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Nabeschouwing Head 2016
Door Thom Rolf 
Ik weet niet meer of het nu oktober of november was, maar 
ik stond ’s morgens op met een barstende hoofdpijn en 
ben er toch maar even mee naar onze huisarts gegaan. 
Zij onderzocht mij en kwam na enige tijd tot een heldere 
diagnose. Meneer Rolf U heeft geen hoofdpijn maar een 
Head-ache. En toen wist ik het weer!

Prompt ontstond het gekissebis rondom de samenstelling van 
de ploeg. Eerst nam Anne het kloeke besluit van een heren acht 
en een dames vier, wat vervolgens werd veranderd door Anna 
in een dames acht en een heren vier maar omdat we maar vijf 
dames hebben, werd gewijzigd in een mix acht en een heren 
vier om tenslotte te eindigen in een heren acht en een dames 
vier. Of deze beslissing definitief is weet ik tot op de dag van 
vandaag nog steeds niet.

Het is inmiddels januari en uit onverwachte hoek komt het 
E-woord over de kim. Het E-woord ja inderdaad een soort 
frustratie verwerkend martelwerktuig van de 21e eeuw waarop 
je hersenloos heen en weer moet raggen starend naar een 
veel te traag werkend metertje te midden van zwetende en 
rochelende lotgenoten. Ja natuurlijk heb ik het hier over de 
ergometer. Er wordt een krachtige norm gesteld minimaal 7 
kilometer in 30 minuten en anders roei je niet mee op de Head.
Bert sleurt er prompt ruim 7200 meter uit, onder het luid roepen 
van “lange haal” en vraagt vervolgens iedere training met een 
licht sarcastische glimlach of jij de norm ook al gehaald hebt.

Gelukkig roeien we ook af en toe, maar nooit in de vastgestelde 
opstelling. Kees is of ziek of op vakantie en Liesbeth is of op 
vakantie of ziek.
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Er verschijnt een dringende en dwangmatige oproep van onze 
team captain dat we vanaf nu verplicht drie keer in de week 
moeten gaan trainen en u raadt het al anders volgt uitsluiting 
van de Head, de week daarop vertrekt de helft van de ploeg 
naar de wintersport en de andere helft stort zich op andere 
zaken.
Door de vele fantasie-opstellingen verhuis ik van plaats 6 
naar 5 en via 4 naar 3 en 2 en vervolgens zit ik ineens op boeg. 
Met drie keer omboorden en mijn plaats op boeg vraag ik mij 
verbijsterd af of dit niet een stiekem eliminatieproces is, want 
na de boeg plaats volgt een plons.

Ten einde raad wordt Mike erbij gehaald om zowel de heren 
als de dames te coachen. Hij legt feilloos en genadeloos onze 
gebreken bloot, waarbij geconstateerd wordt dat de inpik 
en de uitpik niet goed zijn, we een schrijnend gebrek aan 
souplesse bezitten, onrustig oprijden, een te korte haal hebben 
en veel te veel uit de boot vallen. De dames trekken zich terug.
Bij de herenploeg daalt het moreel en wordt er voortdurend in 
een fantasieopstelling geroeid. Zelfs tijdens de Markcompetitie 
dalen onze 500 meter tijden tot een zorgwekkende 2.14. De 
coaching van Mike wordt voortgezet en uitgebreid en hij gooit 
het over een andere boeg (daar zit ik dan inmiddels ook niet 
meer!).
Hij geeft aan dat we beter met minder kracht kunnen roeien en 
dat we gelet op onze handicaps niet onaardig roeien. Het moreel 
schiet omhoog en de 500-metertijden worden weer beter.

We blijven doorroeien in weer andere opstellingen en enkele 
leden melden onverwacht via de mail dat ze de ergometer- 
norm hebben gehaald. Opvallend daarbij is wel dat daar geen 
enkele getuige bij is geweest.
Mike grijpt intussen in en wijzigt de opstelling waarbij Bert van 
slag naar plaats 2 verhuist. Hij raakt daarbij niet van slag, want 
weigert categorisch, waarna we doormodderen in de niet-
gedroomde opstelling. 

Na de generale gaat onze team captain via de mail (dat weer 
wel) uit zijn stekker en overlaadt de hele ploeg met verwijten, 
die variëren van te laat komen, het onjuiste tenue, fout in 
de planning, niet betalen voor coach en brandstof plus 
normontduiking.

Met deze briljante move zet hij de hele ploeg op scherp. 
Ik besluit naar de kapper te gaan en roep “ Kaal”. Hij kent me 
al vele jaren en vraagt of ik gek geworden ben, maar als ik zeg 
dat het voor de wedstrijd is betast hij mijn hoofd en raad het 
mij ten stelligste af. Je hebt een dermate anti-aerodynamische 
schedel dat het je zeker 3 seconden gaat kosten zegt hij met 
een stelligheid die mij doet besluiten het zo maar te laten.

Tot mijn verbazing stonden er gisteren in Amsterdam ineens 
acht mannen, niemand ziek, niemand met vakantie en 
niemand – nou ja bijna niemand – de normen gehaald.
We roeien een prachtige race, halen onderweg drie ploegen 
in en zetten een tijd neer van 31.25 en verpletteren daarmee 
alle 500-metertijden van het seizoen tot nu toe! We rijden dan 
ook met een goed gevoel naar huis, dit was dus toch de ideale 
voorbereiding.

Graag wil ik onze teamcaptain bedanken voor al zijn goede 
zorgen en bied hem een passend cadeau aan, passend bij deze 
tijd en de dag van gisteren …

MEt dEZE bRIljantE MovE ZEt HIj dE 
HElE ploEg op scHERp 
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Hans Reinders mede-organisator  
WK Roeien in Rotterdam 
Door Marius Aalders

de Wereldkampioenschappen Roeien worden dit jaar 
opnieuw in nederland gehouden. van 20 tot en met 28 
augustus 2016 wordt de WK op de Willem alexanderbaan 
georganiseerd. 

Twee jaar nadat ze in Amsterdam op de Bosbaan werden 
gehouden is nu Rotterdam gastheer. Nu al worden de nodige 
voorbereidingen getroffen om deze omvangrijkste van alle 
WK’s tot nu toe tot een groot succes te maken. Het gaat 
namelijk om drie toernooien tegelijk, waarbij aangetekend zij, 
dat de Olympische nummers even tevoren in Rio zijn geroeid, 
tijdens de Olympische Spelen die aldaar worden gehouden: 
de achten, skiffen, zware vier zonder, zware twee zonder en 
de dubbelnummers. Maar dan zijn er nog drie categorieën 
over: de niet-Olympische nummers(zoals de lichte nummers), 
het wereldkampioenschap onder 23 jaar (de vroegere senior 
B kampioenschappen) en de junioren onder de 18. Die drie 
kampioenschappen bij elkaar, dat is nog niet eerder vertoond.

Een van de mensen die nauw bij de organisatie is betrokken, 
is Hans Reinders, lid van de RV Breda sinds de oprichting 
in 1974 en bekend van jarenlang kamprechterschap op 
nationale wedstrijden. Hij is hoofd van de Administratie 

en de Accreditatie van de WK die meer dan 5000 mensen 
omvatten: 2500 roeiers, 1200 begeleiders, officials van de 
FISA (de internationale roeibond) en 1000 vrijwilligers. Hans 
is de verbindingsman met de overheid van alle roeiers en 
begeleiders die visumplichtig zijn. Voorbeelden zijn Oekraïne, 
China, Rusland, Angola, Egypte, Indonesië, Zuid-Afrika. Hans 
heeft daartoe contact met het ministerie van Veiligheid 
en Justitie om al die mensen zo goed mogelijk van visa te 
voorzien. 

Medio juli moet dat allemaal rond zijn. Dan begint de 
accreditatie van de deelnemers. Dat betekent onder meer het 
verzorgen van 5.000 keycords met de accreditaties, zonder 
welke je geen toegang hebt en het reclame maken voor 
sponsors. Zo wordt bijvoorbeeld de Willem Alexanderbaan per 
meter verkocht aan reclamemakers. Ook de ontvangst en de 
toegang van het rondreizend circus van roeiers en bobo’s van 
de FISA die rechtstreeks van Rio komen binnenvliegen moet 
worden geregeld. 

De hoogtepunten van het toernooi moeten voor 1 augustus 
voorbereid en geregeld zijn. Zoals de openingsceremonie 
die op het Kerkplein voor de Laurenskerk plaats gaat vinden. 
Die wordt opgeluisterd door de Marinierskapel. Bij de 
medailleceremonies zullen de mariniers eveneens aanwezig 
zijn. Al met al drijft het toernooi voor het grootste deel op 
vrijwilligers, waarvan er nu 300 zijn. Er kunnen zich echter 
nog 300 vrijwilligers aanmelden voor bezigheden, zoals het 
begeleiden van roeiers en officials, 24-uursbewaking, het rijden 
met busjes van de ene naar de andere plaats. Heb je daar zin in 
en wil je leuke wedstrijden zien, meldt je dan op de volgende 
website: www.rotterdam2016.com. Tik aldaar op “Volunteers” 
en je maakt een goede kans om vrijwilliger te zijn op het 
grootste WK roeien aller tijden. 
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Uitbreiding botenbestand
Door Johan Bielderman

bij mijn aantreden als materiaalcommissaris heb ik met 
veel leden gepraat. Iedereen heeft wel wensen over het 
botenbestand. Ik heb ook de grafieken van bootgebruik 
bestudeerd. de laatste jaren valt op dat er steeds meer 
geboordroeid wordt en dat de scull vieren heel populair 
zijn. voorts misten we nog een aantal boten. Zo was er geen 
gestuurde boordvier in de afschrijfvloot.

De laatste tijd zijn er een aantal mooie boten bijgekomen zodat 
we nu kunnen zeggen dat de vloot compleet is. Vanaf nu gaan 
we eraan werken om de vloot op pijl te houden. In 2015 en 
2016 zijn er 11 boten bijgekomen en is er 1 boot verkocht.

De laatste aankopen:
Eurow racing 4x+, blauw achterin gestuurd, voor 70-80 kg 5 
jaar oud en in perfecte staat.
Deze boot is over 2 weken op de vereniging

Eurow Racing 2x, blauw, voor 80-95 kg. uit 2001 en altijd privé 
geweest en hele grote schoenen.

De boot is in de was gezet en met 4 mensen konden we 1één 
heel kleine beschadiging vinden.
Hou deze boot dus ook mooi, hij is het volop waard. Op de foto 
met een S-rigger bij voor het boordroeien, die gaan we er ook 
nog eens op zetten, zodat iedereen dat fenomeen ook eens kan 
zien, maar voorlopig is de boot als 2x opgenomen

Filippi 2x voor 57-70 kg uit 2008. Uit Denemarken en in 
perfecte staat met gouden randen.
De boot is helemaal gecleanerd en in de was gezet. Er moesten 
een paar kleine plekjes worden bijgewerkt

Fiso 2- uit 1995 voor 65-75kg en van Duitse makelij. Een hele 
mooie houten twee-zonder, die slechts één reparatie nodig 
had. We hoefden alleen het fabricageplaatje te poetsen, er 
een nieuw stuurtje op te zetten en mooie schoentjes in te 
monteren.

van starkenborg b 4+. Hier hebben we een boegstuur op 
gezet zodat de boot ook ongestuurd gevaren kan worden.
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De aanwinsten van vorig jaar zijn al eerder vermeld. Zoals 
we inmiddels gewend zijn komen nieuwe boten eerst in 
de werkplaats voor een grondige inspectie en worden ze 
optimaal afgesteld. Ook de riemen krijgen aandacht zodat het 
geheel in perfect staat is. Dit kan allemaal door de inzet van de 
materiaalploeg die overdag en ‘s-avonds goed werk doet. Voor 
dit jaar is daarmee het botenbudget opgebruikt. Er komt nog 
wel een set perfecte, gebruikte boordriemen en hopelijk aan 
het einde van het jaar nog wat sculls. De sculls hopen we te 
bemachtigen na afloop van de EK. Met een goed inkoopbeleid 
weten we de kosten in de hand te houden en toch heerlijk te 
kunnen roeien.

Oproep
Dit artikel laat zien dat er heel wat materiële, financiële en 
persoonlijke inzet voor de aanschaf en het onderhoud van 
het botenbestand wordt gedaan. Laat daarom iedereen zich 
verantwoordelijk weten èn gedragen om alles schoon en heel 
te houden! Ik zie nog steeds boten die vies en nat terug gelegd 
worden. Wij als poetsploeg hebben dan uren nodig om een 
boot weer netjes te maken.
Vieze slidings slijten sneller en per roeiplaats kosten slidings en 
wieltjes toch 80 euro.

Dus:
•	 Na elke training zorgvuldig de boot van buiten schoonmaken 

en afdrogen
•	 Ook de taften drogen.
•	 Omdraaien en van binnen ook alles goed droog maken en de 

slidings poetsen.

Voorbeeld: een waterkering waar het licht bruine allemaal kalk 
is. Om dat eraf te krijgen zijn wij een uur met azijn bezig. De 
waterkering is daarna weer helemaal zwart. 

Azijn, ja daar worden we zuur van. Met dank voor het lezen. En 
met dank ook namens alle poetsers en namens alle leden om 
blijvend in schone boten te kunnen roeien.

Snerttocht:  
geen tocht - wel snert
door bert van nispen
De jaarlijkse snerttocht van de midweekers ging deze 
keer niet door. De thermometer wees ondanks een 
stralende zon die morgen, 16 februari min 3,7 °C. 
Daarom werd besloten om niet te roeien en het 
programma voor de 12 deelnemende leden in de 
sociëteit te laten plaatsvinden. Onder leiding van 
Maria werd er tijdens de koffie, als alternatieve fysieke 
arbeid, fanatiek geoefend in het maken van knopen 
zoals mastworpen, platte knopen en paalsteken. Een 
nuttige bezigheid. Voor sommigen was dit weliswaar 
een herhalingsoefening maat toch ook een goede 
voorbereiding op toekomstige toertochten. Dieuwke 
had inmiddels haar diareportage voorbereid. Na wat 
gehannes met alle pluggen en snoeren herbeleefden 
we weer even de roeitweedaagse van Alkmaar, prachtig 
gemonteerd met bijpassende muziekfragmenten. 
De storm en de regen die we toen trotseerden was 
nog duidelijk voelbaar. En zo werd het toch nog een 
gedenkwaardige snerttocht. Dank aan allen voor hun 
hulp en bijdragen aan deze geslaagde morgen. 
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Masterclass 
Boordroeien 
2016
Looptijd 
30 april tot 17 juli 2016

Cursusdagen 
Zaterdag 10.30 -12.00 uur 
Zondag 12.30 - 14.00 uur

Doel
•   Het leren van de basistechniek van het boordroeien;
•   Het verbeteren van de techniek van het 

boordroeien.

Aanmelden 
bij Walther van den biggelaar:
per mail: vdbiggelaar@live.nl of 
masterclassboordroeien@rvbreda.nl
telefonisch: 06 51 58 59 28
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Open dag jeugd, 13 maart 2016
Door Carola Fox

Het weer is prachtig, het water rimpelloos als nooit tevoren, 
een deel van de vloot glanst aan de vlonders en in het 
clubhuis pruttelt de koffie en hangt een heerlijke geur van 
zelfgebakken lekkernijen. onze roei-jeugd ontvangt samen 
met de jeugdcommissie nieuwsgierige en geïnteresseerde 
11 tot 18-jarigen en maakt hen wegwijs binnen de 
vereniging.

“De jeugd is eigenlijk een aparte vereniging binnen onze 
roeivereniging”, vertelt scheidend Jeugdcommissaris 
Annemarie Bosman-Jongerius. “De Jeugdcommissie bemant 
alle functies: organisatorische zaken, instructie, iedereen 
doet alles. Dat is fijn, want op deze manier wordt het hele 
jeugdgebeuren breed gedragen binnen de club. Ook de jeugd 
zelf doet veel”. 

Familieclub
Annemarie Bosman en rechterhand Ramon Froklage hebben 
zich vele jaren ingezet voor het jeugdroeien. Bosman: “RV 
Breda is een echte familieclub. Steeds meer kinderen van onze 
roeiers weten de weg naar de roeivereniging te vinden. Dat 
is ook bij mijn gezin zo gegaan. Mijn kinderen gingen roeien 
en zo ben ikzelf het (jeugd-)roeien ingerold. Bijna tien jaar 
geleden ben ik bij de ‘jeugd’ met allerlei hand- en spandiensten 
begonnen. Zes jaar geleden kregen we versterking van Ramon 
en 2 jaar later hebben Ramon en ik ‘de jeugd’ van Sjoerd de 
Goeij overgenomen en is, met name Ramon, gestart met het 
aanbrengen van meer structuur. Essentieel bij zo’n groeiende 
groep. We zijn ons vanaf die tijd weer meer gaan richten op 
het regioroeien. We moesten wel breder inzetten, want er 
waren nauwelijks wedstrijdroeiers meer en er was ook geen 
wedstrijdcoach voor de jeugd beschikbaar. Onze jeugdafdeling 
is in die jaren behoorlijk gegroeid. Met zo’n 60 jeugdleden doen 
we het in vergelijking met andere roeiverenigingen heel goed. 
Eén keer per jaar, in september, organiseren wij voor alle clubs 
in Zuid Nederland een jeugdregiowedstrijd op de Mark. En dat 
die dag leuk is merken we aan de inschrijvingen: we zitten ieder 
jaar weer helemaal vol”.

De regiowedstrijden, in lente en herfst, zijn laagdrempelig. 
Iedereen, ongeacht niveau, doet mee en stapt op die dag 3 
keer in de boot. Steeds in andere samenstelling. Natuurlijk 
zijn er aan het einde van de dag ook veel blikken te verdelen. 
Twee keer per jaar worden de krachten gemeten tijdens de 
Jeugd-Markcompetitie, die in geval van slecht weer gewoon 

binnen in het clubhuis op de ergometer wordt gehouden. 
Creatief denken, improvisatie en ontspannen omgaan met 
de kinderen is de kracht van de coaches en begeleiders vindt 
Jeugdinstructeur Hans Rompa. “Wat we vragen van onze jeugd 
is dat ze zich absoluut op tijd moeten aan- of afmelden voor 
trainingen en wedstrijden. Ook moeten ze gewoon altijd op 
tijd zijn. We houden het graag gezellig. Er wordt ook niet op 
talent gescout. De wedstrijdroeiers, die we nu hebben, zijn 
organisch uit het recreatief roeien voorgekomen”. Rompa 
coacht inmiddels 3 jaar de wedstrijdjeugd. “Ze trainen 1 tot 
2 keer per week, doen mee aan de regiowedstrijden en de 
resultaten zijn heel goed. Ook doen we ieder jaar mee aan de 
Jeugdhead. Maar voor wedstrijden op nationaal niveau trainen 
we te weinig. De jeugd van andere roeiverenigingen traint 5 
keer per week. Dat halen wij dus niet”. 

Plezier is belangrijk
Zowel Annemarie Bosman als Hans Rompa stellen het plezier 
in het roeien voorop, zodat fanatiekelingen en de relaxte 
genieters beiden aan hun trekken komen. Buiten de wekelijkse 
trainingen organiseert de Jeugdcommissie ook nog andere 
activiteiten: Halloween, kerstdiner voor en door jeugdleden 
en instructeurs, een barbecue met waterspelletjes en als 
hoogtepunt het Roeikamp met Pinksteren. Wie overigens de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet langer jeugdlid kan zijn, 
hoeft niet te treuren. Na de zomervakantie kunnen 18-plussers 
terecht bij de nieuw op te richten studenten roeivereniging 
binnen RV Breda: Sedna.

Op het water en aan de vlonder is het inmiddels een vrolijk 
komen en gaan van potentiele nieuwe jeugdroeiers. En als 
Melanie de Meurichy, opvolgster van Annemarie Bosman 
binnen de Jeugdcie, weet te vertellen dat het goed loopt met 
de inschrijvingen, weten we het zeker: De jeugd van Breda 
bloeit!

‘dE WEdstRIjdRoEIERs, dIE WE nU HEbbEn, 
ZIjn oRganIscH UIt HEt REcREatIEF 

RoEIEn vooRgEKoMEn’
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“ Functionele Krachttraining”  
voor de oudere mens 

Door Frank Bertina, sportarts 

al meer dan 20 jaar geleden werd in landen als de vs een 
belangrijke waarneming gedaan. Wanneer in verzorgings-
tehuizen de normale ouderengymnastiek door een specifieke 
vorm van krachttraining met behulp van apparatuur werd 
vervangen, werden er opzienbarende trainings resultaten 
geboekt. bij bejaarde mannen maar ook bij vrouwen was 
het meer regel dan uitzondering dat er een krachtstoename 
van wel 100 % over diverse spiergroepen optrad. vanuit de 
normale trainingsprincipes leek dat onmogelijk. 

De gevolgen van dit programma waren vaak indrukwekkend. 
De grote krachtstoename resulteerde dikwijls in een veel betere 
”bewegingsvitaliteit”, waardoor de zelfstandigheid van de 
mensen sterk toenam en men soms het verzorgingstehuis weer 
kon verlaten. 
In de Engelstalige literatuur wordt deze krachttraining aan–
geduid als “functional fitness for the frail elderly”. Het begrip 
“frailness” laat zich vertalen als frêle-zijn, broos of breekbaar zijn. 
De meerderheid van onze oudere mensen vertoont dit beeld. 
Nederland is in het laatste decennium massaal aan het 
fitnessen geslagen. De belangrijke perspectieven van de 
“functionele fitness” voor ouderen krijgen echter nog weinig 
aandacht. Ook hierin wordt achter gelopen op ontwikkelingen 
in met name de VS. 

Probleemgebied 
In 2030 is het aantal 85+-ers verdrievoudigd en zijn er meer 
65+-ers dan mensen onder de 18! De voorziene kosten zijn 
enorm, met name wanneer de afhankelijkheid toeneemt.  
De kwaliteit van het leven is niet gewaarborgd, er wordt nu al 
onverantwoord op de zorg voor ouderen bezuinigd. 

Hiërarchie van gezondheids- en fitheidswensen 
Oud mogen worden lijkt leuk. Daarvoor is het echter van 
belang dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 
Onderzoeken in de VS geven o.a. de volgende belangrijke 
aspecten aan:
 
•	 Niet dementeren 
•	 Organische en zintuiglijke gezondheid 
•	 Onafhankelijkheid in dagelijks leven (mobiliteit) 
•	 Kunnen huishouden, tuinieren, sneeuwruimen (VS) 
•	 Stabiliteit bij staan en lopen, preventie van vallen en 

botbreuken 
•	 Reisvaardigheid 
•	 Spelen met kleinkinderen (leuke opa/oma zijn) 
•	 Seksualiteit 
Functionele fitheidstraining kan bij veel van deze aspecten zeer 
behulpzaam zijn. 

“Progressive strength training:  
the key to unlocking an individual’s potential to 

improve functional fitness”
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Anatomisch/fysiologisch aangrijpingspunt 
Als je ouder wordt worden de spieren langzamerhand minder 
sterk. Dat komt grotendeels doordat we ze veel minder gaan 
gebruiken. Dit resulteert in het algemeen in 1% verlies van 
spierkracht per jaar na de 30 jaar. Bij oudere mensen treedt nog 
een ander verschijnsel op, de zgn. “sarcopenie”: een verlies in 
spiermassa, dat samenhangt met de hogere leeftijd. Dat komt 
door het verlies van motoneuronen (motorische cellen in het 
ruggemerg) met de bijbehorende spiervezels en –bundels 
overal in het lichaam. Het motorische zenuwstelsel neemt bij 
zijn afsterven de bijbehorende spiercellen mee. 

Trainingseffecten 
Het blijkt uit de Amerikaanse studies dat ondanks dit 
verlies van zenuw- en spiercellen er toch een groot herstel 
van de kracht kan optreden. Wanneer vóór het begin van 
een trainingsprogramma de kracht was afgenomen tot 
bijvoorbeeld 30% van de kracht van jongere mensen, werd 
waargenomen dat na het programma deze toch tot 60 of meer 
procent van de kracht van jongeren was toegenomen. Dat 
maakt bijvoorbeeld het verschil uit tussen wél of niet uit een 
stoel of van de toiletpot kunnen opstaan. 

Deze grote krachtstoename moet te maken hebben met een 
optimaal benutten van de capaciteit tot krachtstoename 
(hypertrofie) van de spiervezels die worden verzorgd door 
de overblijvende, niet verloren gegane zenuwcellen. Ook 
is bekend dat de “jongere oudere” (vijftigers bijvoorbeeld) 
met een goed krachttrainingsprogramma zelfs sterker kan 
worden dan in zijn of haar jeugd, waarin niet of veel minder 
effectief aan krachttraining werd gedaan. Of van een dergelijk 
trainingsprogramma (mits voortgezet) ook het effect kan 
uitgaan dat er minder verlies van zenuwcellen en spiercellen 
in de komende jaren optreedt, is niet bekend, maar dat 
aantrekkelijke idee is niet onmogelijk. In ieder geval is bekend 
dat een dergelijk “preventief krachttrainingsprogramma” bij de 
jongere oudere een heel groot verschil kan uitmaken voor het 
handhaven van de spierkracht, die later zo belangrijk is voor de 
kwaliteit van leven. 

In Nederland is al wel langer bekend dat een dergelijke 
krachttraining voor iedereen de algemene fitheid en 
gezondheid kan verbeteren. Daarnaast zijn er bij verschillende 
ziektes specifieke gunstige effecten bekend, zoals bij 
hart- en vaatziekten, suikerziekte, botontkalking en allerlei 
aandoeningen van het bewegingsapparaat. 

Haalbaarheid 
Heel belangrijk is het ontwikkelen van een concept, waarin 
deze vorm van functionele fitnesstraining voor oudere mensen 
bereikbaar wordt. Talrijke barrières en beperkingen zullen 
overwonnen moeten worden. De motivatie en de bereidheid 
tot gedragsverandering moeten aangewakkerd worden. 
Transport naar en toegankelijkheid van de trainingsfaciliteiten 

moeten op de doelgroep worden afgestemd. Beschikbaarheid 
van deskundige trainers en specifiek afgestemde apparatuur 
zijn absolute voorwaarden. 

Medische begeleiding 
In het algemeen zijn de medische risico’s van krachttraining 
niet groot. Uiteraard moeten in een medische screening 
onacceptabele risico’s worden uitgesloten. 

Voeding 
In het algemeen is een gezonde voeding één van de 
belangrijkste pijlers van een gezonde leefwijze. De kwaliteit 
van de voeding van ouderen kan meestal in sterke mate 
worden verbeterd. Goede voeding zal de effecten van een 
trainingsprogramma absoluut versterken en zeker ook de 
algemene gezondheid bevorderen. 

Financiering 
Gezien de enorme maatschappelijke belangen die met de 
ouderenzorg, zeker in de toekomst, gepaard gaan, verdient het 
aanbeveling om voor de financiering van de functionele fitness 
voor ouderen ook de algemene middelen van de maatschappij 
aan te spreken. 

De sheets van de presentatie van Frank Bertina zijn te downloaden 
via de webstite van RV Breda: 
http://www.rvbreda.nl/vereniging/bestuur/alv/965-alv-16-
maart-2016

Oproep 50+ trainingsclub
Op de laatste ledenvergadering hield sportarts Frank 
Bertina een zeer behartenswaardig betoog over het 
nut van krachttraining voor de oudere mens. Ik behoor 
inmiddels ook tot die groep en na zijn verhaal ben ik 
prompt een keer in de week vaker gaan roeien. Ook al 
is de info hier en daar dubbel vermeld, ik neem graag 
Franks verhaal op in deze Easy-all. Persoonlijk lijkt me 
een clubje leden van boven de 50 die gezamenlijk op 
die vermaledijde ergometers trainen op basis van een 
trainingprogrammaatje geen gek idee. Willem Muller 
heeft al toegezegd een dergelijk trainingsprogramma 
aan te willen leveren. En misschien is er zelfs wel iemand 
die zich dan als personal coach – met enig verstand van 
zaken – wil opwerpen? Dus wie doet er mee? 

Karin plantinga plantext@wxs.nl 
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Kunst of Kitsch? 
Door Maud van Etten

als je heel goed zoekt is er in en rondom de Rv breda 
enige ‘kunst’ te vinden. Het eerste werk in deze nieuwe 
serie is een schilderij dat naast het biljart hangt. 
Met een beetje een rare afbeelding die kant noch wal raakt. 
Wat zeker zowel kant én wal raakt is de roeiboot erop, want 
zie: de stuur kijkt dezelfde richting op als de roeiers! En de 
stuur is te zien aan de diepgang van de achtersteven ook 
niet bepaald de lichtste persoon aan boord; hij zakt zowat in 
het water. En sinds wanneer varen wij in een dubbel 6? Of is 
dat geen roeier daar op boeg? Maar wat hangt daar dan in 
het water? Al met al nogal een merkwaardige toestand als 
je het mij vraagt. 

De herkomst is net zo duister als de afbeelding. Navraag 
bij minstens 10 leden uit 2005 (waaronder 6 bestuursleden 
en 3 oud-voorzitters) levert niks op. Misschien vond de 
kunstenaar in kwestie het ook niet zo’n succes en heeft het 
in stilte gedoneerd … wie het weet mag het zeggen en de 
winnaar mag ’m van mij hebben! 

Naschrift: dit is de eerste aflevering van een serie over 
kunst op den RV. Kunst in de ruimste zin des woords: dus 
ook foto’s, bekers of andere kunstwerkjes komen aan bod. 
Verzoeknummertjes in te dienen bij uw secretaris en zij 
zoekt het uit.
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Roeiclinic RV Breda
door Karin plantinga

Op de site van de VVV Breda zie je tegenwoordig het 
aanbod van RV Breda voor roeiclinics: http://bit.ly/1tsld2o
Om direct al kennis te nemen van ons aanbod nemen we 
dit op in de Easy-all. Heb je zelf een groepsuitje op je werk 
of met familie, vrienden of bekenden dan is dit wellicht 

ook een idee? Boeken kan ook direct via chrisliesker@
kpnmail.nl (Wie weet krijg je als lid korting en naar ik (KP) 
aanneem hoef je dan geen administratiekosten te betalen?) 
Onderstaand het aanbod.

bedrijfs- en andere groepsuitjes organiseren waarin je 
samen iets doet, zijn vaak succesvol. sportief bezig zijn, 
elk op eigen niveau, is de garantie voor een geslaagde 
activiteit. 

Weleens gedacht aan een roeiclinic? 
Deelnemers die al eens hebben deelgenomen aan onze 
roeiclinics zijn allemaal enthousiast. Roeien is trouwens 
één van de gezondste sporten. Je gebruikt al je spieren op 
een evenwichtige manier en verbruikt zo, in vergelijking 
met veel andere sporten, de meeste calorieën. Van 
sportblessures is nauwelijks sprake. Maak daarom gebruik 
van een aantrekkelijk roei-arrangement van Roeivereniging 
Breda. 

Programma:
We ontvangen u en uw deelnemers met koffie/thee en 
gebak. Om op stoom te komen krijgt u een presentatie 
over de roeisport en de mogelijkheden van roeien als 
recreatie- en wedstrijdsport. Natuurlijk laten we het hoe van 
de roeibeweging zien en kunt u ‘droog’ oefenen. Dan komt 
het leukste gedeelte, namelijk de praktijk! Onder leiding 
van ervaren roeiers gaat u met uw deelnemers het water 

op in zogeheten gestuurde C4-en. Dat zijn stabiele boten 
met stuurman of-vrouw. En wie weet kan een echte durfal 
in een heuse skiff stappen! Natuurlijk is er tijdens de after-
rowingexperience volop gelegenheid tot nabeschouwing 
onder het genot van een al dan niet-alcoholisch drankje. 

Tijden 
U kunt kiezen voor een roeiclinic op vrijdag- of 
zaterdagmiddag in de maanden mei tot en met september. 
De clinic begint om 15.00 uur en eindigt om 18.00 uur. 

Prijzen 2016
€ 30,00 p.p. 
Minimum groepstarief: € 600,00 
Administratiekosten eenmalig € 7,50 per boeking 

Inclusief
•	  Ontvangst met koffie/thee met gebak
•	  Voorlichting over de roeisport
•	  Instructie zowel ‘droog’ als op het water in C4-boten met 

ervaren roei-instructeurs
•	 Nazit met borrelen
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Van rollende Euro’s tot spieren van 
veteranen
Door: Anna de Zeeuw 

Het is 16 maart. de soep en ander lekkernijen staan 
klaar. Het is weer ‘volle bak’. veel betrokken leden 
zijn aanwezig. Het bestuur zit achter een lange 
tafel en is goed voorbereid. de onderwerpen zijn 
afwisselend. In dit artikeltje vier ‘highlights’. 

De financiën 
Deze keer is er een centrale rol voor penningmeester 
Saskia Langbroek met het financieel jaarverslag. 
Het resultaat over 2015 is uitstekend te noemen, 
volgens het bestuur. Dit komt enerzijds door hogere 
inkomsten en anderzijds door lagere kosten. Er is op 
van alles bezuinigd. Elke commissie heeft budget 
ingeleverd. We gaan hiermee door, en kunnen niet 
netjes genoeg onze slidings poetsen om kosten te 
besparen. Er is een actief beleid om contributie tijdig 
binnen te halen. Er zijn inkomsten van ruim € 8.000 
uit de verkoop van de Double Quick.

Naast dit alles is er een sponsorcommissie opgericht 
met als doelstelling om een financiële bijdrage 
te leveren aan de vereniging. Maar er zijn ook 
mitsen en maren. Het ledenaantal blijft altijd weer 
spannend, vooral in de winter. Toch worden de boten 
intensiever gebruikt dan voorheen, waardoor de 
onderhoudskosten ook hoger zijn. 

We eindigen het verenigingsjaar met een mooi 
netto resultaat van ruim € 27.000. We zitten echter 
met achterstallig onderhoud aan het gebouw. 
Daarom is het voorstel aan de ALV om van het netto 
resultaat, voor deze post een dotatie van € 25.000 
te bestemmen. De ALV stemt hiermee in. En als 
plezierige klap op de vuurpijl: de contributie voor 
2017 hoeft niet te worden verhoogd. Mooi gedaan!

Wisselingen van bestuursleden
In het bestuur zijn een flink aantal nieuwe namen: 
Maud van Etten als secretaris, Melanie de Meurichy 
voor de jeugd, Willem Jan van Amersfoort die zich als 
wedstrijdcommissaris mag bewijzen. Ze komen niet 
helemaal uit de lucht vallen. Bij veel mensen zijn dit 
al bekende gezichten, die hun kwaliteiten al hebben 
laten zien. 
Ze lossen respectievelijk Nico van Walree, Annemarie 
Bosman en Thera Habben af, die mooie dingen 
hebben neergezet. Toercommissaris Bert van Nispen 
geeft ook aan een opvolger te zoeken.

Spieren op leeftijd
Wat ook interessant en verrassend is, is het verhaal 
van Frank Bertina. “de spieren van veteranen“: 
medische en fysiologische aspecten. (zie 
elders in dit nummer het uitgebreide verslag). 
Wie naar Franks presentatie luistert, verwacht 
misschien waarschuwingen voor blessures, 
maar krijgt visioenen van ouderenoorden vol 
krachttrainingsapparaten. Een heel rijtje waar het 
goed voor is: 

Ledenvergadering 16 maart
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•	 vergroting	spiermassa	
•	 algemene	gezondheid	van	het	bewegingsapparaat	
•	 spierbalansen	
•	 preventie	overbelastingsletsels	
•	 aanmaak	‘Healthy	Proteins’	
•	 versterken	zwakke	schakels	in	de	keten	
•	 versterken	bovenlichaam	vrouwen	
•	 verhogen	lokale	anaërobe	capaciteit	
•	 tegengaan	van	‘age	related	loss	of	muscle	mass’	
van	ouderen

Let wel, dan moet je het gewicht niet op je tenen 
laten vallen natuurliijk! En je moet je ook niet een 
breuk of een blessure tillen! 

Rollende riggers
Het verhaal ‘Rollende bankjes versus rollende riggers’ 
innovaties in de roeisport, maakt nieuwsgierig. Het 
is een korte presentatie van onderzoek voor haar 
eindwerkstuk op het gymnasium, gedaan op onze 
vereniging door Pauline Freling. Zij liet een groot 
aantal mensen roeien in de boot met rolriggers, en 
vergeleek dit met prestaties in andere boten. Het 
onderzoek bleek even complex als boeiend, door het 
grote aantal variabelen. Het presenteren ervan gaat 
Pauline goed af. We zijn onder de indruk.

Kortom: een bijzonder afwisselende vergadering! Zie 
ook het uitgebreide verslag door Maud van Etten op 
de website.
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Veiligheid bij het roeien
Door Anne Tjepkema
ja, zul je denken, dat weten we wel. blijf toch maar even 
doorlezen, want misschien vertel ik iets wat belangrijk is 
en wat je nog niet wist. Experts zeggen dat tien incidenten 
uiteindelijk één ongeval opleveren. als dat waar is, dan 
hebben we bij de Rv breda dik geluk, want het aantal bijna-
ongelukken dat we vandaag aan tafel wisten op te noemen, 
was veel groter. Wie zijn ‘we’? dat zijn Kees tempelaar, bert 
verlaan en de auteur van dit artikel, jullie pasbenoemde 
veiligheidscommissie. nee, niet dat soort veiligheid waar 
de laatste weken de kranten bol van staan (security), maar 
veiligheid in de zin van verstandig handelen en ongelukken 
voorkomen: op het werk, bij het sporten en thuis (safety). 

Een voorbeeld. Pas botsten twee vieren op het Markkanaal op 
elkaar. Hoe komt zoiets? Dat willen wij graag weten, want als 
iedereen weet wat de oorzaak was, dan kun je zoiets vermijden. 
Je leert misschien wel het meeste van je eigen fouten, maar 
het is handiger van andersmans fouten te leren. Roeien speelt 
zich af in een vijandig milieu: geen mens kan op den duur 
onderwater overleven. Als je bij een watertemperatuur van 
vijf graden omslaat, heb je nog vijf minuten om aan de kant 
te komen. Een vervelende bijkomstigheid bij het roeien is dat 
je ogen de verkeerde kant opkijken. Tenzij er een stuurman 
is die de goede kant opkijkt, moet iemand in de boot telkens 
omkijken en zonodig bijsturen. 

Nog een voorbeeld. Bij een wedstrijd gaat een skiffeuse om en 
de kamprechter die er achter vaart, ziet haar niet bovenkomen. 
Dan ziet de bootsman een haardos onder de oppervlakte 

en trekt de skiffeuse naar boven. Het blijkt dat zij niet van de 
schoenen los kon komen omdat de heelstrings ontbraken. 
Bedenk voor jezelf wat er zou zijn gebeurd als dit je in alle 
eenzaamheid overkomt. Heb je trouwens wel eens nagedacht 
over wat je zou doen als je te water zou raken? Situaties voor 
jezelf doorgedacht te hebben kan enorm helpen als je er 
plotseling mee wordt geconfronteerd. Probeer bij iedere keer 
dat je gaat roeien even de film van je voorgenomen roeitraject 
af te draaien: welke gevaren liggen op de loer en wat kan ik nu 
al doen om die te vermijden? Moet ik misschien een mobieltje 
(in plastic) bij mij hebben? 

De veiligheidscommissie is pas bij de ALV nieuw leven 
ingeblazen om de leden met raad en daad bij te staan. Het 
gaat om het stimuleren van de bewustwording bij beginners 
en gevorderden, via theorielessen, het geven van advies 
aan bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor bepaalde 
domeinen in de vereniging, zoals instructie en materiaal. Verder 
om de veiligheid van de omgeving: de gebouwen, de vlotten, 
de werkruimten en de sociëteit. Sommige adviezen zullen 
misschien lijken op het intrappen van open deuren, maar weet 
dat het herinnerd worden aan risico’s je bewustzijn voor je 
eigen veiligheid en die van anderen aanscherpt. Veiligheid gaat 
niet alleen over zwemvesten, maar over je eigen attitude om 
letsel (of erger) bij jezelf en je roeimaten te voorkomen. 
Wij hopen op feedback van leden, instructeurs, examinatoren 
en bestuursleden. Van onze kant zullen wij regelmatig van 
ons doen horen met als doel het plezier in roeien niet te 
laten vergallen door incidenten of ongevallen. Lees intussen 
hoofdstuk 9 van het Roeiboek!
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I’M TOO HEAVy FOR My BOAT
 

Mag ’t een onsje méér zijn?
Door Hans Rompa

tERHEIjdEn – Roeiers roeien met de riemen die ze 
hebben. En dus ook met de boten die ze hebben. 
Meestal komt het er op neer dat een ploeg te zwaar 
of te licht is voor een bepaalde boot. Maar wat 
betekent dat dan? In dit artikel wordt dat haarfijn 
uitgelegd.

Roeiboten worden ontworpen voor een bepaalde 
(gemiddelde) massa. Voor onze vloot staan die 
massa’s netjes in BRS vermeld. Wanneer de massa 
van de bemanning gelijk is aan de ontwerpmassa 
van de boot ligt de boot op de zogenaamde 
ontwerpwaterlijn. Dat is een denkbeeldige lijn over 
de lengte van de romp waarbij de boot in beladen 
toestand volgens de ontwerper de ideale diepgang 
heeft.

Is de totale massa van de bemanning groter, dan 
ligt de boot dieper. Is de totale massa kleiner, dan 
ligt de boot minder diep dan de ontwerpwaterlijn. 
Dat is logisch. De vraag die ik in dit artikel wil 
beantwoorden is hoeveel dat dan scheelt.

de wet van archimedes
Laten we beginnen met de wet van Archimedes. 
Deze wet verklaart waarom onze roeiboten blijven 

drijven en waarom de Cambridge Dames Acht 
tijdens de boatrace van 2016 zonk. 
(zie http://www.mirror.co.uk/sport/other-sports/
cambridge-women-nearly-sink-oxford-7638200 ) 
De wet van Archimedes laat zich als volgt vertalen in 
roeiersjargon: ‘De opwaartse kracht die een roeiboot 
in Markwater ondervindt is even groot als de massa 
van het door de boot in beladen toestand verplaatste 
Markwater’.

Een voorbeeld ter illustratie. Stel, skiffeur en boot 
hebben samen een massa van 100 kg. Stel verder dat 
één liter Markwater een massa heeft van precies 1 kg. 
Dan is het volume van het onderwaterschip op dat 
moment gelijk aan 100 liter. Dus in het stuk van de 
boot dat onder water zit past 100 liter water.

Onze skiffeur gaat tussen twee trainingen door 
even lekker lunchen. Na de lunch is hij één kilo 
aangekomen. Wanneer hij verzadigd en voldaan 
weer in zijn skiff stapt voor zijn tweede training is 
het volume van het verplaatste Markwater 101 liter. 
Hoeveel dieper ligt de skiff nu in het water? Dat zou 
een mooie eindexamenvraag voor de middelbare 
school zijn.
We houden het simpel, dus we doen alsof de 
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zijkanten van de boot recht zijn. Dat is een redelijke 
aanname zolang we niet te veel afwijken van de 
ontwerpmassa. We definiëren een aantal variabelen:

∆m  Dit is het verschil tussen de massa van de 
bemanning en de ontwerpmassa van de 
boot in kg.

Owl  Dit is de oppervlakte van de waterlijn in dm2.
ρ  Dit is de dichtheid van Markwater in kg/dm3.
∆t  Dit is het verschil in diepgang in cm ten 

opzichte van de ontwerpwaterlijn.

Het verschil in diepgang kan als volgt berekend 
worden:
∆t= 10 × ∆m/(Owl × ρ)

∆m is eenvoudig te berekenen. Je weegt de 
bemanning (met roeikleren aan!) en trekt daar de 
ontwerpmassa (zie BRS) van de boot van af. De 
dichtheid van Markwater kunnen we benaderen als 
1 kg/dm3.
Alleen het oppervlak van de waterlijn moet nog 
bepaald worden. Dat gaat als volgt. Bij benadering 
kunnen we stellen dat iedere roeiboot bestaat uit 
een recht middenschip met voor en achter twee 
driehoekige punten, zoals aangegeven in Figuur 1.

In Figuur 1 is lwl de lengte van de waterlijn (die is 
kleiner dan de totale lengte van de boot!), lvs is 
de lengte van het voorschip, lms de lengte van het 
middenschip, las de lengte van het achterschip en 
b de breedte van het schip. Alles gemeten op de 
waterlijn.
Het oppervlak van de waterlijn van een roeiboot is 
dan bij benadering:
Owl=½ ×b ×lvs+b ×lms+½ ×b ×las 
Indien lvs bij benadering gelijk is aan las kan de 
formule worden vereenvoudigd tot:
Owl=b (lvs+lms)

Nu we het oppervlak van de waterlijn hebben 
bepaald kunnen we ∆t eenvoudig berekenen. 
Hieronder volgt een uitgewerkt voorbeeld dat 
voor alle boten op vergelijkbare wijze kan worden 
toegepast.

Klein duimpje
Een beetje meten aan deze jeugdskiff levert de 
volgende resultaten:
b = 2,6 dm
lvs ≈ las = 22,5 dm
lms = 20 dm
De oppervlakte van de waterlijn is dan bij 
benadering gelijk aan 2,6 x (22,5 + 20) = 110,5 dm2, 
en ∆t= ∆m/11,05
De ontwerpmassa van Klein Duimpje is 55 kg (bron: 
BRS). We kunnen nu een grafiek maken van de 
afwijking van de ontwerpdiepgang als functie van de 
massa van de roeier (Figuur 2).

De functie is lineair, omdat we hebben aangenomen 
dat de oppervlakte van de waterlijn constant is bij 
verschillende diepgangen.
De variaties in diepgang kunnen tot op zekere 
hoogte worden opgevangen door de afstelling van 
de boot aan te passen. De massa van de bemanning 
is één van de factoren die de afstelling van de hoogte 
op de dol bepaalt (bij sommige boten kan ook de 
rigger zelf in hoogte versteld worden). Op basis van 
Figuur 2 zou je kunnen stellen dat een roeier van 60 
kg in Klein Duimpje twee ringetjes van 25 mm onder 
de dol moet plaatsen. Maar dat is een beetje kort 
door de bocht. De juiste afstelling van de hoogte is 
namelijk van meer factoren afhankelijk, en de stelling 
gaat er van uit dat de boot op de ‘juiste’ hoogte is 
afgesteld voor de ontwerpdiepgang.

figuur 1. Benadering oppervlakte waterlijn van een roeiboot

figuur 2. Afwijking van ontwerpdiepgang als functie van massa voor Klein Duimpje
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Rho rho rho your boat
De dichtheid van een vloeistof wordt meestal 
weergegeven met de Griekse letter ρ (rho). We 
hebben aangenomen dat ρ gelijk is aan 1. Bij 
benadering klopt dat, maar er zijn verschillen.
Vervuild water heeft een hogere dichtheid dan 
schoon water. Koud water heeft een hogere 
dichtheid dan warm water. En hoe zijn de 
omstandigheden in Rio? Zout water heeft een 
hogere dichtheid dan zoet water. In de eerste 
formule van dit artikel zit ρ. Dus iedereen die dat 
wil kan rekening houden met de dichtheid van het 
water waar op dat moment geroeid wordt.

conclusie
Op basis van dit artikel zou iedere ploeg in 
staat moeten zijn om de afwijking van de 
ontwerpdiepgang voor een ploeg-boot combinatie 
bij benadering te bepalen. Het zou natuurlijk mooi 
zijn wanneer botenbouwers de exacte informatie 
zouden verstrekken, zodat we dit zelf eenvoudig 

en nauwkeurig kunnen bepalen. Op de sites 
van botenbouwers heb ik deze gedetailleerde 
specificaties nog niet gevonden helaas.
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van 
de Wedstrijdcommissie over het aan u toegewezen 
TWC materieel op grond van uw ploegmassa, kunt 
u voortaan deze beslissing aanvechten met uw 
nieuw verworven feitenkennis. Anderzijds kan 
de wedstrijdcommissie oneigenlijke argumenten 
met dezelfde feitenkennis naar het rijk der fabelen 
verwijzen.

Tenslotte wil ik nog wijzen op het effect van 
dompen. Naarmate een roeier zwaarder is dan 
de ontwerpmassa van een boot zal het effect van 
dompen toenemen. Door de massa en versnelling 
van de massa van het bovenlichaam rond de uitpik 
duikt de boeg van de boot in het water. Dat is een 
bekend verschijnsel dat heeft te maken met de 
massa van de roeier, maar ook met de roeitechniek 
die wordt toegepast.
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door R. Wiekel

Het horen van de eerste Tjiftjaf, een paar weken geleden, 
vind ik altijd weer een feestelijk moment in het jaar. 
Inmiddels zijn er alweer zo veel Tjiftjaffen dat het bijna niet 
meer opvalt, maar die eerste is de voorbode van die enorme 
beweging van trekvogels die hier komen overzomeren. Je 
ziet ze niet zo snel, maar ze hebben een heel karakteristiek 
liedje, een ritmisch tjif tjaf tjaf tjif tjif dat heel lang kan 
worden aangehouden. Dat heeft de vogelnaam ‘tjiftjaf’ 
gemeen met bijvoorbeeld kievit, wulp, grutto, tureluur, 
kluut, griel, koekoek, oehoe, hop, snor, karekiet, sijs, kneu, 
vink, keep en kauw. Het zijn allen onomatopeeën, woorden 
die zijn ontstaan als nabootsing van het geluid van de vogel 
in kwestie. 

Je zou zeggen dat zo’n eenduidig liedje als dat van de 
Tjiftjaf overal tot dezelfde klanknabootsing zou leiden, 

maar toch wordt zo’n herkenbaar liedje in verschillende 
taalgebieden weer anders geïnterpreteerd. Het Engelse 
chiffchaff (je hóórt het al uitgesproken worden door David 
Attenborough) is weer iets heel anders dan het Duitse 
zilpzalp. Zilpzalp … ik heb nog nooit een Tjiftjaf zilpzalp 
horen roepen, maar ook voor de Hongaren is csilpcsalp 
volkomen acceptabel. Nouja, iedereen geeft er zijn eigen 
kleur aan, in het Bretons: Chip-chap; Welsh: Siff-saff; 
Esperanto: Ĉifĉafo; Fins: Tiltaltti of Gaelisch: Tiuf-teaf.

In Vlaanderen is het gelukkig ook gewoon Tjiftjaf, net als 
bij ons. Dat weten we onder andere dankzij het Suske en 
Wiske album 117 (de toornige tjiftjaf ), dat in 1970 voor 
het eerst als dagelijks krantenfeuilleton verscheen op de 
laatste pagina van de Standard en Het Nieuwsblad. Suske 
en Wiske waren in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zo’n 

Over het water

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

Waar: in de toppen van de hoge bomen langs de Mark
Wanneer: eind maart - oktober
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succes geworden dat mensen alleen de kranten kochten 
om de strips. In de loop der jaren werd het in Vlaanderen 
een traditie de krant van achter naar voren te lezen. Willy 
Vandersteen had dankzij het succes van de strips een 
enorme impact op de samenleving. Via zijn beeldverhalen 
kon hij voor een groot publiek, van zowel kinderen als 
volwassenen, meningen laten horen, heersende emoties 
tonen en laten zien wat er leefde. Steeds vaker gaf hij 
een moraliserend einde aan zijn verhalen. Zo heeft de 
‘toornige tjiftjaf’ echt voor opschudding gezorgd, omdat 

Vandersteen zich in dit verhaal duidelijk keerde tegen de 
vangst van (trek)vogels, in België een geliefde bezigheid. 
De gemoederen tussen voor- en tegenstanders van de 
vogeljacht liepen hoog op. Al na twee dagen kwamen op 
de krant vele dreig- en scheldbrieven van vogelvangers 
binnen waarin stond dat zij, als de toon van dat verhaal niet 
veranderde, hun abonnement op zouden zeggen.

Vandersteen laat Suske in het verhaal zeggen dat de tocht 
die tante Sidonia en Lambik maken erg lijkt op de rondreis 
van Ernesto (Che) Guevara naar China en Afrika. Het verhaal 
bevat meerdere verwijzingen naar het leven van Guevara. 
Zo geeft de gewonde Lambik zich vrijwillig over aan zijn 
tegenstanders, net zoals Guevara zou hebben gedaan.  
Sinds ik dit opmerkelijke feit 
te weten ben gekomen is het 
net alsof ik de tjiftjaffen hoor 
zingen: che cha che cha che che 
cha …

Leutig …
dat het sturen op de Rv breda wat ondergewaardeerd is, is geen goed 
bewaard geheim. Maar wat lolsmuf nu toch allemaal hoorde aan de oever 
van de amsterdamse amstel tijdens de langebaanwedstrijden … nou ja,  
hij had in ieder geval veul leut:

‘Het	gaat	in	zijn	geheel	niet	slecht!’

Tijdens de Head: ‘We	zijn	bij	de	molen!’	Niemand in de 
boot die weet/begrijpt wat dat betekent of hoe ver je dan 
bent [laatste 500 meter, red.]

‘Ín.	Ín.	Ín’.	Halverwege de haal. 

Vanaf de kant roept Hoop-supporter met flinke 
Opperdoezer in de keel:	‘Uit	de	Kunst,	Heup!’

‘Begin	maar	met	bouwen’.	Gevolgd door stilte. 

Of terwijl je de longen uit je lijf zit te trappen, alles pijn doet 
en je snakt naar adem: ‘Harder!’

‘Stuurboord	strong!	Stuurboord	strong!’  
En vervolgens níet zeggen wanneer ’t klaar is.

‘Nog	een	kleín	stukje!’	En dat dan een keer of 4 á 5 
achter elkaar terwijl het zwart voor je ogen ziet omdat je 
denkt dat het nu écht de laatste 10 zijn. 
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Voor My-Fleet hebben gekozen: 
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