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Zondag 18 september is het al vroeg druk en gezellig op 
de roeivereniging. Het is de dag van de regiowedstrijden in 
de zuidelijke jeugdcompetitie op het gladde water van de 
Mark. Circa 115 ploegen met roeiers van 11 tot 18 jaar uit 
Maastricht, Eindhoven, Cuijk, Dordrecht, Roosendaal, Tilburg 
en Den Bosch verzamelen zich op de vlonder, wrijven restjes 
slaap uit de ogen en koesteren zich in de zon tot het oproeien 
kan beginnen.

De dametjes van De Drie Provinciën (DDP) uit Cuijk hebben er 
in ieder geval zin in. “We starten met twee vieren en hebben 
goed getraind. We komen ieder jaar hier en het is altijd leuk. 
Onze prestaties zijn niet altijd even fantastisch, maar we 
winnen steeds vaker.” Marnix, Aart, Leon, Ties en Berend van 
onze eigen jeugd maken zich meer zorgen dan de dames 

uit Cuijk. Zij doen mee om te winnen, maar spotten een 
paar geduchte tegenstanders. De mannen zijn ambitieus. 
Ze hebben dit seizoen behoorlijk wat blikken getrokken 
en worden opgenomen in de Toproeiacademie. Het doel is 
nationale wedstrijden roeien!

“Deze regiowedstrijden gaan vooral om de gezelligheid”, 
vertelt Melanie de Meurichy. “Er is geen echte rivaliteit tussen 
de verenigingen. Vriendschap en plezier staan voorop. De 
wedstrijden kennen ook geen kamprechters. De arbitrage is 
gewoon in handen van Ivo en Gerlof. Alles gaat heel relaxed. De 
aanmoedigingen zijn van het positieve soort en van agressie 
geen spoor. De jeugd mag maximaal drie keer starten en dat 
kan ook iedere keer in andere samenstelling. Zelfs combinaties 
van verschillende verenigingen zijn mogelijk. We willen dat er 

Vriendschap en plezier voorop bij 
Regiowedstrijd jeugd
Door Carola Fox
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ruimte blijft voor spontaniteit. En omdat iedere keer met 
andere ploeggenoten kan worden geroeid (en gestuurd), is 
de kans op een blik groter. Wat voor de bezoekende jeugd 
ook handig is, is dat gebruik wordt gemaakt van de eigen 
vloot van de organiserende club. Bij de indeling letten 
we wel heel goed op dat onze beste boten gelijk over de 
verenigingen worden verdeeld. Het enige dat Gerlof, Ivo en 
ik niet in de hand hebben, is het weer. Maar eigenlijk is dat 
ieder jaar wel mooi”.

Het roeiseizoen voor de jeugd werd op zaterdag 8 oktober 
afgesloten met regiowedstrijden bij RV Roosendaal.



Van het bestuur

3

Penningmeester gezocht 
Draag je onze mooie vereniging een warm hart 
toe? Vind je het leuk bestuurlijk actief te zijn? 
Heb je affiniteit met cijfers? Ga dan met ons het 
gesprek aan over het Penningmeesterschap van 
Roeivereniging Breda.

Na een aantal moeilijke jaren staan we er financieel 
weer beter voor. De huidige penningmeester vindt 
het na 3 jaar ‘bezuinigingsbeleid’ tijd het stokje over 
te dragen. Roeivereniging Breda is weer financieel 
gezond en in staat de broodnodige vervangings
investeringen aan het gebouw de komende jaren te 
laten uitvoeren.

Als penningmeester ben je verantwoordelijk 
voor het beheer van de geldstromen binnen de 
vereniging. Naast betalingen aan leveranciers van 
bootonderdelen of onderhoud van het gebouw 
houd je de inkomende betalingen bij en stuur je 
daarvoor de leden tijdig facturen. Ook beheer je de 
rekeningen voor de Sociëteit, de Jeugdcommissie, de 
Commissie Aangepast Roeien en de Markregatta.

De boekhouding is geautomatiseerd en zeer 
gebruiks vriendelijk zodat ervaring niet echt nodig 
is. Een financiële achtergrond is dus niet strikt 
noodzakelijk, maar affiniteit met cijfers is wel handig. 
Daarnaast natuurlijk accuratesse en de motivatie om 
ten minste 2 keer per maand uitgaande betalingen 
te doen en 1 keer per maand de boekhouding bij te 
werken.
Een aantal taken kan ook afzonderlijk worden 
uitgevoerd dus een duotaak of commissieachtige 
opzet behoort zeker tot de mogelijkheden. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur een email naar 
bestuur@rvbreda.nl

Met klem vragen wij ook oudpenningmeesters nog 
eenmaal op te staan en de handschoen nog een keer 
op te pakken in het belang van de vereniging die 
een goede penningmeester nodig blijft houden de 
komende jaren.

Aankondiging
Ho ho ho! Ook dit jaar wordt er op de 

roeivereniging weer een kerstdiner 

georganiseerd, en wel op:

Zaterdag 17 december
U kunt zich nu al aanmelden voor het 

kerstdiner via: societeit@rvbreda.nl

Kerstdiner 2016
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Door Anna de Zeeuw
We zitten op de bank in de verenigingsruimte op een rustig 
moment in augustus. Dat hij goed kan coachen wisten 
veel mensen al. Maar nu is Mike hoofdcoach. En dat is een 
interview waard.

Wie is Mike Milan? Kun je wat vertellen over jouw Engelse roots?
‘Ik ben geboren in Londen en ben begonnen op school toen ik 
14 jaar oud was. Toen ik jong was heb ik ook blikken gewonnen 
met roeien, maar niet veel.’ 

Wat is je historie bij RV Breda?
‘In 1985 heb ik veteranensport gedaan bij Breda gedurende 
ongeveer 10 jaar.’ Hij wijst naar de overkant, naar de huidige 
werkplaats: ‘In het kleine gebouwtje daar. Ik heb een aantal 
wedstrijden met Peter Bots en trainde zes dagen per week, zo 
hebben we o.a. de novembervieren gewonnen en ook de race 
op het Spaarne. Daarna ben ik weer gestopt vanwege mijn werk.’

Hoe ben je hier bij RV Breda weer terecht gekomen?
‘Ik heb een roei pauze van 20 jaar gehad. Ik ben hier dus nieuw, 
maar ook weer niet. Ik kwam Wim Rutten tegen. Hij vroeg mij 
als hulp bij de roeiinstructie. Ik ben op mijn 58e gestopt met 
werken. Ik ben inmiddels 72 jaar. Mijn vrouw is ook een paar 
jaar geleden met pensioen gegaan. Ik heb 38 jaar gewerkt, 
waarvan een kleine 30 jaar in Nederland.’

Wat vind je hoe de vereniging zich in de tussentijd heeft 
ontwikkeld?
‘Ik vind dat de vereniging zich goed ontwikkeld heeft. We zitten 
natuurlijk wel met een financiële zwakte. Als we teruggaan 
naar 200 leden hebben we een enorm probleem. De extra 
loods geeft ook financiële verantwoordelijkheid. We zijn te 

afhankelijk van het aantal leden. Het is van belang dat het 
bestuur voeling houdt met de leden en vaak aanwezig is op de 
soos.’ 

Nu ben je hier hoofdcoach geworden en wat is jouw visie daarop. 
Wat zie je daarin? 
‘Mijn filosofie is dat ik wat terug wil geven aan de sport. Mijn 
instructie is begonnen met Lieke Huibregts en Dirk Thijssen. Ik 
zag dat er een verschil is tussen coachen en instructie geven. 
Coaching is meer gericht op een ploeg voor de lange termijn 
en op roeiers in het wedstrijdroeien. Dus ben ik nu hoofdcoach 
geworden om meer aandacht te geven op dit gebied. Het 
is een nieuwe rol, die sinds het clubwerk functioneert, is 
ingesteld.’

Wie heeft dat mede bedacht?
‘ Ik val onder de wedstrijdcommissie. Het begon met het 
vorige bestuurslid (Thera Habben) en nu is het Willem Jan van 
Amersfoort vanuit het huidige bestuur.

Hoe kijk je aan tegen het roeien?
‘Je hebt twee zaken die van belang zijn, ten eerste de 
conditietraining en ten tweede de technische training. Vijf 
tot zes keer per week trainen werkt. 1× per week is achteruit 
gaan. 2× per week is gelijk blijven, 3× of meer is vooruit gaan. 
Het mag ook conditietraining buiten de boot en thuis zijn. 
Coachen is leuk voor iedereen die competitie wil doen en zich 

‘Row with 
 your head’

Interview met Mike Milan

“VijF ToT ZEs kEER PER WEEk TRainEn 
WERkT. 1× PER WEEk is aCHTERuiT Gaan.  

2× PER WEEk is GElijk BlijVEn, 3× oF 
MEER is VooRuiT Gaan.”
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wil verbeteren. En daarom wil ik ook aandacht geven aan de 
minder excellente ploegen. Bij techniek is vaak het grootste 
probleem het afleren van slechte gewoontes. Row with your 
head. Een ploeg wint veel snelheid door niet af te remmen 
tussen de halen. Qua techniek is alles keurig opgeschreven in 
de Roeiboek op de club website, maar in de praktijk moet ik 
zeggen dat het niveau van instructie hier beter had gekund. Als 
je veel coaches nodig hebt, dan word je iets minder kritisch op 
de instructeur. Ook nemen de betere roeiers hier (tussen de 30 
en de 50 serieuze roeiers) niet snel iets nieuws aan.’

Hoe kijk je naar doorstroming van de jeugd?
‘Het andere probleem is de jeugdafdeling. Die is heel leuk, 
maar met 18 jaar gaan ze weg naar de universiteit en ze betalen 
minder lidmaatschapsgeld. Overstappen gebeurt (te) weinig. 
Liselotte van der Togt bijvoorbeeld doet het goed, en Hans 
Rompa werkt daaraan. Zij was Nederlands kampioen.’ 

Hoe ging het laatste trainingsweekend, in juli?
‘Dat ging goed. Het heeft nieuwe ideeën opgeleverd. De 
aanpak was trainen aan de hand van drie hoofdpunten: 
ontspannen in de boot, een snellere inpik en de gezamenlijke 
timing. Er was een hele goede coach, Diederik Simon. Mensen 
hebben het ervoor over gehad om financieel bij te dragen 
aan het trainingsweekend omdat het bestuur er geen budget 
voor over had. We hebben ook veel geleerd. We hadden 
twee uur per ploeg. De aanpak was: voorbereiding met de 
roeibak, filmen op het water en een halfuurtje evaluatie. Ik 
heb het ook voor de teambuilding van de vereniging bedacht. 
Daar ontbreekt nog wat aan. Bij vereniging de Hoop is het 
bijvoorbeeld anders.’

Wat zijn de plannen?
‘We hadden niet genoeg tijd beschikbaar om tegen 
alle aanmeldingen ja te kunnen zeggen. In het najaar is 
het volgende trainingsweekend. Continuering van de 
coachavonden behoort ook tot de plannen.’

Denk je dat het nodig is om één visie op roeien te hebben, of 
mogen we van elkaar afwijken? 
‘In Nederland is er een cultuur van consensus. Maar iemand 
moet beslissingen nemen. Gastcoach Simon heeft bijvoorbeeld 
de potentie voor een nieuwe, echt sterke, acht gezien. Maar we 
roeien allemaal in kliekjes, omdat de gezelligheid meespeelt. 
Sommige ploegen zitten vast aan één coach. En er wordt 
regelmatig niet echt geluisterd naar de coaches.’ 

Is het anders in Engeland? 
Ja in mijn tijd werd de indeling gedaan, naar 1e , 2e of 3e ploeg. 
Als je dat niet wilt, ga je weg. Als voordeel zou je dan een wat 
serieuzere trainingen standaard kunnen geven. Beter presteren 
geeft ook plezier. Sommige mensen passen nu eenmaal fysiek 
beter bij elkaar dan andere.’

Tot slot: Wat zijn jouw favoriete boeken?
Ik ben filosofisch ingesteld. Ik lees graag boeken. Mijn favoriete 
boek is de trilogie “A falcon flies” over de oprichten van 
Rhodesië van Wilbur Smith. 

Mensen die Mike kennen bij de roeivereniging weten dat hij 
ook houdt van een mooie ‘joke’, of een gezellige of filosofische 
conversatie, vaak in het Engels. (red.) We hopen nog veel van 
Mike te horen!

Laat lopen … geslaagd!
Door Petra ottens
“Handen aan de boorden, tillen gelijk, nu!” Twee ploegjes 
examenkandidaten tillen zaterdagmorgen vroeg al de 
eerste boten richting het vlot. Het is zaterdag 2 juli, dag 
van het S1 examen. De wind is wisselvallig en het weer 
onbestendig. Pim, Viva, Muriel, Floor, Ronald, Norbert, 
Coen, Frits, Esther, Senne, Toon en Petra overleggen nog 
even over hoe straks het beste aangelegd kan worden. De 
wind komt steeds uit een andere hoek. De coaches geven 
nog wat tips. De kandidaten roeien zich alvast warm. Vlak 
voor 12 nog even een pauzemomentje met een bakje 
koffie en dan is er geen ontkomen meer aan. Het publiek 
is gearriveerd (inclusief spandoeken voor Floor) en een 
gezonde adrenalinestoot maakt ons als examenkandidaten 
extra scherp. Het voelt bijna is alsof we ons autorijbewijs 
weer gaan halen. De examinatoren (en het zijn er deze keer 
veel), leggen de regels uit voor het examen en dan wordt 

ons ploegje verdeeld over de boten. We hebben er nu echt 
zin in en gaan voortvarend aan de slag. Het onbestendige 
weer gaat van zon tot een fikse bui, waardoor we tussen
door even schuilen in de loods. Even een praatje met de 
examinatoren (je weet maar nooit waar het nog goed voor 
is) en voor we het weten is het 13.30 uur en wachten we op 
de uitslag. Zouden we het allemaal hebben gehaald? De 
bitterballen hangen al in het vet te wachten op het moment 
dat ze feestelijk opgegeten mogen worden. De prosecco, 
worstenbroodjes en eierkoeken met aardbeien en slagroom 
staan klaar. Yes, het oordeel van de examencommissie is 
duidelijk. We zijn allemaal geslaagd! We bedanken onze 
coaches voor de vele vrijwilligersuren die ze in onze 
instructie hebben gestoken en vieren dat we voortaan “vrij” 
mogen genieten van roeien bij Roeivereniging Breda. We 
laten de prosecco heerlijk lopen … bedankt! 
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Roeiwedstrijd op de Moezel 
Door Marian Hulshof

schwarzwalderkirschtaart om erin te komen, 
Moezelwijn op het geslaagde keerpunt en dames in 
dirndljurk bij het blik, de Duitse Gemütlichkeit hoef 
je niet ver te zoeken bij de Moselpokal, de jaarlijkse 
roeiwedstrijd op de Moezel. 

Ook dit jaar waren er weer enkele Bredase roeiploegen 
aanwezig om hun krachten te meten met de talloze 
Duitse, plus enkele Nederlandse, Belgische en Franse 
ploegen. Wat je zoal kunt verwachten? Prachtig weer, 
een ongekend ontspannen sfeer en een onnavolgbaar 
lekkere wedstrijd.

Je moet er twee dagen voor over hebben, maar het 
is zó’n leuke wedstrijd! Daarom laden we (Angela 
Marijnissen, Marian Hulshof, Liesbeth Kruythoff en 
Anna de Zeeuw) op vrijdagmiddag om twee uur al onze 
kampeerspullen in, maken we een pitstop bij de Jumbo 
in Terheijden en rijden we naar Camping Schenk in 
BernkastelKues. 

BernkastelKues is niet voor niets een beetje toeristisch, 
want je wilt er best op een terrasje zitten, tussen de 
vakwerkhuizen en of met uitzicht op de wijngaarden. 
Wat ons betreft een prima locatie voor de Moselpokal, 
een roeiwedstrijd van vier kilometer over de Moezel, in 
het laatste weekend van september.

Om half 8 ’s avonds zijn onze tenten opgezet en kunnen 
we onze stuurvrouw Rita Liesker lokaliseren, die een 
pension heeft geboekt vlakbij het terrein met de 
botenwagens. Die zijn inmiddels aangekomen horen 
we, dus we kunnen met een gerust hart aan de dis bij 
het restaurant een eindje verderop. 

De volgende ochtend fietsen we (de dames) en 
wandelen we (de meegekomen partners) langs de 
Moezel naar het startpunt. Onderweg komen we de gele 
boei tegen waar we onze keertechniek nog even kunnen 
bespreken als we zien hoe de eerste ploegen draaien 
voor hun laatste twee kilometer stroomopwaarts. 
Boten, in alle categorieën, ook veel C4boten (in de ‘Gig’
onderdelen ) starten elke paar minuten. De wedstrijd 
begint met twee kilometer stroomafwaarts. Het is 
zaak om vervolgens bij de boei zo efficiënt mogelijk te 
keren voor de laatste twee kilometer stroomopwaarts, 
want de start is ook het eindpunt van de wedstrijd. 
Onderweg is het hopen op niet teveel golfslag van de 
grote passagiersschepen en binnenvaartschepen met 
steenkool op de andere helft van de rivier.

De wedstrijd helpt ons aan een nieuw MoselpokalPR, 
een eindklassering in het middensegment en veel 
waardering voor Dudok van Heel, die erg genereus was 
met het uitlenen van hun mooie C4, de Jornt Oudmaijer. 
‘Wel voorzichtig zijn met mij, hè’, hoorden we bij het 
wegvaren, want ook de naamgever van deze boot bleek 
aanwezig. Na de wedstrijd hebben we gelukkig nog 
veel tijd om een deel van de wedstrijd te bekijken. Er 
doen meer dan 200 boten mee, maar langs het water is 
heel veel ruimte in het zonnetje en de sfeer blijft maar 
ontspannen. Wat leuk is: er zijn allerlei soorten boten, en 
die kunnen gevuld zijn met talentvolle 16jarigen, een 
mixedploeg van 40ers of met mannen van ver in de 70.

’s Avonds hebben we uitzicht op de Moezel, in een 
restaurant waar we allerlei soorten Moezelwijn en 
allerlei typische Duitse gerechten kunnen proeven. Op 
zondagochtend halen we Duitse broodjes bij de bakker, 
ontbijten we bij wegtrekkende mist in de ochtendzon en 
rijden we voldaan naar huis. Volgend jaar weer!
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World Rowing 
Masters Regatta 
2016 Kopenhagen
Door Antoinette der Kinderen

Van 8-11 september werden in kopenhagen de Wereld-
kampioenschappen voor Masters gehouden op lake 
Bagsveard. We waren daar met ons vieren van roei-
vereniging Breda: Marion Dauwerse, antoinette der 
kinderen, sander Verheugd en johan Bielderman. 

Marion en ik hebben vorig jaar de Fisa Masters in Kopen
hagen geroeid in de dubbel twee. Helaas vielen we toen 
niet in de prijzen. In de mixed dubbel vier met Sander 
Verheugd en Johan Bielderman wonnen we toen wel. En dat 
smaakte naar meer. De ambitie om dit jaar wel een medaille 
in de dubbeltwee te veroveren is toen ontstaan. 

Marion en ik hebben het afgelopen seizoen ons flink ingezet 
om dit jaar een medaille te veroveren in de dubbeltwee. 
Sander zorgde voor een passend trainingsschema zodat we 
vijf tot zes keer in de week trainden in de skiff en dubbel
twee, op de fiets, in ons krachthonk en op de ergometer. In 
de TWC boot Tigris Flava, ook wel De Gele Tijger genoemd, 
konden we heerlijk trainen. Met voldoende zelfvertrouwen 
en ook gezonde spanning vertrokken we naar Kopenhagen.

In zowel de C als de D categorie dubbeltwee hebben we 
een fantastische race geroeid maar helaas leidde dit niet tot 
een overwinning. Daar waren we teleurgesteld over. Maar er 
waren nog kansen want we hadden ons ook ingeschreven 
in de skiff. Met Sander startte ik in de mixed dubbeltwee, 
Marion in de mixdubbeltwee met Johan. En met ons vieren 
in de mixeddubbel vier. 

De skiffwedstrijden voor Marion en mij kwamen aan het 
einde van de dag. Eerder die dag fietsten we nog lekker 
door Kopenhagen als toerist, en na een uurtje rusten begon 
dan eindelijk mijn skiff race. Ik kwam goed uit de start maar 
al snel kwam de Russische roeister mij voorbij en ik kon haar 
geen voldoende tegenstand bieden. De andere roeisters 
hield ik in mijn blikveld. Ik kon alleen maar denken aan het 
laatste deel van de race waar ik alle kracht die ik had zou 
geven om de Russische roeister te verslaan. En dat lukte: in 
een paar halen was ik de Russische roeister voorbij en kon 
ik mijn voorsprong zelfs met drie lengtes uitbreiden. Het 
was een euforisch gevoel toen ik de zoemer van de finish 
hoorde: ‘ik heb gewonnen!’ Ongelooflijk wat een heerlijk 
gevoel was dat. Van de officials aan het erevlot kreeg ik de 
medaille omgehangen.

De dag erna roeiden Sander en ik helaas niet snel genoeg 
voor een medaille. Toch konden we het toernooi mooi 
afsluiten met een medaille voor de snelste tijd in de mixed
dubbelvier. 

Volgend jaar worden de Wereldkampioenschappen in Bled, 
Slowenië, gehouden en zijn er weer nieuwe kansen voor ons. 

De uitslagen vind je op: www.wrmr2016.com

Pepernotenrace
Zwartenpietendiscussie of niet, op 

zaterdag 26 november wordt  

bij RV Breda de pepernotenrace gevaren.

Aanmelden bij de wedstrijdcommissie: 

wedstrijden@rvbreda.nl
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Noteer de Ergometer-wedstrijden 
van het seizoen 2016-2017
De kettingen worden weer gesmeerd, want de ergo-
avonden staan weer voor de deur. We trappen af met de 
20-minuten op dinsdag 1 november. Het is de bedoeling 
dat teams van vier personen tegen elkaar gaan strijden. 
De inschrijving vindt plaats per team. Elke roeier ziet zijn 
eigen 500m-tijd en de afstand die hij of zij roeit, maar 
aan het eind van de heats worden de geroeide meters 
per teamlid bij elkaar opgeteld en rolt er een winnaar 
van de ergo … euhhh uit de bus. En om het teamgevoel 
wat te versterken is het de bedoeling dat elk team in een 
herkenbaar team- outfit komt opdagen …

1e avond op 30 november
Op 30 november vindt de estafette van de 1000meter 
plaats. Net als vorig jaar zorgen de wissels voor de grootste 
uitdaging. Je schrijft je in als individu en het organiserend 
team zorgt voor teams van ongeveer dezelfde sterkte om 
de spanning er in te houden. Gaandeweg de avond wordt 
bepaald of er nog een finale wordt geergometerd en wat 
de afstand hiervoor is.
Het lijkt het organiserend team goed om dit jaar de maand 
december vrij te roosteren voor wat betreft de ergo
avonden. Uiteraard gaan we ervan uit dat iedereen stiekem 
keihard doortraint … want …

De 2e avond is op dinsdag 10 januari
Dan wordt de estafette van 250m en 2.500m geroeid. En we 

komen er niet onderuit … die verrekte 2 km staat ook weer 
ingepland en wel op:

Dinsdag 7 februari is de derde. 
Dat is gelukkig nog even ver weg. 

Om de cirkel weer rond te krijgen, sluiten we dit jaar weer 
af met nogmaals een 20min test. We zullen zien of die 
maanden van trainen ons toch weer een paar meter verder 
hebben gekregen aan het eind van het winterseizoen. 
Elke ergoavond wordt aangekondigd via de website van 
de roeivereniging. De inschrijflink zal ook in het bericht 
staan. Houd de website dus regelmatig in de gaten of ga 
meteen naar onze eigen pagina binnen de site van de 
roeivereniging: http://www.rvbreda.nl/201411241714
11/ergometer Je vindt deze pagina onder “commissies”. 
Op deze pagina staan de uitslagen van vorig jaar en de 
waarheid rondom “de dragfactor”. De uitslagen van het 
komend seizoen worden hier ook gepubliceerd, evenals 
foto’s, filmpjes en ander bloed, zweet en tranenmateriaal. 
We hopen weer op een gezellig seizoen ergometeren...want 
ondanks de pijn, het zweet en het afzien, zijn het altijd weer 
super gezellige avonden! 

Met ergogroet van het organiserend team:  
Coen Weber, Hans van Engen, Linda Velthoven,  
Oskar Goldstein, Paul Kuin, Martijn van de Corput, Ilja Kok

Dollen met clips 
Door Michiel van Lierop

Iedereen kent de gekleurde ringen die boven en onder de 
dollen van onze boten zitten. Met deze clips kun je de dollen 
hoger of lager zetten. Hoger voor wat zwaardere roeiers 
(clips onder de dollen) of lager voor lichte roeiers (clips 
boven de dollen). De clips zijn er in verschillende kleuren, 
maar hebben allemaal een dikte van ongeveer 5 millimeter. 
Ze klemmen stevig om de dolpen en ze zinken direct: 
verplaats de clips dus alleen als je boot in de bokjes ligt.
Tot slot: aan stuurboord en bakboord zijn de clips gelijk 
verdeeld (dus evenveel onder als boven de dol). Het 
hoogte verschil waardoor je met de linkerhand boven de 
rechterhand roeit, hebben we in de werkplaats al geregeld 

met metalen ringen die je niet zelf kunt verplaatsen. Ga dus 
vooral niet het water op met ongelijk verdeelde clips: het 
roeit enorm vervelend en zorgt voor een ongelijke belasting 
van je armen, schouders en rug.
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Veiligheid vanaf het balkon gezien
Door Anne Tjepkema

Een uniek plekje om het roeien van bovenaf te bekijken 
levert de uitbouw van onze sociëteit. ik ken maar weinig 
verenigingen in ons land die over een vergelijkbaar bella 
vista beschikken. Met een kop koffie of een glaasje in de 
hand kun je leunend op de balustrade veel van de kunst van 
het roeien opsteken, ook over veiligheid.

Onlangs zag ik, met de onderarmen relaxed op de balustrade 
leunend, uit de richting Terheijden een ervaren skiffeur 
naderen. Hij minderde vaart ter hoogte van het haakse vlot om 
daar aan te leggen. Tegelijk zag ik twee dames in een dubbel
twee van het lange vlot in de richting Terheijden vertrekken. 
Onze skiffeur was geheel gefocust op de aanlegmanoeuvre 
die hij over zijn rechterschouder inschatte. De dames keken 
over hun linkerschouder naar de ruimte die nodig was om het 
haakse vlot te ontwijken. En ja, een aanvaring was zich aan het 
ontwikkelen, tenzij ik uit alle macht gillend zou waarschuwen. 
Dat deed ik dan ook maar. Benieuwd als ik was naar de denk
wijze van de skiffeur liep ik de trap af naar het vlot. Hij gaf 
ruiterlijk toe dat hij ook over zijn linkerschouder had moeten 
kijken. Immers, hij was kruisend verkeer, dat voorrang moet 
geven aan doorgaand verkeer. Zo simpel is het.

Het haakse vlot heeft als voordeel dat je beide kanten kunt 
gebruiken, maar er is dus een veiligheidsnadeel dat je niet 
technisch of structureel kunt oplossen. Oplettendheid is dus 
geboden. Als er veel wind staat kan het handig zijn je met de 
stroom mee naar het vlot te laten drijven. Ook dan is het zaak 
goed over beide schouders het geheel in de gaten te houden.

Wat valt er verder nog te zien? Ik heb ooit ergens gelezen 
dat vier van de vijf keren dat een boot omslaat en roeiers 
zwemmers worden, dit binnen honderd meter van het vlot 
gebeurt. Statistieken over omslaan houden wij bij ons niet 
bij, maar ik heb heel wat roeiers te water zien gaan vanaf het 
uitzichtpunt. Meestal zijn de gevolgen verwaarloosbaar en is 
de onverwachte onderdompeling een les: een overslag niet 
vastgemaakt, een riem parallel aan de boot gelegd o.i.d. Minder 
leuk is het als een voet in de schoen blijft zitten omdat een 
heel strap ontbreekt. Je moet dan wel de tegenwoordigheid 
van geest hebben om onder water met je hand je voet te 
bevrijden. Beter is het van te voren te controleren of de heel
straps aanwezig zijn. Een lid van de Veiligheidscommissie 
maakte als kamprechter mee dat een skiffeur tijdens een 
wedstrijd omsloeg en niet loskwam omdat beide heelstraps 
ontbraken. Dankzij ingrijpen vanuit de kamprechtersboot kon 
erger worden voorkomen. In de skiff ben je bij ons op jezelf 
aangewezen. 

Het kan spannend worden als de watertemperatuur laag is. 
Bij vijf graden Celcius heb je vijf minuten om uit het water te 
komen, anders begint onderkoeling toe te slaan. Verder weet 
ik uit eigen ervaring, ooit omgeslagen in de skiff nadat ik voor
tijdig de riem aan vlotzijde met het vlot had opgelijnd, dat het 
helemaal niet zo makkelijk is jezelf op het vlot te hijsen: een 
voetensteun ontbreekt. Misschien dat een inventieve geest 
een trapje kan bedenken waar je naar toe kunt zwemmen. Zo’n 
trapje mag het aanleggen echter niet in de weg zitten. 

Als Veiligheidscommissie willen wij graag met de leden van 
gedachten wisselen over incidenten. Doel is met z’n allen 
van incidenten te leren om erger te voorkomen. Zijn er 
misschien situaties rondom de loodsen die mogelijk onveilig 
zijn? Handelen we misschien routinematig op een manier die 
potentieel onveilig is? Let wel, absolute veiligheid bestaat 
niet. Roeien is aan het water gebonden en dat is nu eenmaal 
een omgeving waarin landdieren op den duur niet kunnen 
overleven. Maar we kunnen wel onnodige ongevallen of 
schades voor zijn. Lees ook eens hoofdstuk 9 van het Roeiboek.

De Veiligheidscommissie is bereikbaar op vc@rvbreda.nl
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Zondag 4 september, 11 uur in de Henk van Heelloods. Een 
gezelschap van ca 30 roeiers, onder wie een bemoedigend 
aantal beginners, heeft zich verzameld om na een inleiding 
van voorzitter Geraline leusink te luisteren naar de briefing 
van kees Tempelaar over reddingsvesten. Zeg nooit meer 
zwemvesten: een zwemvest is slechts een goedkope drijf-
hulp waarmee je niet automatisch op je rug kantelt, zoals 
bij een zichzelf opblazend reddingsvest. kees ziet daarin 
de reddende hand van Moeder Theresa die vandaag heilig 
wordt verklaard.

Allereerst moet het vooroordeel opzij dat je met een 
reddingsvest niet kunt roeien. Bij de Elfstedentocht moet je 
het Slotermeer oversteken en dan is het zelfs verplicht. Er 
zijn natuurlijk bepaalde risicocategorieën, zoals inzittenden 
van motorbootjes, dik ingepakte stuurlieden, deelnemers 
aan aangepast roeien, maar eigenlijk ook skiffeurs die 
bij temperaturen onder de 10°C het water op gaan. Alle 
categorieën dragen hun eigen verantwoordelijkheid voor het al 
dan niet dragen van reddingsvesten, maar de vereniging kent 
ook regels: zie Roeiboek 2.11, 9.2.4 en 9.3.2. 

Je hoort wel eens: ik houd dat vest binnen handbereik, dan 
kan ik het zo omdoen. Kees vindt dat je dan het vest net zo 
goed thuis kunt laten. Het moet namelijk passend worden 
gemaakt (twee vingers tussen de band en je lijf ) en de twee 
types in omloop hebben ieder hun eigen (niet veel van elkaar 
verschillende) karakteristieken. Verder moet je weten dat de 
opblaaspatroon wordt geactiveerd door een in het water 
smeltende zouttablet. Die tablet mag geen haarscheurtjes 
vertonen, anders vervangen. Deze modus ‘automatisch 
opblazen’ kan wel worden uitgeschakeld. Dat is handig voor 
een voorinliggende stuur, zoals in de Ambrosius. Het simpele 
trektouwtje werkt namelijk altijd. 

Wouter van Hengel vertelt daarna hoe hij bij het nulpunt (lees: 
chaos) is begonnen met de reorganisatie van het beheer van de 
reddingsvesten. Na een grondige inventarisatie is het beheer 
op de schop genomen: er is een ophangrek gemaakt en de 
kwaliteitscontrole is geregeld. Een bedrijf doet periodieke 
inspecties. Ieder vest heeft een eigen code. Kortom, we hebben 
als vereniging een behoorlijke stap vooruit gemaakt in de 
veiligheid op het water. Nu nog even het gedrag van de leden 
aanpassen …

Nu het tweede deel van het programma: ‘omslaan in de skiff 
en hoe kom ik er weer in’. Er staat een vrij sterke aanlandige 
wind, maar de buitentemperatuur is 20°C en de wind maakt de 
oefening wel zo realistisch. De instructie wordt voortgezet met 
een uitleg en een demonstratie door Thera Habben Jansen. Er 
ligt een motorbootje klaar om zo nodig de helpende hand te 
bieden. Instructiecommissaris Wim Möhlmann ziet meteen dat 
er een los reddingsvest in ligt, jawel, over gedrag gesproken. 

De demonstratie dan. Thera zet zich af in de skiff, slaat na 
enige meters om, grijpt beide hendels van de skiffriemen in 
de linkerhand en hijst zich elegant naar binnen. Nu mogen 
de liefhebbers het ook proberen. Voor de eerste deelnemers 
klok ik 40 en 50 seconden, applaus! Dan komt er een moedige 
skiffeuse die er moeite mee heeft de riemen onder controle te 
krijgen en zichzelf het laatste zetje te geven. Geen nood, we 
hebben immers Thera die na een paar minuten het water in 
duikt en aan de andere kant van de boot aanwijzingen geeft. 
Het is net genoeg om de skiffeuse het nodige zetje te geven. 
Even later komt ze strijkend aanleggen. Chapeau voor Thera, 
onze eigen beschermheilige!

Voor wie er niet was of dacht dat hij/zij immuun is voor te water 
raken, jammer pindakaas. 

Theresa en Thera, 
onze beschermheiligen
Door Anne Tjepkema, secretaris Veiligheidscommissie
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Wat je nog meer moet weten over 

reddingsvesten
Door Wouter van Hengel

Bij de demonstratie reddingsvesten onlangs in de Henk van 
Heelloods en in de dagen daarna, zijn er vragen over reddings-
vesten gesteld. De antwoorden zijn mogelijk interessant voor 
alle leden van onze vereniging. Doe hier je voordeel mee.

Als je meedoet met een wedstrijd of toertocht in het 
buiten land, bijvoorbeeld de Vogalonga in Venetië en je 
wil daarheen vliegen, mag een reddingsvest dan mee in 
het vliegtuig?

Antwoord: ja, volgens de regels van de International Air 
Transport Association (IATA) mag dit in je incheck bagage. Je 
moet het bij inchecken wel melden dat je een automatisch 
reddingsvest met een gascilinder incheckt. In het Engels: Life 
jacket with automatic inflator with a pressurized gas cylinder.
De materiaalcommissie heeft een IATA instructiedocument 
hierover. Vraag ernaar en neem dit mee op je vliegreis en toon 
het bij de incheckbalie, zowel bij de heenreis als bij de terugreis.

Als je gaat sturen in de Ambrosius of een andere boot 
met een stuurman liggend voorin, kan je dan ook zo’n 
automatisch reddingsvest aan?

Antwoord: ja, maar hiervoor moet de 
opblaasautomaat in het reddingsvest 
omgezet worden naar handbediening, 
om te voorkomen dat je in het voor
onder door een automatisch opgeblazen 

reddingsvest klem komt te zitten. Ga zelf niet knutselen aan 
de opblaasautomaat, maar vraag ruim voor je wedstrijd aan 
de materiaalcommissie om een z.g. Manual Override op het 
reddingsvest te monteren. Hierdoor wordt het reddingsvest 
alleen nog te activeren met de rode knop voor handbediening. 

Als je een lange tocht in de regen hebt gestuurd of 
geroeid met een reddingsvest aan en het vest is heel 
erg nat geworden, kan ik het dan gewoon nat ophangen 
aan het rek bij de andere reddingvesten?

Antwoord: ja dat kan. Het reddingsvest wordt alleen 
geactiveerd als er via de onderkant water naar binnen komt, 
dus als je het reddingsvest aan hebt en het regent, dan 
activeert de opblaasautomaat niet. Maar het kan zijn dat door 
een zeer lang durige regen bui de sensor in de opblaas automaat 
(de smelttablet) toch iets is aangetast door vocht uit de lucht. 
In dat geval meld je dit in het BRS. De materiaalcommissie zal 
dan de smelttablet even controleren en zo nodig vervangen. 
Hierdoor wordt onbedoeld opblazen voorkomen.

Als je een drenkeling wil helpen uit het water te 
klimmen, kan dat met een reddingsvest aan?

Antwoord: Ja, dat kan, maar trek niet aan het reddingsvest of 
het drijflichaam, want dat is erg kwetsbaar. Als het reddingsvest 
is opgeblazen dan komt een sterke nylon riem naar buiten met 
in gele letters het opschrift liFT (zie foto). Hieraan kan je de 
drenkeling eenvoudig en veilig uit het water trekken.

Een drijfvermogen van 275 newton is tegenwoordig 
standaard voor een reddingvest. Waarom hebben wij 
dan nog 150 newton reddingvesten?

Antwoord: reddingvesten met 275 newton drijfvermogen zijn 
voor zeilers met moderne comfortabele zeilpakken die 100% 
waterdicht zijn, water komt hier dus niet meer in, maar als je in 
het water valt kan de lucht er helaas ook niet uit. Hierdoor kan 
een grote luchtbel onder de kleding op de rug ontstaan. Deze 
luchtbel is de oorzaak dat een drenkeling met zijn neus onder 
water wordt gehouden en verhindert het omdraaien van een 
drenkeling. Er is extra drijfvermogen aan de voorzijde van het 
lichaam nodig om de opwaartse kracht van deze luchtbel te 
compenseren, vandaar dat er reddingvesten bestaan met meer 
dan 150 newton drijfvermogen. Maar wij sturen niet met zulke 
zeilpakken aan, vandaar dat 150 newton voor ons volstaat.

Wat voor garantie heb je als je een reddingsvest draagt?
Antwoord: Reddingvesten verkleinen de kans op verdrinking, 
zij geven echter geen reddinggarantie!
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Roeien op de Severn en Avon:  
aan sluizen geen gebrek
Door Bert van Nispen 
De knRB-toercommissie had dit jaar een schitterende route 
uitgestippeld in het stroomgebied van deze twee Britse 
rivieren.

We (Jan, Maria, Rita en ondergetekende) vertrekken vrijdag
avond samen met 28 andere roeiers met de nachtboot Hoek 
van Holland/Harwich naar Engeland en arriveren op zaterdag 
3 september na een busrit van 400 km in Clousester. Bij 
een tussenstop in Coventry voor de lunch bezoeken we de 
monumentale kathedraal van deze stad die in WWII zwaar werd 
gehavend door bombardementen. Middeleeuwse gebouwen 
vermengen zich nu met moderne architectuur. Aan het eind 
van de middag bereiken we het vriendelijk ogende Clousester. 
De komende twee nachten logeren we hier in The Edward 
Hotel. De beheerder staat er op ons uitvoerig uitleg te geven 
over zijn stad en de gang van zaken in het hotel. Dit gebeurt in 
een typisch Engels gemeubileerde eetruimte waar de muren 
vol hangen met portretten van mannen die de naam Edward 
dragen en stille getuigen van onze aanwezigheid. Die avond 
bezoeken we op aanraden van de hotelier een fraaie kathedraal 
met waaierbogen en op de terugweg ontdekken we het 
geboortehuis van Beatrix Potter. Een bezoek aan een locale pub 
vanwege veteranendag mag natuurlijk niet ontbreken. 

Een eerste roeidag vol verrassingen.  
zondag 4 september
Na het afladen van de boten bij Purton aan het kanaal dat naar 
de Severn leidt wordt voor de afvaart eerst nog een wherry 
gedoopt. De captain van deze boot krijgt de eer dat te doen. In 
de rij van de MAC boten is er nu ook een EDAM. Al snel wordt 
duidelijk dat we in goed gezelschap verkeren. Zonder veel 
omhaal handelt iedereen zoals het moet en blijkt maar weer 

eens dat vele handen licht werk maken. De eerste 22 kilometer 
eindigt bij Ashleworth Quay, en zoals dikwijls het geval is, zit 
het venijn in de staart. De boten moeten hier één voor één uit 
het water. Met de voeten in de modder tillen we beurtelings 
de acht wherries naar een hoger gelegen weiland over een 
gesloten hek naar de botenwagen (foto). Een lastige klus waar 
we na een hele dag roeien niet op hebben gerekend. Vanwege 
het ontstane ongemak krijgen we in een feesttent op het 
aangrenzende weiland consumpties aangeboden. Er speelt een 
band, de bbq’s roken en het is er gezellig. Van een brexit valt 
niets te merken. 

Maandag 5 september roeien we van Bewdley naar Worcester 
(bekend van de saus). We vetrekken hier bij de roeiclub in een 
miezerige regen. De Severn stroomt er hard. We worden er op 
gewezen om vooral in het midden van de rivier te blijven en 
alert te zijn op ondiepe plekken. Maar gelukkig verloopt deze 
dag toch zonder incidenten. In Worcester bezoeken we die 
middag nog een prachtige kathedraal, die nog weer mooier 
blijkt te zijn dan de vorige twee. Wat een rijkdom. De volgende 
drie nachten logeren we in Evesham, prachtig gelegen aan de 
oever van de Severn, in een schilderachtige omgeving met fraai 
aangelegde tuinen.

Van omlaag naar omhoog
Dinsdag 6 september roeien we 31 km en waarbij we twee 
sluizen passeren. We verlaten Worcester en genieten van de 
vergezichten en contouren van de stad. De dampige atmosfeer 
geeft hieraan nog een extra dimensie. Het uitbrengen van 
de boten verloopt uitstekend en iedereen doet precies zijn 
ding. Boten tillen, riemen sorteren en op tijd reageren bij het 
uitdragen. Rond het middaguur klimmen we, de brandnetels 
mijdend, via een privésteiger op de oever nabij het Swanhotel 
voor de lunch. Na de sluis bij Bredon’s Hardwick eindigt deze 
roeidag. Deze keer gaan we niet omlaag, maar omhoog en 
komen daarna op de Avon stroomopwaarts. Van de stroming is 
echter nog weinig te merken.
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Woensdag 7 september hebben we 21 kilometer en drie 
sluizen voor de boeg. Vanaf nu bedienen we zelf de sluizen en 
krijgen instructie over het openen van de deuren en het laten 
zakken van de luiken. Geen kleinigheid, want als dit te fors gaat 
kiepert het bootje en is het leed niet te overzien. We doen hier 
weer heel wat ervaring op. 

Zwanen en Narrowboten
Donderdag 8 september (20 kilometer) van Pershore naar 
Evesham betekent drie keer schutten. De rivier meandert 
hier voortdurend. Ik verbaas me weer over de uitgestrektheid 
van de tuinen en de enorme landhuizen aan de overs. Op 
deze etappe wordt de rivier drukker bevaren dan op de 
voorgaande. Veelal zijn het zogeheten Narrowboten die door 
vakantiegangers worden gestuurd. De dikwijls professioneel 
uitgeruste hengelaars zijn niet meer te tellen … Soms groeten 
ze terug of roepen ‘’very smart’’. De zwanen blijven schooien 
en zijn wonderlijk genoeg niet agressief. De Queen zal nog wel 
een tijdje over hen blijven waken. In Evesham kunnen we de 
boten op de wal brengen bij de plaatselijke kanovereniging en 
brengt de bus ons naar Stratford On Avon; de eindbestemming 
van deze toertocht. We logeren hier twee nachten.

De dag van de sluizen
Vrijdag 9 september. Op dit traject van 29 kilometer passeren 
we maar liefst tien sluizen. Er is ons aangeraden om zoveel 
mogelijk bij elkaar te blijven zodat we tegelijk kunnen schutten. 
Geweldig hoe iedereen zich weer aan weet te passen. In minder 
dan 30 minuten per keer passeren we de sluizen, de pauzes 
op de wal worden ingekort en de wisseltijden in de boot 

aangepast want de tijdsdruk is groot en de eindtijd was gesteld 
op 18.00 uur. Ruim op tijd leggen we aan bij de roei in Stratford 
On Avon en noteren een nieuw record. Bij aankomst genieten 
we van een spectaculair Hindoestaans feest. Honderden 
mannen op boten die zingend en trommelend aan ons voorbij 
gaan en kleurig geklede families op de bruggen en de oevers 
van de Avon die naar ons zwaaien. Een welkom om nooit te 
vergeten (foto). 

Zaterdag 10 september maken we na 300 kilometer in de bus 
een stop in Cambridge. Hier verslikken we ons haast in het 
bezoeken van de vele college’s, kerken en musea, waarvan we 
sommigen wegens tijdgebrek moeten laten voor wat het is. 
Wie weet een andere keer misschien.
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Wherry-tocht van 35 km vanaf 
Uithoorn
Door Louis Schellekens
op maandag 18 juli ging een groot deel van de “maandag-
ochtend-roeiers” naar uithoorn om daar in 3 wherry’s van de 
RV Michiel de Ruyter een tocht van 35 km af te leggen. Deze 
ploeg staat doorgaans onder leiding van leo, maar voor deze 
toertocht had lisette de organisatie op zich genomen. 

Het vertrek vanuit Breda was al vroeg, want we hadden om 
09:00 uur met MdRlid Marten afgesproken de boten in 
ontvangst te nemen. De vereniging is wat kleiner dan de onze, 
maar de loods was wel heel schoon en overzichtelijk ingericht. 
De kantine bleef echter gesloten. We hadden stiekem gehoopt 
op een ontvangst met een kopje koffie, maar dat zat er niet in. 

Nadat een indeling over de boten was gemaakt en de boten 
te water waren gelaten, zijn we begonnen aan de toertocht. 
Elke 30 minuten wisselden de beide stuurlieden (waarvan 
afwisselend natuurlijk slechts één de commando’s gaf en het 
roer bediende) beide roeiers af. Het wisselen van plaats op 
het water was nieuw voor ondergetekende, die voor de eerste 
keer aan zo’n tocht deelnam en überhaupt nooit eerder in een 

wherry had gevaren (ondanks hulp aan de bouw van de Joris 
Faas was dat er nog steeds niet van gekomen). Dat je niet eens 
veilig boord hoeft te houden was schrijver onbekend en het 
duurde even voordat ik me door de anderen liet overtuigen dat 
laag blijven en gewoon een rondje kruipen al voldoende was 
om omslaan te voorkomen. 

We hadden allemaal flink water meegenomen en dat bleek 
maar goed, want de temperatuur liep tegen de 30 graden. 
Een beetje (vaar)wind was dan ook af en toe zeer welkom. 
Iedereen was goed ingesmeerd met zonnebrand en ik geloof 
niet dat iemand géén petje bij zich had. Na ca. 2 uur kwamen 
we aan in Ouderkerk a/d Amstel, alwaar we midden in het 
dorp aanlegden en bij een plaatselijke uitspanning die wel 

Op deze foto, gemaakt door Aldert, de echtgenoot van Beelke, staan alle 12 deelnemers: Wouke, Betty, Cathy, Beelke, Nel, Karin, Joke, Lisette, Leo, Marius, Kees en 
nieuwkomer Louis.
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op maandag open was(!) een bakje koffie met gebak hebben 
genomen om zeker te weten dat de inmiddels verbrandde 
calorieën dubbel en dwars zouden worden aangevuld. 

Zoals bekend ben ik een liefhebber van techniek en met mijn 
smartphone en de app “Runkeeper” heb ik snelheid, locatie 
en afstand precies bijgehouden. In het begin werden daar 
(zoals ik gewend ben) grapjes over gemaakt, maar tegen 
het einde was menigeen erg benieuwd welke afstand we nu 
werkelijk gezamenlijk geroeid hadden; dat was 34,6 km precies. 
Hierboven ziet u exact de door ons gevaren route. 
Na de koffie hebben we ongeveer vijf kwartier geroeid 
tot Abcoude. Ook daar weer aangelegd en een restaurant 
opgezocht om wat lekkers te eten en te drinken. Na al dat water 
is een (malt) biertje, wat fris of een soepje toch wel heel lekker. 
De pauze duurde toch snel een uur en omdat we nog een flink 
eind moesten roeien hebben we de riemen weer snel ter hand 
genomen.

Na enkele kilometers werd het vaarwater smaller en smaller 
en het passeren van andere vaartuigen en zelfs de vele 
smalle bruggen lieten mij duidelijk ervaren wat ‘slippen’ nu 
precies inhield. Ik had het wel geleerd maar nog nooit hoeven 
toepassen. Welnu: hier hebben we dat veelvuldig moeten 
doen en soms zelfs moesten de stuurlui op de bodem voor 
het bankje gaan zitten en de roeiers helemaal plat achterover 
liggen, om de smalle en lage bruggen te passeren. Twee maal 
moest ook iemand aan land gaan om een draaibruggetje te 
bedienen. Natuurlijk haalden al die manoeuvres de snelheid er 
flink uit. Het gemiddelde kwam op 5,99 km/u en dat is dus te 
begrijpen als je weet van al die hindernissen. Maar regelmatig 

liep de wherry tussen de 8 en 9 km/u en ik denk dat dit, voor 
dit type boot, heel netjes is. En de natuur was overal prachtig. 
Zeker in dat mooie zonlicht. Ook prachtige woonhuizen en 
woonboten op de oevers gezien. 

Na terugkeer was de verrassing, dat men daar niet verwacht 
dat je de boten poetst. Of dat in de huur zat inbegrepen of dat 
men de boten slechts periodiek schoon maakt weten we niet. 
We waren moe, bezweet, dorstig en hongerig dus na een snelle 
duik in de Amstel en douchen bij de roeivereniging hebben we 
ons daar maar niet druk over gemaakt en zijn we naar de Griek 
in Uithoorn geweest. Aldert en Beelke verbleven in een hotel 
in de buurt en hadden voor ons al een verkenning uitgevoerd 
en dit restaurant aanbevolen. In een felle laagstaande zon, 
die door de ruim aanwezige parasols nooit helemaal viel af te 
dekken, hebben we de tocht geëvalueerd (lees: lekker gegeten 
en heerlijk koude dranken tot ons genomen). 

Intussen waren de files (als die er al waren in de vakantie) 
helemaal opgelost en binnen het uur waren we met onze auto 
al terug bij de roeivereniging. Als een van de drie chauffeurs 
was ik aangenaam verrast door de gebruikte methode om 
de benzine te verrekenen. Er werd die ochtend bij de 1e 
koffiepauze al een globale kostprijs berekend en iedereen 
deed ‘n zelfde geldbedrag in de pot, die daarna gelijk over 
de drie bestuurders werd verdeeld. Zo maakte het niet uit of 
je 3 of 5 mensen in de auto had en kreeg ieder een passende 
vergoeding voor de gereden kilometers. Dit systeem was nieuw 
voor mij maar ik ga deze methode onthouden. 
Al met al een geslaagde toertocht en ik weet dat ik namens de 
hele groep spreek als ik Lisette nogmaals hartelijk dank. 
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op de dag dat RVBreda de MarkRegatta hield, vierde Tromp 
de naR, de nationale tocht aangepast Roeien. Dat was voor 
sommigen van ons dus moeilijk kiezen Voor Thor (roeier), 
lian (coach) en Richard (begeleider) was de keus niet 
moeilijk: Tromp dus.

Op initiatief van de Commissie Aangepast Roeien (CAR) van de 
KNRB wordt de tocht jaarlijks georganiseerd, steeds door een 
andere vereniging; een jubileum is vaak een goede aanleiding. 
In 2014 bij ons en dit jaar dus bij het feestelijke Tromp. De 
belangstelling was net zoals bij ons, groot: zo’n 150 gasten. 
Zoals we Tromp kennen was de organisatie perfect: koffie met 

gebak bij de ontvangst, woordje van de wethouder, alle boten 
klaar voor de lange (16 km) en korte (8 km) tocht. Beide tochten 
voeren eerst een stuk over het kanaal en duiken daarna ergens 
stuurboord de plas op. Niet eenvoudig voor de stuurvrouw, 
want deze plassen zijn vrijwel geheel begroeid met waterlelies; 
voor de roeiers een prachtig gezicht. Onze boot belandde 
een keer midden tussen de planten en was toen volmaakt 
stuurloos! De tocht werd afgesloten met een wedstrijd over 
500 m voor de liefhebbers; dat waren we wel, maar helaas 
moesten we zonder blik naar huis. De maaltijd, opgeluisterd 
met veel muziek, maakte veel goed.

Nationale tocht Aangepast  
Roeien (NAR) bij Tromp
Door Richard Louwaard
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Midweekers roeien op de Dommel 
bij RV den Hertog in den Bosch
Door Bert van Nispen 

Een bijzondere dag op de Dommel  
(10 augustus 2016)
Samen met Maria van der Holst als organisator en 
veertien andere leden van onze vereniging kijken we met 
voldoening terug op een geslaagde toertocht in et oosten 
van onze provincie. Eerder was deze tocht vanwege slecht 
weer uitgesteld. Nu bleef het, op een enkele bui na, droog 
en scheen zelfs de zon. Corrie en Dave van RV den Hertog 
wachtte ons die morgen op met koffie en cake. Na een 
uitvoerige briefing tilden we drie gereserveerde C 4 + 
boten naar het vlot tegenover de markante Citadel met zijn 
inposante vestingwallen. Het lag er schitterend bij aan het 
rimpelloos spiegelende water. 

Klûnen
Na het passeren van de stadshaven waar de Dommel 
overgaat in de Dieze, roeiden we stroomopwaarts tot aan 
het verval van deze rivier. Hier moesten de boten uit het 
water gehaald, om vijftig meter verder weer te worden 
uitgezet, zodat we de route naar St Michielgestel (waar we 
zouden lunchen) konden vervolgen.  

Waternavel
Het werd echter een dag met verrassingen. Na acht 
kilometer liepen we vast in een fuik met rubbermatten. 
Waarschijnlijk bedoeld om de ieder jaar weer voort
woekerende Waternavel binnen de perken te houden. We 
besloten te ronden en dan maar te lunchen op de roei. Juist 
op tijd, want tijdens de maaltijd viel de regen met bakken 
uit de lucht. Gelukkig werd het ook weer droog en wilde 

een aantal van ons ook de loop van de rivier de Aa ervaren 
en zodoende nog wat kilometers noteren. De rest ging aan 
de wandel op zoek naar een echte Bosche Bol en scoorden 
er acht in het centrum van de stad. 
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Door Frans Smet 

Enthousiast over onze tocht op de Poolse Warta besloten 
we dit jaar een Wanderfahrt over de Wisla van Torun naar 
Gdansk te maken. op papier een tocht van 225 km, maar we 
hebben het geweten. 

We waren al twee dagen voor vertrek van onze tocht in 
Torun, zodat we ruimschoots de tijd hadden om dit prachtige 
Middeleeuwse stadje, dat met veel Europese subsidie is 
gerestaureerd, te bewonderen. Deze zusterstad van ons 
Nederlandse Leiden was in de 17e eeuw een grote Hanzestad 
en tevens de geboorteplaats van Copernicus. Over deze laatste 
stond op de sokkel van zijn standbeeld vermeld: “Hij liet de zon 
stilstaan en de aarde bewegen”. Dat zoveel historie en cultureel 
erfgoed een Unescopredicaat verdient, lijdt geen twijfel. 
Zaterdagmiddag 2 juli was het afladen van de roeiboten: vijf 
keer een gestuurde C4 en één voetgestuurde C3. Na het 
opriggeren kregen we uitleg van Lukasz, onze reisleider, over 
de tocht. Lukasz is een wedstrijdroeier geweest, maar heeft nu 
een eigen “Wanderfahrtbedrijf”. Vanwege zijn studie toerisme 
heeft hij veel oog voor cultuur en dus zijn er verschillende 
stadsbezichtigingen in de roeitocht opgenomen. Voor dit 
laatste leende het district zich ook, immers de historie gaat tot 
de kruisridders van de Middeleeuwen terug. Het gezelschap 
bestond uit achtentwintig roeiers, waarvan het merendeel 
Duitser was.

Zondagmorgen lagen we al om half tien met alle boten op 
het water van de Weichsel, zoals de Duitsers de Wisla noemen, 
om onze eerste 36 km op het water af te leggen. De rivier 
ligt vol zandbanken en die moeten omzeild worden. Hoewel 
veel dingen in Polen slecht werken was de bebakening en 
de afstandsaanduiding op de oever uitstekend geregeld. 
We moesten voor drie uur die middag een sluis bereiken. 
Daarom was er nauwelijks tijd om aan wal te gaan en moest 
het hoosvat uitkomst bieden voor hen die hoge nood hadden. 
We haalden “just in time” de sluis en kwamen zowaar op een 
roeiwedstrijdbaan terecht. We doorkruisten de boeilijnen 
die de banen markeerden en dachten dat we ons einddoel 

In het spoor van 

de Hanzeschepen
Foto’s: Bert van Nispen
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bereikt hadden, want we hadden de borden die de afstand op 
de rivier aangaven keurig gevolgd en volgens Bartjens zaten 
onze 36 km er voor die dag op. Ja, dat bleek buiten de waard 
gerekend, want we moesten nog een onbekend stuk op een 
oud kanaal tussen de Oder en de Wisla roeien. Mijn bips begon 
pijntjes van doorzitten aan te geven. Ik kon op m’n roeibankje 
nauwelijks nog een klachtloze houding aannemen. Uiteindelijk 
bereikten we rond half zes de oude sociëteit van de Bydgoscze 
roeivereniging (het oude Duitse Brambergen), die nu overigens 
als een hotel ingericht is, maar nog altijd zijn oude allure heeft 
behouden. Het GPSapparaat gaf aan dat we die dag 53,5 km 
geroeid hadden. Hans van onze groep, die voor het eerst een 
buitenlandse tocht meemaakte, kreeg wel zijn vuurdoop. Hij 
begon bijna spontaan het lied: “Ach was ik maar …” te zingen. 

De volgende ochtend was het om half acht ontbijt en lagen we 
om half tien al weer op het water om de tocht naar Chelmno 
op te pakken. Ja, maar dan moesten we eerst nog die 15 km 
over de rivier de Brda en het kanaal naar de sluis roeien om 
daarna onze 38 aan de wal gemeten kilometers af te leggen. 
Om te roeien was het weer gunstiger, want het was niet zo 
warm meer en omdat we geen tijd verloren hadden bij de sluis 
was er ruimte voor een pauze aan de wal om ons ’s morgens 
zelf klaargemaakte lunchpakket op te eten. De wolken die 
samenpakten boven de Wisla beloofden niet veel goeds en dat 
bleek later ook, toen we een forse regenbui over ons uitgestort 
kregen. Velen hadden de zwaarte van de bui onderschat en 
zaten zonder regenkleding, maar met een nat pak in de boot. 
Gelukkig liet de zon zich daarna weer spoedig zien en gaf ons 
weldra weer een behaaglijk gevoel terug. De landing met de 
boten was als een gespreid bedje: de NAVOoefening van vorig 
jaar waarbij een pontonbrug van de ene naar de andere Wisla
oever gebouwd moest worden had een prachtige betonnen 
helling achtergelaten. We konden met schone voeten aan wal 
komen. Bij aankomst bleken er na twee dagen roeien 105 km 
op de GPS te staan. Desondanks was de belangstelling voor de 
stadsbezichtiging groter dan de dag ervoor. Het Middeleeuwse 
Chelmno dat op een hoge heuvel aan de rivier ligt was uitgangs
punt geweest voor de kruisridders om Pommeren te veroveren. 
Het tamelijk harde hotelbed mocht niet verhinderen dat we na 
deze wederom inspannende dag weldra in slaap vielen. 

Die dinsdagochtend verlieten we met een opgewekt gemoed 
het hotel, want we zouden maar 28 km moeten roeien volgens 
het programmaboekje. Ons doel was de Ruderclub Wisla 
in Grudziadz. De weersverwachting was ongunstig: regen! 
Ondanks de voorspelling bleef het bij twee matige buien 
of moet ik zeggen dat het meeviel omdat iedereen op het 

ergste was voorbereid en al op voorhand de regenkleding had 
aangetrokken. We kwamen zo goed als droog op de plaats 
van bestemming aan en we hoefden geen boten uit het water 
te tillen, omdat we van de steigers van de roeiclub, die in 
een voormalige houthaven gevestigd was, gebruik mochten 
maken. Na de Poolse warme maaltijd met rode bietensoep, 
varkensvlees, boekweit en witte kool was er nog ruimschoots 
tijd om op eigen gelegenheid de oude stad te verkennen. De 
oude burcht op een hoge heuvel bood een schitterend uitzicht 
op de rivier met al zijn zandbanken die we ook de komende 
dagen nog slalomvarend zouden moeten passeren. 

Ook die woensdagmorgen was het om half acht ontbijt en 
om half tien voeren we 42 landkilometers richting Gniew. 
Iedere dag was er een nieuwe bootindeling, zodat de sterkte 
in de boten verdeeld was. De commando’s werden in het 
Duits gegeven en ook de conversatie met elkaar ging in het 
Duits. Onderweg werd er enkele keren van stuurman /vrouw 
gewisseld. De Duitse roeier heeft een veel langere slag dan wij 
op de vereniging maken. Dat was even aanpassen, maar met 
mijn redelijk lange armen was dat voor ondergetekende niet 
zo’n probleem. Dat lange slagen maken hielden die Duitser ook 
vol toen er de tweede en derde dag behoorlijk wat tegenwind 
stond en er eigenlijk, zoals wij dat plegen te noemen, gehakt 
moest worden. Door die lange slagen is de tussentijd van 

DE WolkEn DiE saMEnPakTEn BoVEn 
DE Wisla BElooFDEn niET VEEl GoEDs 
En DaT BlEEk laTER ook, ToEn WE EEn 
FoRsE REGEnBui oVER ons uiTGEsToRT 

kREGEn. 
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kracht geven te lang en word je een stuk terug geblazen door 
de wind. Onze stuurvrouw had de aangekondigde stenen 
krib die deels onder water lag, maar wel met een rode boei 
gemarkeerd was, te laat in de gaten, zodat de stroming ons 
meenam en we onvoldoende roeikracht konden genereren 
om tegen de stroom op te tornen. De rivier duwde onze boot 
over de stenen strekdam met als gevolg een beschadiging 
aan de kiel en krassen op de huid. Ja, er werd even in het Pools 
gevloekt toen de boot uit het water werd genomen en de 
schade aan de onderkant werd vastgesteld. ’s Avonds werden 
we gefêteerd op een heel uitgebreide Poolse warme maaltijd, 
waarbij het bier en de wodka zeer rijkelijk vloeiden. 

Donderdagochtend lagen we alweer om tien uur op het water 
op weg naar Tczew. Het had die nacht flink geregend, maar 
omdat de boten ondersteboven hadden gelegen hoefden we 
niet te hozen. Het zou weer hetzelfde verhaal worden: heen en 
weer tussen de oevers om de zandbanken heen. Wat dat betreft 
was de Warta vorig jaar afwisselender en rijker aan flora en 
fauna. Hoewel het voor sommigen laat was geworden moesten 
we er vrijdagmorgen al om half zeven uit, want we hadden 
voor twaalf uur een sluis te nemen en daarna zou er regen en 
harde tegenwind komen richting Gdansk. Uiteindelijk bleek dat 
het weer ons zeer gunstig gezind was: matige wind en droog. 
Tijdens onze middagpauze hadden we uitgebreide informatie 
gekregen hoe we de pontonbrug die we over vijf kilometer 
zouden tegenkomen moesten nemen. Omdat wij Hollanders 

bekend zijn met het fenomeen lage bruggen kregen we de 
taak toebedeeld onze Duitse roeiers het zgn. vallen bij te 
brengen. Na enige “Übungen” was het geen enkel probleem 
om feilloos onder de brede pontonbrug door te komen. En wie 
schetst mijn verbazing: de pontonbrug werd even later in het 
midden geopend voor pleziervaartuigen door het middendeel 
weg te varen. Nou ja, het weer en de wind hadden we wel in 
ons voordeel gehad. Zo arriveerden we ruim een uur voor 
de geplande tijd in de kranenstad Gdansk waar we nog de 
gelegenheid hadden om door de havens te varen. Het was een 
drukke bedrijvigheid op die scheepswerven, boorplatforms en 
in de droogdokken. Even later voeren we onder toeziend oog 
van vele toeristen de stad Gdansk binnen. We zijn verschillende 
keren gefotografeerd, immers het is een prachtig gezicht als 
daar zes roeiboten in formatie binnen komen gevaren. 

In Gdansk waan je je gewoon in Amsterdam of Antwerpen, want 
de oude stad staat vol met 17e eeuwse trap en klok geveltjes 
in Hollandse renaissancestijl. Na al dit leuks was het poetsen 
geblazen. Alle boten moesten zandvrij gemaakt, afgeriggerd 
en opgeladen worden. En toen dat alles klaar was kregen we 
een glas “Goldwasser” aangeboden van Lukasz. Dat is een 
typisch drankje uit Gdansk. Het verhaal gaat dat de bewoners 
van Gdansk dermate rijk waren dat ze goudstukken in de stads
fontein gooiden. Toen werd dat Neptunus, die als beeld boven 
de fontein prijkt, teveel en maakte alle gouden munten klein 
en vermengde die in het fonteinwater. Sindsdien drinken de 
inwoners van Gdansk Goldwasser. Onze roeitocht zat erop. We 
tikten 273,4 km af, hetgeen gemiddeld meer dan 45 km per 
dag is. Terecht “sehr anstrengend” genoemd door onze jongere 
mederoeiers. Moe, maar voldaan, blikten we ’s avond onder het 
genot van een groot glas bier terug op een mooie, sportieve, 
maar tevens inspannende tocht. Wil je je roei conditie aan een 
test onderwerpen dan kunnen we je deze tocht aanbevelen.

na EniGE “ÜBunGEn” Was HET GEEn 
EnkEl PRoBlEEM oM FEilloos onDER 

DE BREDE PonTonBRuG DooR TE 
koMEn.
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We kijken naar een zéér vreemde bokaal in de prijzenkast. 
Er is geen touw aan vast te knopen. uw Miss Marple had 
er dan ook de handen vol aan om uit te vinden hoe dit zit. 

Want wat zien we hier? Een scherpe punt waarmee je 
iemand een doodsteek kunt geven. Een Dalíachtige man
vanstaal die getuige zijn houding de roeihaal niet machtig 
is. Vijf totaal onsamenhangende plaatjes erachter:
•  ERGO MASTERS Vierkamp WISSELTROPHY
•  Il Banyoles Masters “Masterdiet Trophy” 2 X 20 juliol 1996
•  M. Steenman 1997
•  WILLEM MULLEK 1998
•  en een plaatje met een ondefinieerbaar symbool en ‘5/20’. 
Vragen: Hoezo Masterdiet Trophy? Iets voor lichte roeiers? 
Wat heeft een ergo wedstrijd hiermee te maken? Wie 
is Willem Mullek? Het lijkt een niet op te lossen puzzel. 
Gelukkig levert dit mysterie dankzij diep graven in vele 
geheugens toch een mooi verhaal op!

Deze bokaal is in 1996 
binnengebracht door 
Rien de Jager (56) en 
Kees Ligthart (58). Zij 
wonnen de Masterdiet 
Trophy in een 2× op een 
niet meer bestaande 
kilometerwedstrijd in het 
sprookjesachtige Banyoles 
(Sp.). Kees herinnert zich: 

“Roeien kon alleen in de ochtend, ’s middags was te heet. Het 
meer was diep en snel. Met Willem van der Togt (57) en Sander 

Verheugd (broekie van 34) roeiden we 2:57 over 1 kilometer 
in de 4×-. Vier jaar eerder roeiden Florijn cs op hetzelfde meer 
tijdens de Olympische Spelen 5:49 over 2 kilometer in de 4×-!” 
Sander voegt toe: “Dat waren nog eens tijden! Volgens mij 
hebben we in 1996 héél veel kitsch gewonnen daar. Minstens 2 
van die dingen”.
De trofee krijgt daarna kortstondig een tweede leven als 
wisselbokaal voor een onderlinge ergometercompetitie 
eind jaren ’90. Er kwam geen computer aan te pas en op de 
roei waren nog niet eens ergometers! Voor de competitie 
moest je je eigen ergometer van thuis meebrengen. Het 
bestuur zag aanvankelijk weinig in de aanschaf. Daarom 
werd een crowdfunding (het woord bestond nog niet eens) 
onder de leden gestart: 25 leden kochten een aandeel van 
ƒ 100,– en zodoende kwam de eerste ergometer in 1999 
toch de vereniging binnen.

De eerste winnaars van de Ergometervierkamp 20 jaar 
geleden waren Mitchel Steenman (13 jaar) en ene Willem 
Mullek, vandaar dat ook zij op deze bokaal prijken. Via 
Willem MulleR komen de uitslagen van 20 jaar geleden 
nog boven water, maar die publiceren we maar niet, want 
“’t doet pijn aan mijn ogen” (aldus Willem MulleR). Zo zie 
je maar wat een verhalen er achter zo’n gek ding allemaal 
schuilgaan …

Naschrift: dit is de derde 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.

Kunst of Kitsch?
Door Maud van Etten 
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Door R. Wiekel

We glijden zo langzamerhand weer de tijd in dat het steeds 
moeilijker wordt om na kantooruren nog even het water op 
te gaan voordat de duisternis invalt. Je kan nog net even 
naar de brug; de beloning voor het haasten komt dan na 
het omdraaien: het zicht op het avondrood. Als je geluk 
hebt tenminste. Vaak gaat tegen die tijd de ook nog eens de 
wind liggen en heb je een mooie spiegeling van het water 
achter je. Afgelopen week was het weer zo mooi, de zon was 
net onder, windstil, toen ik werd ingehaald door een grote 
vleermuis die op zo’n tien meter hoogte boven de Mark 
aan het jagen was. Dat jagen kon je zien aan de plotselinge, 
steile duikvluchten, waarna hij zijn rechte vlucht weer 
vervolgde. 

Ik ben niet zo vertrouwd met het op naam brengen van 
vleermuizen, maar deze, in dit formaat en deze wijze van 
vliegen: dat moest wel een Laatvlieger zijn. Prachtige 
diertjes en ongelooflijk mooi om te zien hoe deze 
zoogdiertjes zich tot vliegmachientjes hebben weten te 
ontwikkelen. Met tegenlicht kan je goed het skelet als 
constructie in de doorschijnende vlieghuid zien. Dan wordt 
duidelijk hoe dicht ze eigenlijk bij ons staan: ze hebben 
precies dezelfde botjes, zij het dat de vormen en de plek 
ervan duidelijk verschillen. Vleermuizen hebben een lang 
opperarmbeen, twee nog langere onderarmbeenderen 
met een groot spaakbeen en een kleine vergroeide ellepijp, 
polsbotjes, vijf middenhandsbeentjes waarvan vier heel 
lang en vier lange vingers – een groot deel van de vleugel is 
dus eigenlijk de hand. De vleermuisduim is ontwikkeld tot 
een vernuftig haakje om aan te hangen (ondersteboven). 60 
miljoen jaar evolutie heeft dat aardig geperfectioneerd.

Onze vleermuis heet Laatvlieger omdat hij ‘s avonds wat 
later uitvliegt dan een andere vleermuis van vergelijkbare 
grootte: de Rosse , die al vóór zonsondergang op pad gaat. 
De Rosse vleermuis werd vroeger om die reden ook wel de 
Vroegvlieger genoemd. 

Ik vermoed dat als het op verwantschap aankomt, ik dichter 
bij de Laatvlieger sta dan bij de Vroegvlieger. Zoveel is zeker. 

Over het water

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)

Waar: langs en boven de Mark rond Terheijden, tussen paal 5 en 8, meestal op zo’n 10 meter hoogte.  
Hoe minder wind, hoe meer in open terrein.

Wanneer: half april  half november; vanaf een kwartier na zonsondergang.

onderarm

borstbeen

vinger

sleutelbeen

dijbeen
middenvoetsbeen

onderbeen

bovenarm
schouderblad

bekken

duim
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De tuinploeg stroopt 
de mouwen op en je 
mag meedoen!
Door Johan Bielderman
op zaterdag 22 en 29 oktober willen we als tuinploeg 
veel werk gaan verzetten. ook alle mensen die zich 
nog niet voor Clubwerk hebben ingeschreven zijn 
uitgenodigd. Het zullen pittige uurtjes worden maar 
met een mooi resultaat. Met veel mensen komt het 
wel af. kun je niet op de zaterdagen dan kun je vanaf 
dinsdagavond 25 oktober helpen het zand uit te 
spreiden. Dat kan ook gewoon ’s avonds en als je 
alleen bent. 

Wanneer en wat gaan we doen?
Zaterdag 22 oktober om 11.00 uur
•  We gaan alle onkruid en beplanting weghalen langs 

alle hekken aan de straatkant.
•  We gaan alle tegels weghalen naast de RAP lood zowel 

aan de kant van het parkeerterrein van de HvHloods 
als naast de RAPloods

•  We gaan de potgrond al op de juiste plekken 
aanbrengen

Dinsdag 25 oktober 
Er wordt 8 m3 zand gebracht om naast de RAP loods op 
te hogen. De mensen die op zaterdag niet kunnen, die 
kunnen het zand uitspreiden naast de RAPloods. Dat 
scheelt voor de zaterdag veel werk.

Zaterdag 29 oktober om 11.00 uur
•  We gaan het zand uitspreiden en de tegels allemaal 

weer terug leggen.
•  We gaan 200 taxussen planten langs alle hekken

Je gaat tuinieren op de roei en neemt mee:
•  scheppen
•  harken
•  kruiwagens

Aanmelden: 
bielderman@asklepios.nl 

Van Treffeltje 
naar trouwen
Op woensdag 6 juli 2016 zijn wij, Dim van den Heuvel 
en Marieke van Kessel, na 12,5 jaar samen in het 
huwelijksbootje gestapt. Toen wij elkaar begin 2004 
leerden kennen was roeien een van onze gezamenlijke 
interesses. Dim was lid van RV Breda en Marieke volgde 
een cursus bij De Berlagebrug in Amsterdam. We 
roeiden in die periode soms samen op de Mark: in het 
Treffeltje. Waarom we dan toch met roeien zijn gestopt? 
Tja. Een latrelatie en roeidiscipline gingen niet zo goed 
samen, en eenmaal samenwonend in Breda hebben 
we het gewoon niet meer opgepikt. Maar het roeiwater 
bleef toch trekken, en in 2015 hebben we ons weer bij 
RV Breda gemeld. 

Vanwege onze goede herinneringen aan het Treffeltje 
leek het ons leuk om op onze trouwdag een paar 
foto’s te maken in deze prachtige oude wherry. En zo 
geschiedde. We kregen fantastische hulp van Els de 
Keijzer, Maaike Remery en Louis Schellekens, die niet 
alleen de boot voor ons in en uit het water tilden, maar 
die ons ook nog van wat stylingadviezen voorzagen 
(jurk zus, stropdas zo, netjes recht zitten en vooral op tijd 
clippen!). Nogmaals enorm bedankt!

Clubwerk 
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COLOFON
Erevoorzitter Victor Bernhard

BESTUUR
Voorzitter Geraline Leusink 06 13 21 99 95
Secretaris Maud van Etten 06 21 57 77 59
Penningmeester Saskia Langbroek 
Commissaris instructie Wim Möhlmann en Wilfried Vermeulen
Commissaris materiaal Johan Bielderman 
Commissaris sociëteit Chris Liesker (076) 513 61 36
Commissaris wedstrijden Willem Jan van Amersfoort 
Commissaris jeugd Melanie de Meurichy 
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

EASY-ALL
Redactie 
Marius Aalders, Anna de Zeeuw, Carola Fox  
Karin Plantinga (eindredactie) (0162) 43 34 72  plantext@wxs.nl
Vormgeving  
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

Geslaagd 
S1 
Floor van Lente, Coen Verbruggen, Frits 
van Haagen, Petra Mouthaan, Muriël van 
Agtmaal, Toon Loonen, Ronald de Groote, 
Ester Streefland, Senne Loonen, Viva 
Goos, Pim Reichardt, Karin Gielen, Brechje 
van Doorn, José Pieterse, Gerard Kuyt

S2
Eric Verhaak, Ingrid Zuidhof, Joris 
Theeuwes, Pier van Leest, Anita vd 
Klundert, Birgit vd Akker, Monique 
Vijverberg, Els de Keijzer, René Bastens

S3:
Annette Schouten, Moniq van der Kroon, 
Maarten de Tollenaer, Guiseppe Guerrieri, 
Pier van Leest, Ton Welling

S4:
Marleen Benschop, Lian Brockhus, Frans 
Bruininks, Maarten de Tollenaer

B2:
Guus Maris 

Toegekend:
Joost Verbeek krijgt S2 en B2
Paul ter Sluis krijgt S2 en B1
Sjoerd Slabbers S4 en B3
Florine van Overveld S2 en B2


