetje. Let ook op de posters in de sociëteit.

Clubwerker van de maand van november & december  

Bert van Nispen  
Wie is Bert van Nispen?
Enthousiast lid van RV Breda en bestuurslid Toercommissie.

Hoe lang roei je al?
Voor het jaar 2000 had ik nog nooit geroeid, 
maar ik was van jongs af aan wel op het 
water te vinden in een kano of in een 
roeibootje. ‘k Ben als jong broekie zelfs 
de Amer eens overgestoken… en dat liep 
gelukkig goed af!
Wel was ik altijd sportief bezig met atletiek 
en fietsen, maar roeien doe ik ‘pas’ 14 jaar. Na 
al die jaren is roeien echt een passie geworden, 
ik kom er altijd met een goed gevoel vandaan.

Wat doe je voor CLUBWERK?
De eerste jaren gaf ik instructie aan nieuwe leden. Om de 
roeitechniek en het plezier dat ik aan roeien beleef over 
te dragen, vond ik heel fijn om te doen. Ik ben nu vier jaar 
bestuurslid en coördineer alle activiteiten voor de binnen- 

en buitenlandse tochten voor een leuke, 
enthousiaste groep leden die actief, recreatief 

en best nog fanatiek willen roeien.

Wat levert CLUBWERK je op? Wat brengt het je?
Mijn insteek is loyaliteit naar de vereniging, en de club in een 
breder perspectief leren kennen. Door Clubwerk komt het 
toerroeien meer onder de aandacht en dat is prachtig, want 
er is nog veel te doen.

Markcompetitie 2014-2015
Editie 2014-2015 Datum Sluiting inschrijving

Markcompetitie I za 1 nov ma 27 okt 20:00 uur

Markcompetitie II za 13 dec ma 8 dec 20:00 uur

Markcompetitie III za 10 jan ’15 ma 5 jan 20:00 uur

Markcompetitie IV za 7 feb ’15 ma 2 feb 20:00 uur

Markcompetitie V za 7 mrt ’15 ma 2 mrt 20:00 uur

Markcompetitie VI za 11 apr ’15 ma 6 apr 20:00 uur

De data van de 12e Markcompetitie seizoen 2014-2015 en 
de sluiting van de inschrijftermijn.

Markcompetitie-commissie
Johan van der Sman (voorzitter), Maarten Denneman, Yvonne van 
Diepen, Julius Freutel en Martijn van den Hoek.
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Kerstdiner 2014
door Mélanie de Meurichy

Zaterdag 20 december vindt ons jaarlijkse kerstdiner 
plaats in de sociëteit, die voor deze gelegenheid wordt 
omgetoverd tot een sfeervolle eetzaal in kerstsfeer. 
Binnenkort wordt de inschrijflijst opgehangen in de 
societeit.

Vind je het leuk om mee te koken aan een 5-gangen 
diner voor ca. 80 gasten, stuur dan een e-mail naar 
melaniedemeurichy@xs4all.nl

Enige ervaring in de keuken is gewenst, maar geen 
voorwaarde. We beginnen op zaterdag 20 december 
begin van de middag met de voorbereidingen.

Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die de 
administratie op zich wil nemen. Dit betekent dat je 
bijhoudt wie er ingeschreven is en wie betaald heeft. 
Dit kan vanuit thuis gebeuren. Ook graag aanmelden bij 
bovenstaand e-mailadres.
Tot de 20e  december!

Nieuwe inspraakprocedure 
voor Masterclass-examens
(tijdelijke regeling) 
Door Joost Doense 

Leden die hiermee te maken hebben gehad, hebben onge-
twijfeld gemerkt dat de Masterclass-examens al een tijdje niet 
soepel lopen. Met name de methode van inschrijven blijkt 
niet te werken, ook niet na enkele aanpassingen. Om dit voor 
eenieder weer duidelijk en werkbaar te maken, gaan we het 
radicaal anders aanpakken. Dat heeft wat tijd nodig om op 
poten te zetten maar we willen tegelijk ook dat er zo snel 
mogelijk een einde aan de huidige situatie komt. 
We gaan daarom tijdelijk terug naar het oude, papieren 
inschrijfsysteem. Iedereen, van kandidaat, via instructeur tot 
en met examinator weet dan gelijk wie er is ingeschreven en 
of er nog plaats is of niet. Het is niet optimaal qua flexibiliteit, 
maar de voordelen wegen echt op tegen de nadelen die er nu 
zijn, dus we vragen begrip voor de kleine onvolkomenheden.

De regeling is als volgt:

�  De lijst hangt op de publicator op de sociëteit

�  De lijst is uitsluitend voor masterclass-examens

�   Inschrijven met naam, examen en email adres. 
 Schrijf netjes s.v.p.

�  Er is plaats voor 10 kandidaten + 2 reserves en vol = vol

�  De lijst wordt ca. 1 week voor de examens weggehaald

�   Uiterlijk woensdag voorafgaande de examens krijgen de 
kandidaten een email met bijzonderheden

�   Schrijf je alleen in als je voldoende beheerst wat je voor 
het betreffende examen moet kunnen. Overleg zo nodig 
met je instructeur en/of met coördinator masterclass 
(masterclass@rvbreda.nl).

Uiteraard wordt eenieder tijdig geïnformeerd voordat we 
nieuwe systeem klaar is en in gebruik kunnen gaan nemen.
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Lustrumfeest in sixties- & seventies stijl 
Door Karin Plantinga

Een swinging danspaleis stond ons volgens de uitnodiging te wachten op 1 november  jongstleden. Alle roeiers mochten naar 
keuze verschijnen als Hippie, Beatle, langharig, met vetkuif of in kokerrok, om in andere hoedanigheid het lustrumfeest van onze 
club te vieren. En dat we onze fantasie goed hebben kunnen botvieren, was duidelijk voor elke deelnemer aan het feest. Terwijl 
een roeister van de oude garde haar hand uitstak naar een overduidelijke hippie in oranje bloes met puntkraag, zei ze: ‘Mag ik me 
even voorstellen, ik ken u niet?’ De omstanders grijnsden: onze eigenste voorzitter was niet herkend!

Maar zo ging het ook mij. ‘Hé, die stem ken ik toch?’, dacht 
ik bij een overmatig gehaardoste, sportief ogende veertiger 
met vriendelijke glimlach. ‘Maar natuurlijk! Da’s Nico, Nico 
van Walree, haha!’ En dan Rogier Hut. Die had werkelijk een 
verjongingskuur ondergaan alsof hij gister zo uit de jaren 
zestig was gestapt. En wat dacht je van Ilja, Ilja Kok, gestoken 
in een eigenzinnig mantelpakje van Haagse snit, nog van haar 
oma, inclusief tasje en hoed. Daar waren de democratische 
jaren zestig niet aan besteed geweest, maar daarom waren 
die dames er natuurlijk wél. Zelf had ik me in een broekrok 
gestoken, maar dan wel een lange, één met bloemenprint van 
Van Gogh, de lange spijkerrok van destijds in gedachten. 

Ach, had ik nog maar m’n lange, krullende, donkerblonde haar 
van destijds.. Ondanks m’n huidige grijze haren, liet ik me met
vele anderen niet weerhouden, te swingen op de live muziek 
van een heuse popband, die overigens ook al aardig op leeftijd
was. Het was bepaald geen Golden oldies-muziek, integendeel, 
Gouwe-ouwe-pop met een pittige beat deed de beentjes de
lucht in gaan. Chris Liesker himself, inclusief toupet en kek vestje, 
deed de elektrische gitaar janken op kwalitatief hoog niveau, 
begeleid door mondharmonica  en drum of omgekeerd. 
Je voelde het tot in je navel. Mijn camera had ik bewust 
thuisgelaten maar de I-phone bood uitkomst. Sodeknetter, 
behalve roeien weten ze op onze club wat feesten is!
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door Caroline Splinters 

Het is begin oktober. Op een dinsdagavond gaat de telefoon, 
het is Rogier Hut en hij stelt een vraag die ik niet zo snel had
verwacht. Of ik mee wil trainen voor de Tromp Boat Races. 
Ik hoef niet lang na te denken over mijn antwoord en 
de volgende dag begin ik aan een nieuw avontuur. Het 
water op, wennen aan de boot en een boel proberen te 
onthouden.

Onvergetelijke momenten tijdens de vroege ochtend-
training, waarbij het genieten is van het uitzicht dat ik 
heb vanaf mijn nieuwe positie, liggend voor in de boot. 
Het vroege opstaan van die ochtend, wat eerst wat 
pijnlijk voelde, werd door dat moment dubbel en dwars 
goedgemaakt. Het besef hoe geweldig deze sport is, komt 
opnieuw binnen en geeft een voldaan gevoel.

Dan staan we in Hilversum. Die dag is het een uitdaging om 
het water te bedwingen en de mannen (en in de middag de 
dames) zo goed mogelijk van start naar finish te loodsen. 
Een stroomspanning kruipt door mijn lichaam. Het parcours 
van vandaag is vrijwel alleen maar rechtdoor, lekker om te 
beginnen. De boot gaat snel, ik ben nog wat onwennig. 
Ik probeer zo goed als ik kan de mannen op te peppen 
en hen alert te houden tijdens de race. In de middag een 
spiekbriefje voor mijn neus, in het zonnetje stuur ik de 
dames al aanmoedigend naar de finish. Again mission 
accomplished! Intensief om twee races te doen, maar wat 
een geweldig nieuwe ervaring!
Na de eerste race terug bij de botenwagen word ik benaderd 
door een nieuwe ploeg. Of ik de Novembervieren wil doen. 

Daarna volgt nog een uitnodiging voor een andere heat van
 diezelfde race. Een paar keer samen de boot in en dan op naar
Amsterdam. Dit keer een meer bochtige route in combinatie 
met een smalle brug op het einde, net even wat meer opletten
geblazen. We varen over de onrustige Amstel langs de woon-
boten, opnieuw geniet ik op mijn plekje, zowel ’s ochtends 
als ‘s middags.

De Lingebokaal in Leerdam is een mooie slingerrace. Goed 
weer, een geweldig mooie route en de sightseeing tijdens 
het oproeien maken het tot een mooie dag. Binnenbochten 
proberen te nemen, de mannen oppeppen en inlopen op 
andere ploegen. Het inlopen brengt een bepaalde sensatie 
met zich mee en ik word ontzettend fanatiek: de adrenaline 
giert door mijn aderen! Ik schreeuw iedereen aan de kant, 
mijn stem wordt luider en ik voel mijn hartslag omhoog gaan.
De realisatie na de finish van hoe ik me de laatste 2 kilometer 
gedragen heb, maakt me aan het lachen. Ook op de 
stuurpositie houdt de spanning en adrenaline je in de greep 
en wil je niets anders dan ervoor gaan. Klein beetje hilarisch 
vond ik het wel, nu maar hopen dat het niet is vastgelegd op 
video...

Het is een avontuur vol met het leren kennen van nieuwe 
mensen, een heleboel gezelligheid en lachen en het 
opsteken van nieuwe dingen omtrent roeien. Het sturen 
tijdens trainingen en wedstrijden is een hele nieuwe kant 
van het roeien, waarin ik ervaring op heb mogen doen de 
afgelopen weken. Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, 
ontzettend bedankt!

Roeien vanuit ander perspectief 
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Het Interview door Marius Aalders

Henk J.J. van Heel, 
geboren 1944 in Zaltbommel, 
woont in Prinsenbeek. 
Lid van RV Breda sinds 1 juli 2001

Henk van Heel, bij iedereen bekend als de grote technicus 
van de RV Breda en de beschermer van het materiaal.. De 
man die de gebouwen en de boten verzorgt. Een onmisbare 
kracht. Een voorbeeld voor ieder lid dat zich als vrijwilliger 
sinds november 2014 inzet voor het clubwerk van onze 
vereniging. Geen wonder dat onze nieuwe loods (voorheen 
de Rasenbergloods) is vernoemd naar hem. Op 5 november 
werd de nieuwe ruimte gedoopt tot Henk van Heel-loods.

Hoe vond je dat?
“Eerst moest ik er even aan wennen. Ik vond het wel mooi, 
maar dacht ook: nu al?” En met een grijns: “Vaak gebeuren die
dingen postuum, toch? Maar ik zie het vooral als waardering 
voor wat ik de afgelopen jaren voor de club heb gedaan.”

Je begon in 2000 bij RV Breda. Had je ooit eerder geroeid?
“Ja bij Triton, een half jaar, in 1961. Ik was net gaan studeren 
aan de Hogere technische school in Utrecht, afdeling 
scheepswerktuigkunde. Ik ben in Zaltbommel geboren. 
Heb altijd veel met het water gehad. Als jongen van 9 jaar 
zat ik al in een kano op de Waal. Later een zeilbootje. En ik 
heb een sloep, nog van de Willem Ruys, die ik helemaal heb 
omgebouwd en gerestaureerd.”

Je hebt een loopbaan als scheepswerktuigkundige en 
manager achter de rug. 
”Ik heb 20 jaar gevaren en 22 jaar aan de wal gewerkt in de 
scheepsbouw en de scheepvaart. Ik ben begonnen bij de 
Rotterdamse Lloyd. Die werd na 8 jaar NedLloyd en fuseerde 
nog weer later met P&O. Op mijn 26ste had ik 24 man onder 
me. En op mijn 31ste was ik  al Hoofdwerktuigkundige op 
een groot brandnieuw containerschip. Later ben ik gevraagd 
om als manager fleet operations op het Hoofdkantoor te 
komen, in die periode ben ik ook veel betrokken geweest 
bij de afdeling Ontwerp. Ik heb veel met het fusieproces 
van doen gehad, met “due diligence”, notarissen. Ik vloog 
de wereld rond om zo’n honderd schepen die de vloot 
telde, te controleren. Toen het Fleetmanagement  opsplitste 
in 3 afdelingen – bemanning, operations en technisch 
management, werd ik de fleet technical manager.

Je hebt 20 jaar gevaren en daarna ben je met de bouw 
belast als opzichter nieuwbouw?
“Van 1962 tot 1964 heb ik twaalf reizen op de Willem Ruys 
gemaakt. Die werd in 1964 verkocht aan een Italiaanse 
rederij en omgedoopt tot Achille Lauro, bekend van de 
kaping in 1985 door het Palestijnse Bevrijdingsfront (PLF). 
Na die tijd heb ik als werktuigkundige nog op veel andere 
schepen gevaren, maar in 1977 werd ik gevraagd voor een 
functie aan de wal als hoofd nieuwbouwtoezicht. Ik voerde 
projecten uit in Japan, Duitsland, Korea, Frankrijk  en ook 
bij de voormalige RSV groep in Nederland en controleerde 
onze toekomstige schepen op het gebied van kapitaal, 
coatings, staalwerk, conservering, machinerieën  en 
elektrotechniek.  Maar ik voelde een tekort in mijn kennis. 
Toen ben ik een dag in de week een cursus gaan volgen 
bij  Professor Hengst aan de Universiteit van Delft, waar 
ik veel theoretische scheepsbouwkennis heb opgedaan 
in allerlei details, voortstuwing, trillingen, geluid. Maar 
ook op financieel gebied voelde ik tekortkomingen. Ik 
besloot een cursus financieel management aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam te doen. Daar zaten heel wat 
topmannen bij, bijvoorbeeld van VOPAK en AKZO-Nobel. 
Met die extra financiële kennis heb ik heel wat kunnen doen. 
Je denkt misschien dat al die schepen eigendom zijn van 
de rederij. Dat is meestal niet het geval.  Die zijn voor wel 
80 procent in handen van banken. De ING is de grootste 
reder van Nederland. Ze hebben schepen in beheer waarop 
ze hun kapitaal inzetten. Dat gebeurt door middel van 
commanditaire vennootschappen. Ze kwamen regelmatig 
bij mij en ik moest dan adviseren over het management, 
bemanning en onderhoud van die schepen. Wat gaat dat 
kosten? En ik moest dat beheren.”
Henk was 59, toen hij het werk vaarwel zei. Maar hij heeft 
nog tot ongeveer 2003 werk verricht voor de rederij. Zo 
bevond hij zich op 8 september 2001 in het kantoor van 
Farrellines (een overgenomen Amerikaanse rederij van 
NedLloyd), recht tegenover het WTC in New York.  Dezelfde 
dag vloog hij naar huis. De volgende dag, die bekend staat 
als “9-11”, vlogen twee gekaapte vliegtuiten de WTC-torens 
binnen..
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Rondom 2003 ging Henk zich meer bemoeien met de 
activiteiten in de RV Breda. Hoe ben je met dit werk 
begonnen?
“Dat is geleidelijk gegaan. Ik roeide in de Gom-acht (op slag
Gom van Geel). Joost Jongerius was toen materiaalcommis-
saris en zei: haal Henk er maar bij. Ik heb in het begin juist 
veel meer met gebouwen gedaan dan met de boten. Later 
ben ik op woensdagavond met de boten begonnen. Toen de 
Razenbergloods erbij kwam werd me dat een beetje teveel. 
Nu heeft Rogier Hut de gebouwen overgenomen.

Iedereen staat versteld hoe jij er steeds weer in slaagt 
half opgegeven boten toch weer te herstellen.
 “Ik heb in de afgelopen jaren ook heel wat geleerd, bijvoor-
beeld hoe je omgaat met epoxy ’s, met polyester, met glas-
en met koolstofdoek. Gelukkig hoef ik niet alles in mijn 
eentje te doen. Wim Knoester is vele dagen per week in de 
werkplaats voor al het timmerwerk en op de woensdag-
avonden zijn er altijd een aantal leden die helpen met 
reparaties en afstellingen van onze boten. Ik vind de opzet 
van het clubwerk een goede vondst. Knap hoe die dames 
het aangepakt hebben. Er hebben zich bij mij al 15 man 
aangemeld. En er zijn er meer. Alle uren zijn verdeeld. Je hoeft
geen technicus te zijn. Er is zoveel te doen, administratie, 
vloeren aanvegen, opruimen, nieuwe ballen maken. 
Schilderen van bladen, zoals Lian, Karin en Rita nu doen.

Wat voor schade krijgt Henk het meest te behandelen?
“De meeste schade gebeurt bij het botentransport. Vanuit 
het water naar het rek waar de boot moet liggen stoot je 
tegen de botenwagen of een deurpost, breekt het kontje af. 
Bij de boot in het rek leggen, stoten ze tegen de riggers of de 
ijzers aan. Bij het uit het water tillen breekt een vinnetje of 
een roertje af. Dat hebben ze dan meestal niet in de gaten.”

Er is nog een activiteit die Henk al jaren voor zijn 
rekening neemt. 
“Ja, tot voor kort koken voor het Kerstdiner en op de 
woensdagavond. Dat doe / deed ik met veel plezier. Op 
de woensdagavond zijn er ook anderen. Ik doe het om de 
zoveel weken. Er zijn tussen de 8 en 12 mensen, die van een 
eenvoudig maal genieten. Ovenschotels meestal.”

Henk van Heel heeft een diepgaande kennis van scheepsterminologie. Waar de gewone roeier niet verder komt dan een moertje
 hier een boutje daar en misschien een nippeltje of een vleugelmoer, verrast Henk ons met wel tien soorten moertjes en boutjes.
“Daar groei je in””, zegt hij. “Neem nou de langsbalk in een houtenboot, bijvoorbeeld bij een C-4, dat noemen we het binnenzaat-
hout. Ander voorbeeld: weet je wat een wrang is in een wherry? Dat is een dichtspant, een dwars  op het zaathout staande plaat 
in de bodem van de boot. Bijvoorbeeld die waar je rolbankje op staat bij een wherry samen met een stringer, wat weer een dicht 
langsspant is”

DE HINTS VAN HENK:

1. ALTIJD BALLEN OP DE RIGGERS.

l

2. ALS JE NIET ZEKER BENT OF HET WEL LUKT, 
GEEN BOTEN TILLEN.

l

3. BIJ TRANSPORT: 
ZORG DAT ER ALTIJD IEMAND BIJ 

DE ACHTERSTEVEN STAAT, IN IEDER GEVAL 
ALTIJD BIJ DE 4-EN EN 8-EN.

l

4. DE LAATSTE TIJD WORDT ER 
OOK VEEL SCHADE GENOTEERD AAN 

DE MOTORBOOTJES, DIE NIET NODIG IS. 
KOST HONDERDEN EURO’S.
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Misschien is het een ietwat merkwaardige naam, ‘Alle-jarigendag’. Maar deze 
happening is in de afgelopen jaren een begrip geworden voor de groep 
midweekroeiers van de dinsdagochtend. Bij dit festijn vieren alle midweekroeiers 
tegelijk hun verjaardag van dat jaar. En bij verjaardagen horen cadeautjes. Iedere 
deelnemer brengt een cadeautje in van circa €5,- en stopt die ‘in de pot’. En uit die 
grabbelton krijgt ook iedereen weer een cadeautje, gedoneerd door iemand anders.

En zo zat op dinsdag 18 november jongstleden, een groep van een man of dertig/
veertig in de sociëteit, in een enorme kring te wachten op wat komen zou. 
Gewoonlijk ben ik niet zo’n erg regelmatige bezoeker van het midweekroeien, 
maar door de enthousiaste uitnodiging van Nel Nollen, was ook ik present. Nel 
had een originele manier bedacht om inhoud te geven aan het evenement. 
Iedereen kreeg een strookje papier met een woord dat begon met  ‘scheep’ : 
scheepsboeg, scheepsjongen, scheepsmast, scheepskok etc. Op elk pakje stonden 
corresponderende woorden met ‘scheeps’. Groepsgewijs gingen we naar de tafel 
met de pakjes en iedereen zocht op die manier, zijn of haar bijbehorende cadeautje 
uit de stapel. Een flesje wijn, een home-made vruchtengelei of zoals ikzelf, een 
zeepdispenser met bijbehorende, verantwoorde handzeep, iedereen keek vrolijk en 
was ingenomen met het presentje.
Dat zo’n simpel evenement zoveel aardigheid met zich mee brengt, is toch 
memorabel. De onderlinge band wordt nog eens versterkt, en de verbondenheid 
met de roeivereniging als zodanig, vergroot. Niet in het minst omdat, na ontvangst 
van de cadeautjes, de happening gepaard gaat met feestelijk  gebak, nootjes en 
wijn. Ook Alle-jarigendag 2014 was weer een succes! En omdat beelden vaak meer 
zeggen dan woorden, bijgaand een collage van foto’s.

Alle-jarigendag 2014, 
origineel en knoertgezellig  
Door Karin Plantinga
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Oproep clubwerk 
door Ellis Littooij

De aanmeldingen voor clubwerk 2015 stromen binnen en dat is geweldig 
nieuws voor de vereniging. De redactie van EA is blij met redacteurs, instructeurs 
van crew-class tot S4 hebben zich in grote getale ingeschreven. En ook de 
sociëteit is goed voorzien van clubwerkers.

Nu zoeken wij nog:
�  Een roeier met een technische achtergrond. Het gaat om eenvoudig 

elektriciens werk. Lampen vervangen, kleine reparaties aan electra etc.  10 
uur per jaar. 

�  Wie heeft een bouwkundige achtergrond en kan adviseren bij de 
bouwplannen van de vereniging?

� Is er een lid die kennis heeft van loodgieterswerkzaamheden?
�  Wie heeft verstand van zonne-energie of verwarmings-installaties in het 

algemeen?
 Voor info over deze vacatures, meld je rogierzelf@live.nl 

En voorts: 
�  Coaches die een roeiploeg vooruit kunnen helpen hun wedstrijdambities 

waar te maken. 
Info via wedstrijden@rvbreda.nl 

� Voor drie echte regelaars is de functie vanSocieteit:     
   Coördinator Evenementen een erg leuke functie: de organisatie van bar en 

catering tijdens evenementen zoals Markregatta, Kerstdiner, Pepernotenrace. 
Dit kost circa 25 uur per evene-ment pp. Info bij chrisliesker@kpnmail.com

 Aanmeldprocedure gaat via de website 
 www.clubwerkrvbreda.nl 
 Login met je persoonlijke e-mailadres plus het wachtwoord;    
 dat is voor iedereen: QWERTY.

Geslaagd 

S2
Jacqueline Hurkmans
Wim Mohlmann
Brian Sanders
Wilfried Vermolen

B2
Marian Hulshof
Dirk Thijsen
Corrie van Es

B3
Wouter van Hengel

S4
Wilma Schellevis
Maaike Remery

JEUGD
S3
Fleur Vanneste
Manon van den Burg
Pauline Freling
Cecile Hubner 
Jelle Boersma 
Belle Prinsen 
Layla van Vugt 
Marieke van Bruinessen
Bas Beenhakker 
Berend van der Togt 
Casper de Haas 
Joëlle Jongerius 
Kenza van Vugt 
Leon Boeren
Fedde Alkema 
Hannah van Weele 
Mayke Langmuur 
Ra� aël Daver 
Zina Prinsen 
Chantal Kramer is, op basis van 
haar roei-ervaring toegekend B2 
en S3: 
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Roeien op de Thames 
door Marius Aalders

Roeien op de Thames is het Walhalla van de toerroeier. 
Menigeen kijkt er verlangend naar uit. Om de Koninklijke 
Nederlandse Roeibond te overtuigen dat je nu echt wel aan de 
beurt bent om op de Thames te roeien, is niet eenvoudig. Of de 
tocht staat niet op het programma, òf het bondsbestuur heeft 
ruzie met de Toercommissie van de KNRB, òf  je wordt gewoon 
niet geplaatst, ondanks dat je je tijdig hebt aangemeld. 

Maar dit jaar was het raak: we konden mee! En zo vertrokken 
op zaterdag 30 augustus jongstleden uit Nederland, met de 
bekende bus van De Beuk. Met mijn maat Joop van den Blink 
was ik ingedeeld in één van de acht wherry’s, de boot met de 
toepasselijk naam “Thames”. We kregen gezelschap van Anne 
een krasse 79-jarige uit Goes van Scaldis en de, nog in het 
onderwijs werkzame Paula, uit Papendrecht van de Dordtsche. 
Waar je vroeger nog in je tentje van de ene pleisterplaats naar 
de andere ging, is dat al enige jaren niet meer het geval. De 
kampeer-roeitochten zijn allang afgeschaft. We overnachten 
eerst vier dagen in een keurig hotel in Witney, onderdeel van de 
Four Pillars hotelketen.

Het vertrek uit Lechlade had enige voeten in de aarde. 
De boten lagen opgeslagen in een onmogelijk en goor 
dorpshaventje. Het eiste heel wat manoeuvreren om de boten 
te water te laten. Maar echte toerroeiers zijn wel wat gewend. 
De tocht van Lechlade naar Newbridge en de tweede dag 
van Newbridge naar Oxford langs lieflijk water en schitterend 
begroeide oevers, was schitterend. Over het meanderende 
water voeren we voort. Langs de oevers wandelende trekkers, 
groeten ons vrolijk. 
De derde dag was maar een kort traject. Wij hadden de 
middag ter vrije besteding in Oxford. Voor een liefhebber 
van de universiteitsstad met zijn rijke historie is dat, helaas, 
wat weinig. Maar toch zagen we kans de Bodleian Library 
en het Ashmolean Museum te bezoeken en de absoluut 
overdonderende boekhandel van Blackwell. Ook konden we 

een blik werpen op de Bridge of Sights in de New College Lane, 
waarna we een afzakkertje namen in de Kings Arms Pub op de 
hoek van Holywell Street en Parks Road. 

‘Admiraal’ Rob Datema, die de leiding had van de tocht, had de 
wind er onder. Hij had ons tevoren op het hart gedrukt weer 
om klokslag vijf uur bij de bus te zijn, anders vertrok deze met 
achterlating van de te-laatkomers. Dezen zouden dan op eigen 
gelegenheid de weg naar het hotel  terug moeten vinden. En 
dus waren we stipt op tijd weer present.
De volgende twee  dagen roeiden we van Oxford naar 
Abingdon en van Abingdon naar Goring. Die avond sliepen we 
in een hotel in de industriestad Reading. Omdat het diner voor 
eigen rekening was, werd het pubfood, geen slechte keuze en 
besprenkeld met goede wijn. We hadden daarbij gezelschap 
van vier interessante dames van de Hunze in Groningen plus 
vier even boeiende roeisters van de Amstel uit Amsterdam.
De tocht ging verder van Goring naar Henley, waar sommigen 
van ons het Roeimuseum bezochten en de gebouwen van de 
eliteclub Leander. Hoewel we in de verleiding kwamen om een 
roze roeipet, een roze tricot en een roze roeidas aan te schaffen, 
zagen we daar toch maar van af.
De laatste drie dagen passeerden we Windsor Castle en op 
6 september eindigden we in Sunbury. Het laatste stuk was 
de Thames weliswaar breder, maar ook aanzienlijk drukker 
geworden. Ook al zagen we soms prachtige huizen en mooie 
schepen, de schwung was er een beetje af. De 42 sluizen over 
een afstand van 190 kilometer in dit traject, vormden veel 
oponthoud. Al met al hadden we een uiterst gezellige tocht, 
over mooi water en met een roei-archeologisch tintje van 
allure. Hoe gezellig het was geweest, bleek wel op 26 oktober 
jongstleden, toen we uitgenodigd waren voor een reünie in 
Nieuwkoop. Acht roeigenoten van de roeivereniging De Meije 
ontvingen ons er uiterst gastvrij. Op de Nieuwkoopse Plassen in 
ons eigen mooie land, was het eveneens prachtig roeien en ook 
toen was de catering prima verzorgd.
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Lekker warme Pogies

Nodig: 
- breigaren ca. 100 gr.  
- Naalden:  2x4  breinld nr. 3,5 en 4 (dat schiet lekker op)

Werkwijze: 
-  Proeflapje: brei een proeflapje 20st/10 toeren = 10x10cm. 

Hoeveel steken zet je op: tel het aantal  steken per cm, dit 
noemen we X . Hoe breed moet de pogie  worden:  meet 
rond het breedste deel van je hand bij het vasthouden 
van de roeiriem (ong. 25-28 cm), dit noemen we Y. 

 Aantal steken opzetten is  X x Y = Z  afronden omhoog of 
omlaag tot een veelvoud van vier.
-  brei in de rondte manchet  2r-2av, onder - en bovendeel 

van de hand in tricotsteek.  Tussengedeelte heen en weer  
tricotsteek. Je kan ook alles op 2 nld breien en later de 
naad dichtmaken.

Beschrijving: 
Begin met de manchet:
-  Zet het benodigde aantal (Z) steken op minus 4 met een 

veelvoud van 4,  en brei in de rondte op de nld 3,5 in 
2r/2av  tot 7,5 cm of hoe lang je wilt dat de manchet zal 
zijn.  (Of zet een veelvoud van 2 op en brei in 1r/1av )

Tip: schrijf op hoeveel toeren je breit zodat de tweede pogie 
hetzelfde wordt.
-  Onderste deel van de hand: ga verder met de dikkere 

naalden, zet er rondom 4 steken bij en brei 5 cm in de 
rondte in tricotsteek.

-  Dan het bovenste deel van de hand: voor de zijopening 
brei i.p.v.  rond nu heen en weer, in tricotsteek  8 cm 
hoog. 

-  Maak dan weer rond en brei twee toeren. Schik de steken 
zó dat het open einde op het begin van een naald komt. 
Dit is naald nld 1. Zet 1/2 van de steken op de nld 1, 1/4 
van steken op de nld 2 en 1/4 op nld 3.

Minderen dan als volgt:
-  Nld 1: 1 r.  2 steken op de naald nemen daarna samen 

breien, brei tot 3 steken voor het einde,  2 steken samen 
breien 1 r.

-  Nld 2: 1 r , 2 steken op de naald nemen daarna samen 
breien, brei nld uit.

-  Nld 3: brei tot 3 steken voor het einde, 2 steken samen 
breien , 1 r.

-  Samen is dit is één toer en er zijn 4 st geminderd. Herhaal 
deze toer tot de helft van de st. over zijn. 

De helft van de resterende steken staan op nld 1, de andere 
helft is verdeeld tussen nld 2 en 3. 
-  Zet de steken van nld 2 en 3 op één nld, je hebt dan 2 

nld met evenveel steken.  Sluit de voor- en achterkant 
met de zgn Kitchener steek.  (instr. video: youtube.com/
watch?v=8t9PocF5yK8)

 Wat ook kan: de steken van de 2 nld om en om op één 
naald zetten en op de gebruikelijke manier afkanten .

Afwerken van de opening.
-  Neem 1 steek per rij op langs de randen aan voor- en 

achterkant van de opening plus 1 steek in elk van de 
hoeken. Probeer om een veelvoud van 4 steken op te 
nemen zodat je ook weer 2r 2av kan breien.

-  Brei in de rondte tot 2,5 cm. (Of kies van een veelvoud 
van 2 en brei in 1r 1 av  als dat is wat je hebt gedaan voor 
de manchet.)

- Kant losjes af.
Tip:  gebruik de dikkere naalden zodat de ribbels niet te strak 
trekken.

Nu er ‘s avonds niet gevaren wordt moet 
je toch iets anders vinden om die tijd 
door te komen. Doe eens creatief! 
Ga POGIES breien. Lekker warm en 
ze zijn eenvoudiger te breien dan het 
lijkt! Er is geen links of rechts model. 
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Witgat (Tringa ochropus)
door R. Wiekel

Onlangs hoorde ik een vertrouwd geluid boven de Mark: 
tweet – tweet – toeweet. Dit drieledige geluid is zo karakteristiek  
- het kon van niemand anders afkomstig zijn dan van de Witgat.
De Witgat is een vrij kleine steltloper met een donker groenbruin 
bovendeel en vleugels, grijzige soms bruine kop en witte buik 
en anaalstreek. Het donkere bovendeel is bedekt met witte 
stippen, die door het jaar heen in grootte variëren. Het grootst 
zijn ze tijdens het broedseizoen en het kleinste tijdens de winter 
en bij jonge vogels. De pootjes en korte, potloodachtige snavel 
zijn beide grijsgroen van kleur.

Hoewel de Witgat niet per sé een sociale vogel te noemen is - 
je ziet ze wel eens in groepen, maar meestal opereren ze solitair – 
zijn ze wel heel communicatief. In grote of kleine gezelschappen 
van andere vogels, altijd hoor je de Witgat er bovenuit. Tijdens de
trek, of over het water: zijn vèrdragende roep verraadt onmiddel-
lijk zijn aanwezigheid. Je zou kunnen zeggen dat de Witgat zich 
altijd even moet laten gelden. Hij kan domweg niet anders.

De Witgat is niet bijzonder groot of sterk en heeft maar een klein 
hartje. Dat is helemaal niet erg; het maakt juist dat de Witgat het 
bijzondere vermogen heeft ontwikkeld om met zo min mogelijk 
energie zo ver mogelijk te komen. Hij is een meester in het 
opzoeken van hem gunstige luchtstromen om zo zijn reisdoel te 
bereiken. De Witgat is dus een echte trekvogel die komt en gaat 
zoals het hem betaamt. Hij is altijd op reis: to one thing constant 
never. Gisteren zag je hem nog rondscharrelen – dan zie je hem 
opeens maanden niet meer. 

Het mooie is nu, beste lezer, dat juist op de momenten dat de
Witgat zich weer eens van ons afkeert, we hem het beste kunnen 
herkennen. Dan namelijk openbaart zich even het bijzondere 
kenmerk waaraan hij zijn naam ontleent: zijn oogverblindend 
witte gat. 

waar: langs de hele Mark en erboven
wanneer: onberekenbaar
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1
ALV  
8 oktober

Alle leden, jeugdleden uit-
gezonderd, zijn ingedeeld 
op 31 december

Commissie neemt contact 
met je op voor Clubwerk taak  
januari 2015

2

3

4

5

6

Mail over clubwerk
medio september

Taak kiezen op website 
Clubwerk RV Breda vanaf 15 
oktober. De eerste 24 aanmel-
dingen krijgen een verrassing!

Laatste kans je 
Clubwerk taak 
te kiezen tot 
15 december
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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 Wim Möhlmann en
 Wilfried Vermeulen
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
Marius Aalders, Marleen Pijnenborg, Anna de Zeeuw 
Karin Plantinga, eindredactie (0162) 43 34 72  plantext@wxs.nl
Ontwerp  
Katja Wevers 06 22 01 57 87
Len Knoester (076) 565 63 17
Maarten de Tollenaer 06 48 27 56 65 

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.

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


