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Door Anna de Zeeuw met bijdrage van Maud van Etten 
Ieder beleeft het roeien op een eigen manier, dus ook de 
Spaarne Lenterace. Hoe beleeft een bijna winnende ploeg de 
wedstrijd? Verschilt dat veel van een ploeg die iets minder 
hard gaat? Deze keer leggen we de beelden naast elkaar.

Ploeg Maud van Etten DVD*
Eerst maar even de feiten. Zeer tevreden zijn wij als DVD4* 
– met aan boord (van boeg naar slag naar fietspad: Lotte 
Lintmeijer (stuur), Marion Dauwerse, Maud van Etten, 
Antoinette der Kinderen, Liesbeth Verheugd en Sander 
Verheugd (coach) – met onze 2e plek in het eigen veld met 
17.38. Voor het verschil van slechts 6’’ met de nummer 1 hoeven 
we ons gezien hun staat van dienst niet te schamen. Maar het 

was vooral de 5e dagtijd overall van in totaal 48 dames dubbel
vieren waardoor wij met een uitermate goed gevoel huiswaarts 
keerden. 

Hoe ging het? We waren niet buitengewoon snel weg. Voor ons 
is het belangrijk direct het goede ritme te pakken op tempo 29 
á 30. Dat betekent de meest efficiënte haalrecover verhouding, 
en dat is dan meestal garantie voor een pijlsnelle race. Dat 
duurde iets langer dan bijvoorbeeld op de Amstelwedstrijden 
in maart, maar de stuur zette ons al gauw op scherp en we 
haalden binnen 500 meter de eerste ploeg in [maar even 
niet noemen wie dat waren]. Er volgden er nog velen … dat 
is natuurlijk leuk en soms spectaculair zoals vlak voor de 

Spaarne Lenterace: een dubbelverslag
 

Ploeg Maud van Etten DVD* – Foto: Martijn van Oort
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Cruquiusbrug, waar je niet naast elkaar onderdoor kunt. Een 
minder goeie timing verstoort en is een potentieel risico om uit 
de flow te geraken.

De winst 
Maar de allergrootste winst voor ons als ploeg is dat de 
prestatie op het Spaarne het definitieve zetje geeft om in de 
zomer door te pakken en in september als 4× op de World 
Rowing Masters Regatta in Bled (Slovenië) te vlammen. Met 
vanzelfsprekend een tussentijdse krachtmeting op onze eigen 
Markregatta.

Ploeg Marian Hulshof DVE*
Aan boord: Rita Liesker (stuur), Liesbeth Kruithof, Marian 
Hulshof, Angela Marijnissen en Anna de Zeeuw in de DVE*. We 
eindigden met 20.34 met nog een paar ploegen achter ons 
in veld DJ. Misschien geen supersnelle tijd, maar we waren 
tevreden. Ons doel als boordroeiers was immers het scullen 
op peil te brengen, zodat we met het veld mee konden. Wij 
keerden dus met een goed gevoel huiswaarts.
We hadden pas enkele malen getraind. Gewend als we zijn 
aan boordroeien was het een uitdaging om het vereiste 
technische niveau met scullen te halen. Maar geholpen door 
velen (waaronder Annette, Richard, Kees, en Thom) lukte dat 
net op tijd, althans dat hoopten we want we waren niet geheel 

zeker van onze zaak. Vlak voor de wedstrijd ontmoette ik 
studiegenoot Nanne van Tromp, die de eerste plek bij de dames 
haalde en mij vanaf de kant uitzwaaide met een medaille om 
haar nek. 

Hoe ging het? We werden binnen de eerst 500 meter ingehaald 
door een niet nader te noemen ploeg van onze vereniging. 
Daarna werden we vermoedelijk nog vaker ingehaald. 
Vermoedelijk want we konden dat niet zien, omdat we hadden 
afgesproken in de boot te kijken ter voorkoming van scheef 
hangen. Toen opeens een snoek.. Maar het viel mee. Vlak voor 
de Cruquisbrug werd het even spannend, want toen konden 
we bijna een ploeg inhalen. Helaas lukte dat net niet en de 
andere ploeg glipte voor onze neus ertussendoor. Toen we de 
finish naderden zagen we Bert Verlaan een duim opsteken, wat 
een teken was dat we het goed gedaan hadden. En inderdaad, 
met 23.18 kwamen we best met het veld mee. 

De winst 
De winst was dat de prestatie op het Spaarne ons een zetje gaf 
om vaker in de 4×+ mee te doen. Het volgende doel voor onze 
ploeg als totaal (de gemixte GOM8) is de Markregatta. Wegens 
alle vakantieplannen wordt dat een mixed 8.

Ploeg Marian Hulshof DVE*

“We HaaLDen bInnen 500 meter De 
eerSte pLoeg In”

“We WerDen bInnen De eerSte 500 
meter IngeHaaLD Door een nIet 

naDer te noemen pLoeg Van onze 
VerenIgIng.”
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RV Breda een broedplaats van betrokken leden
Door Petra Ramakers

Ik woon in breda met tom, emma (13) en Floris 
(10), waarvan de eerste 2 ook roeien. De kinderen 
kwamen al op de roei toen ze nog in de maxicosi 
zaten. tom en ik stemden de roeitijden op elkaar af 
en de maxicosi werd doorgegeven. een gezin dat 
dus zeer thuis is op de roei.  
 
Toen ik gevraagd werd mij te kandideren als 
voorzitter, realiseerde ik me hoe bijzonder ik RV 
Breda vind. Het is een vereniging waar veel mensen 
de bereidheid hebben de handen uit de mouwen 
te steken. Een vereniging die bestaat bij de gratie 
van haar leden. Vandaag zag ik daar weer een mooi 
voorbeeld van toen een aantal leden probeerden 
de oefenbak die gezonken was weer omhoog te 
krijgen. Geen gemakkelijke klus, maar denkkracht 
en power kwamen bij elkaar. Het is gaaf om te zien 
hoe ieder op zijn manier een steentje bijdraagt 
om het verenigingsleven vorm te geven. Daarin 
onderscheidt een vereniging zich van de sportschool 
waar je een dienst inkoopt. 
 
Het is voor mij een eer dat ik de leden van RV Breda 
mag dienen. Ik wil mij er met de medebestuursleden 
voor hard maken dat leden zich ook gewaardeerd en 
gestimuleerd voelen hun bijdrage aan de vereniging 
te (blijven) leveren. Daarnaast is het belangrijk dat 
we de financiën ook voor de lange termijn op orde 
krijgen om ook voldoende vet op de botten te hebben 
om ons onroerend goed te kunnen onderhouden. 
Tot slot blijft het roeiplezier en alles wat daar bij komt 
kijken natuurlijk op de eerste plaats. 
 
De eerste vergaderingen met het bestuur heb ik 
er inmiddels op zitten en daaruit alle vertrouwen 
gekregen dat we met elkaar blijven doorbouwen aan 
een vereniging voor alle roeiers, wedstrijd, recreatie, 
toer, jeugd etc. 
 
Als manager Communicatie bij de Gemeente Breda 
adviseer ik met mijn team het stadsbestuur en 
collega’s over de manier waarop zij de verbinding 
met inwoners en partners in Breda kunnen 

realiseren en hoe communicatie daaraan bij 
kan dragen. Vanuit die rol zie ik veel goede en 
minder goede praktijkvoorbeelden, die ik hoop te 
kunnen gebruiken als voorzitter. Het is als adviseur 
gemakkelijk om te spiegelen en advies te geven. De 
praktijk is toch vaak anders. Niet iedereen het eens is 
met de boodschap. Dat kan ook niet altijd. Belangrijk 
daarbij is dat het proces zorgvuldig wordt gevoerd 
en dat je respectvol in verbinding blijft met elkaar. 
Daar maak ik me hard voor: respectvolle verbinding 
tussen alle leden onderling en met het bestuur. 
Dat bestuur bestaat uit leden die wat extra werk en 
verantwoordelijkheden op zich hebben genomen 
en dat vooral doen ten dienste van alle roeiers. Als 
communicatievrouw weet ik als geen ander dat een 
blad als Easy all een waardevolle bijdrage kan leveren 
aan die verbinding.
 
Naast het roeien, beoefen ik ook andere sporten 
gericht op conditie, hardlopen en fitness en ’s 
winters skiën. Om ook mijn creatieve hersenhelft 
te stimuleren, ben ik een aantal jaren geleden op 
schilderles gegaan. Met plezier worstel ik elke 
maandagavond weer met verf en kwasten om na 
weken, maanden, in een soort meditatieve stand, 
weer tot een werk te komen dat mijn goedkeuring 
kan dragen. 
 
Naast al die activiteiten zie ik er naar uit om de 
komende tijd met alle leden en bestuur verder vorm 
te geven aan RV Breda.
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De botenwagen met drie wherry’s staan al op ons te 
wachten, die dinsdagochtend 9 mei om kwart voor zeven. We 
zetten koers richting buren, dat oude historische stadje in de 
betuwe. Het verkeer werkt mee, zodat we al voor tien uur het 
sein “uitzetten gelijk!” horen op de verdedigingsgracht van 
het oranjestadje. onder een lekker zonnetje maar weliswaar 
met een nog koude wind varen we over de Korne, de enige 
zijrivier van de Linge. overal staan bij de boomgaarden 
tractoren en dieselaggregaten met pompen om de bloesem 
van de fruitbomen middels besproeiing te beschermen 
tegen nachtvorst. Het heeft de afgelopen nacht gevroren, 
maar voor ons roeiers is de kou in meerdere opzichten uit de 
lucht. 

We varen langs mooie oevers met ontluikend groen in alle 
tinten, waarmee het kleurpallet van Monet geëvenaard wordt. 
Kennelijk beheerst men hier het beroep van griendwerker 
nog, want op verschillende plaatsen zijn er wilgen geknot. De 
oeverbeschoeiing is met wilgentenen gevlochten, wat je niet 
meer zo vaak ziet. Langs de sterk meanderende Linge staan 
mooie rietgedekte optrekjes, statig verbouwde, voormalige 
gemalen en fraai opgeknapte gemeentelijke onderkomens. Het 
is niet alleen genieten van dit architectonische schoon, maar 
ook van de bloeiende wilde planten en het ooievaarsnest met 
twee jongen. Ja, we zitten immers niet ver weg van het Liesveld 
bij Groot Ammers waar een ooievaarsopvangcentrum is. 

Bij het landgoed Mariënweardt, dat bij het TVprogramma 
“Binnenste Buiten” regelmatig is te zien, wordt halt gehouden 
bij een comfortabele steiger voor een vroege lunchstop. Ieder 
heeft zijn eigen knapzak meegenomen en Marijke heeft voor 
doeken gezorgd, zodat we niet op het vochtige gras hoeven 
te zitten. Even later varen we onder de A2 door waar nu eens 
geen files voor knooppunt Deil staan. Regelmatig worden 
we nagekeken door fietsers die vanaf de kronkelige Lingedijk 
onze activiteiten gadeslaan. De kleine afgebakende percelen 
gemaaid gras met opberghokjes erop, verraden dat er hier veel 
waterrecreatie plaats vindt. Gelukkig zijn niet al die kano’s die 
we bij particulieren en waterrecreatiebedrijven zien liggen op 
het water. Slechts een enkel plezierjacht kruist ons pad. Rond 
de klok van vier komen we bij de roeivereniging van Leerdam 

Toertocht op de Linge
Door Frans Smet
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aan, waar we onze boten op de kant kunnen leggen voor de 
nacht. Hymke, de dochter van Marijke, is zo bereidwillig om 
onze chauffeurs met haar auto naar Buren te brengen om daar 
onze voertuigen en de botenwagen op te halen. 

In enkele trekkershutten en een pipowagen op Camping 
“Kampeerbosje” in Leerdam hebben we onze overnachting. 
Dieuwke en Marijke zorgden voor een prima warme maaltijd 
gezorgd. Bij het borrelen vooraf kunnen we nog buiten zitten, 
maar met het ondergaan van de zon is het toch te fris. Een 
trekkershut wordt ingericht om het toetje en de koffie met 
“Veuzeltje” te nuttigen. Na een dag actief buiten geweest te zijn 
is inslapen geen probleem ook al is het een vreemd bed. 

De volgende ochtend komen we enigszins traag op gang en 
het is bijna elf uur als we richting Gorinchem vertrekken. De 
extra trui die we de eerste dag goed konden verdragen, is 
nu onder de warme zon teveel. Genietend van het prachtige 
weer en de mooie omgeving varen we via Heukelum en Arkel 
Gorinchem binnen. De haven van deze plaats herinner ik me 
nog toen we daar vier jaar geleden een openluchtuitvoering 
van de “Carmina Burana” meemaakten. Via R.V. Gorinchem 
hadden we destijds een paar boten gehuurd om eerste rang 
in de haven vanaf het water die uitvoering bij te wonen. 
Halverwege de voorstelling werd het spektakel afgebroken 
vanwege een naderend onweer en moesten we als de 
wiedeweerga onder een brug een schuilplek zoeken. Over 
diezelfde brug lopen we nu richting lunchroom “Boulanger” 
alwaar de inwendige mens met een broodje versterkt wordt. 

De terugtocht verloopt altijd sneller dan de weg erheen. We 
zullen ons over de psychologische verklaring daarvoor maar 
geen zorgen maken. Zodoende komen we redelijk op tijd terug 
in Gorinchem om de boten weer op de botenwagen te laden. 
De passagiers van de langsvarende rondvaartboot, gunnen 
ons een waarderende blik terwijl wij met vereende krachten 
de zware “Jan van Gent” de dijkhelling richting botenwagen 
opdragen. Begrijpelijk dat na twee zulke mooie dagen een 
etentje bij restaurant “de Beren” goed smaakt. ’s Avonds rond 
elf uur liggen de drie wherry’s weer keurig in de Rapploods en 
rijden wij moe maar voldaan huiswaarts. 
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THOR RIJNTJES OVER AANGEPAST ROEIEN

“Ik ben erop vooruitgegaan 
 sinds ik roei.”
Door Marius Aalders
Iedere week, zo tegen 11 uur, gaan de hekken open 
van de roeivereniging en rijdt een busje het Victor 
bernhardplein op. De achterklep gaat open en de 
lading wordt naar buiten gereden. rolstoelhouder thor 
rijntjes (54) uit zevenbergen, lid van de rV breda, aan 
de rechterzijde goeddeels verlamd, arriveert voor zijn 
wekelijkse baantje. Hij weet zich daarbij gesteund door 
een ploegje van ongeveer acht vrijwilligers in het kader 
van het aangepast roeien (zie easy all, nr. 205).

Intussen ligt de Steurgat al klaar, voorzien van boordriemen, 
stuurstoel, roertje en drijvers aan weerszijden. Thor wordt in 
zijn rolstoel naar het vlot gebracht en manoeuvreert zichzelf 
met behulp van een plank, aangebracht op de boorden 
van de Steurgat, naar het bankje, een immense inspanning, 
die hij echter volkomen zelfstandig verricht. De boeg en de 
stuurman/vrouw van dienst stappen in en het roeien kan 
beginnen.
Wat bezielt iemand om ondanks zijn verschrikkelijke handicap 
toch mee te willen doen aan een sport die ogenschijnlijk alleen 
voor lichamelijk fitte mensen is voorbestemd?
Hier volgt het verhaal van Thor en zij strijd tegen 
verloedering en eenzaamheid.

“In 2006 gebeurde het. Ik was 43 jaar toen ik een CVA kreeg, 
zeg maar een herseninfarct. Gevolg: een rechtzijdige parese. 
Verlamming dus. Mijn beenfunctie was nog 60 procent, 
mijn armfunctie 30 procent. Ik moest revalideren. Mijn leven 
veranderde in één klap. Ik moest voor mezelf zorgen. Mijn 
vrouw kon het niet aan en scheidde van me. 

In het begin wilde ik nog aangepast autorijden, ja zelfs 
motorrijden, want dat was mijn grote hobby. Maar eigenlijk 
lukte dat niet goed meer. Toen ik thuis kwam van de 
revalidatie, heb ik een tijd lang op de motor zitten huilen.

In 2011 moest ik worden opgenomen in Tilburg voor een 
operatie, vanwege een groot aneurysma in de hersenen. 
Twee dagen later kreeg ik mijn tweede CVA, met als gevolg 
uitvallen van gehoor aan een oor en een spierverlamming 
in een oog. Mijn smaak was uitgevallen. Mijn fijne motoriek 
was aangetast. 

In 2013 maakte ik een val en brak mijn heup. Daardoor is 
mijn rechterbeen twee centimeter korter. Daarom moet 
ik op mijn voetenbord rechts een plankje onder mijn voet 
hebben. Het lopen is moeilijk. Ik ben aan mijn rolstoel 
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gekluisterd. Ik kan niet meer schrijven. TV kijken is moeilijk. 
De beeldwisseling gaat te snel. Ik zie te weinig om te 
computeren, ook al heb ik aangepaste software. Gelukkig 
fungeert mijn iPhone als een secretaris. Ik dicteer al mijn 
email mondeling. Met één commando verstuur ik sms’jes 
en whatsapps.

Door mijn zittend leven ontwikkelde ik een behoorlijk 
over gewicht. Ik woog 135 kilo. Ik had suikerziekte. Ook 
daartegen moest ik de strijd aanbinden. Het lukte me om 55 
kilo af te vallen. Ik deed veel op de ergometer en ging naar 
de sportschool in Zevenbergen. Tegenwoordig heb ik van de 
20 pillen, die ik kreeg voorgeschreven, er nog 5 over om in te 
nemen. De internist heeft gezegd, dat hij me voorlopig niet 
meer hoeft te zien. Ik merk dat ik sterker ben. Ook door het 
roeien. Dat is een positief punt. Als je alleen maar bekijkt wat 
je niet meer kunt, dan heb je geen leven. Dan word je een 
sacherijn. Er zijn er die de hele wereld de schuld geven van 
dat ze een handicap hebben. Zo iemand wil ik niet worden.

Daarbij komt, dat ik een vrouw heb gevonden die mijn leven 
met mij wil delen. Ze is 20 jaar ouder. Via internet heb ik haar 
leren kennen. En we zijn inmiddels getrouwd. Zij verzorgt 
mij. Ze doet alles voor me. Dat maakt mij ook heel gelukkig.

En dan heb ik twee jaar geleden het roeien gevonden. Via 
het Sportloket van Breda kwam ik in contact met Richard 
Louwaard. Hij reageerde meteen en maakte een afspraak 
voor het roeien. Ik moest eerst roeien in de bak. Het was 
moeilijker dan ik dacht. Het vraagt een hoop techniek. Als 
jongen van 12 had ik bij de zeeverkenners geroeid. Maar dit 
is anders. 

Ik ben gesteund door de hele ploeg, die met mij roeit. 
Daardoor heb ik steeds meer een vloeiende beweging 
gekregen. Van iedereen probeer ik wat op te pikken. Ik merk 
dat ik veel meer in balans kom in de boot. Langzaamaan 
leer ik steeds meer. Ik ben dan ook enthousiast over de 
begeleiding die ik krijg. De ploeg rouleert, zodat ik altijd 
met twee mensen kan roeien. Ik word in bepaalde dingen 
betrokken, zoals “alle jaardagen”, dinsdagmorgen. Het is 
goed geregeld door de club. 

Naast het punt dat ik door het roeien in beweging ben en 
mijn lichaam steeds sterker wordt, is voor mij het sociaal 
verkeer zo belangrijk. Dat aspect wordt bij gehandicapten 
wel eens vergeten. Vooral ook, dat je wordt aanvaard, zoals 
je bent en niet wordt behandeld alsof je geestelijk niet meer 
in orde bent. Dat voel ik bij de mensen met wie ik roei heel 
sterk. Het feit dat er andere mensen zijn waarmee je kan 
communiceren, die naar je luisteren, dingen met je delen. 
Zonder dat is je wereld een stuk kleiner. Roeien is voor mij 
een uitkomst wat dat betreft. Ik kan niet anders zeggen dan 
dat ik er op vooruitgegaan ben sinds ik roei.”

“aLS je aLLeen maar beKIjKt Wat je 
nIet meer Kunt, Dan Heb je geen 

LeVen. Dan WorD je een SacHerIjn.”
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Door nico van Walree
Het is 2.30 uur ’s nachts, locatie ergens tussen Weidum en 
Sneek. Ik vraag aan stuurvrouw Inger Elze, waarom dit toch ook 
al weer zo’n goed idee was. Geen antwoord en terecht: het was 
haar idee ook niet. Bovendien vraagt de GSM met plotter en 
het routeboek al haar aandacht en daarnaast wil ze ons zo hard 
mogelijk laten roeien. Steeds weer ziet ze in de verte een lichtje 
van weer een tegenstander en steeds weer willen we er zo snel 
mogelijk voorbij. Maar dat gaat steeds moeilijker. Ons idee om 
in de nacht twee extra lange etappes in te bouwen van tegen 
de 20 km – zodat de andere ploeg even kan douchen en eten – 
leek slim, maar blijkt nu ook een vorm van zelfoverschatting. 
Holy Moly, wanneer mogen we een keer die boot uit. De benen 
zijn leeg, we hebben pijn in onze kont de blaren zetten op en 
we zijn nog niet eens op de helft …

Maar toch: helemaal onlogisch leek het ook niet om deze 
Elfsteden Roeimarathon in te schrijven in het B6 veld. Vier 
van ons hebben meermalen in een reguliere 12 mannen c.q. 
vrouwenteam meegedaan en dan zijn die 212 km nog wel te 
doen: 5 keer een uur alles geven en tussendoor genieten van 
Friesland en een tukkie doen. De fantastische organisatie, die 
kans ziet om meer dan 100 deelnemende C2× met stuur veilig 
langs die fameuze elf steden en ontelbare mooie vaarten en 
dorpjes te leiden en de sportieve en gezellige sfeer doen de 
rest. Je kunt kiezen voor het Open Veld, De Mix categorie, de 
Toersectie, het B3 veld met 3 roeiers( echt af te raden tenzij je 
levensmoe bent) en dus het B6 veld voor hen die levensmoe 
zijn maar dat zelf nog niet weten. Wij dus …

En ja, de randvoorwaarden zijn prima voor elkaar: we mogen 
varen in een spiksplinternieuwe marathon C2× van Peter 

Adema en of dat niet genoeg is, is Peter ook nog aanwezig 
als chauffeur van de volgwagen, meester inbootaanhaken
binnentrekkenenvlotlatenwisselenmentor plus spirituele 
coach. Daarbij wordt hij bijgestaan door zijn dochter Juliëtte, 
die onze expeditie vastlegt met een videocamera. Lieke en 
Inger Elze zijn onze stuurtjes en sturen ons feilloos dag en 
nacht door nauwe slootjes en over open water. Door die twee 
(en toegegeven, een GPS op de telefoon die het eindelijk eens 
goed doet) kunnen we trots melden dat we voor het eerst in al 
die jaren niet eenmaal fout gevaren zijn.

It Giet Oan!
OFTEWEL HET GEVECHT VAN DE BREDA SEIS BIJ DE TOCHT DER TOCHTEN
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De Breda Seis krijgt bij de start om 20 uur ’s avonds in de 
Princentuin te Leeuwarden een eervolle vermelding mee: de 
enige B6 die als mixed team start! En haa, we schieten uit de 
startblokken: met startnummer 93 starten Hans, Ilja en Lieke 
achteraan in het veld; na een uur varen worden zij door ons uit 
de boot getrokken en in het gras gegooid. Als Leon en ik weg 
roeien roept Hans nog dat ze 23 ploegen hebben ingehaald 
… en gaan we er hard (te hard zal al snel blijken) vandoor. De 
Breda Seis veegt het veld aan de kant en rukt op naar de eerste 
20 plaatsen. Naar Dokkum, een rondje door de Gracht en over 
de EE terug naar Leeuwarden. Inmiddels is het donker. Dan door 
naar Sneek en een stukje later roeien we het Slotermeer op: 
(nog) windstil met opkomende zon en alleen stilte en vogels om 
je heen. O ja, nu weten we het weer, hierom doen we dit toch? 
Omdat het geluk met de dommen is steekt er een behoorlijke 
zuidooster bries op, die ons via Stavoren, Hindeloopen, Workum 
en Bolsward naar Harlingen blaast. Met een straffe Noordwester 
en dus tegenwind zou dit traject de Hel van het Noorden zijn 
maar nu dus eens niet. Daarvoor in de plaats doemt een andere 
formidabele tegenstander op: de Koperen Ploert!

Al snel is het niet uit te houden zo warm en stromen alle 
isotone dorstlessers direct weer via openstaande huidporiën 
het lichaam uit. Bovendien zorgt diezelfde Ploert voor een 
niet leesbaar scherm van ons 06je en oververhitting van 
het apparaat op de koop toe. Hoe dan ook we bereiken 
Harlingen en liggen iets van 14e … Nog maar 40 kilometer naar 
Leeuwarden! Eh ja, maar wel met wind tegen en een lichaam 
dat òp is. Alhoewel … De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het 

ook nu weer de vrouwen zijn die sterker blijken en geen krimp 
geven terwijl de heren – voor zover niet aan het roeien – bleek, 
zwak en misselijk in de schaduw proberen bij te komen. Het 
tempo en de snelheid zakken in, de etappes worden steeds 
korter. We blijken ook ingehaald te kunnen worden maar 
ook zo komt Leeuwarden – tergend langzaam – toch weer 
dichterbij. Na de eindsprint wacht niet alleen de finish maar 
ook het lekkerste biertje ooit. Na nog een paar uurtjes wakker 
blijven om op te ruimen en af te riggeren keren we met de 
botenwagen weer heelhuids terug.
Breda Seis voltooide de tocht in 20 uur en 10 minuten en werd 
daarmee 18de overall (van de 102 deelnemers) en derde van de 
12 ploegen in de B6 categorie. 

Volgend jaar weer? Nee nooit! Alhoewel …

Breda Seis bestond uit:
Stuurvrouwen Inger Elze de Langen en Lieke Huybregts 
Roeiers: Ilja Kok en Hans van Engen, Leon Elmans en Nico van 
Walree.
Facilitaire en mentale ondersteuners: Peter en Juliëtte Adema.

De breDa SeIS Veegt Het VeLD aan De 
Kant en ruKt op naar De eerSte  

20 pLaatSen
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24 juni Markregatta 2017:  
hulp gevraagd! 

Door Corrie van Es
De markregatta staat weer voor de deur: zaterdag 24 juni. 
Dat betekent werk aan de winkel. Helaas redden we zo’n 
wedstrijd niet alleen met clubwerkers, dus vragen we 
ook anderen om een handje mee te helpen. tijdens deze 
spannende boord aan boord-wedstrijd kunnen wij  
ons als vereniging presenteren aan collega’s in het land.
 

Daarom de vraag aan iedereen die dat kan, zich vóór 12  
juni aan te melden om een bijdrage te leveren aan het 
evenement. Leden van de crewclass nodigen wij expliciet uit, 
omdat dit een mooie kans is ook andere mensen binnen de 
vereniging te leren kennen.
 
Jeugdleden zullen gedurende die dag allemaal een  
blok helpen met riemen dragen, koffie verzorgen voor  
de helpers, parkeerwachten, etc. Ook zullen zij taarten  
bakken en verkopen. Dit jaar gaat de opbrengst naar  
KiKaRow.
 
Zelfs dan hebben we niet genoeg mensen om te helpen en 
deelnemers aan de Markregatta van RV Breda zullen ook de 
handen uit de mouwen moeten steken. Per ploeg gaan we 
ervan uit dat minimaal 2 of 3 leden of de helft van een ploeg, 
een taak toebedeeld kan krijgen. 
 
Aanmelden kan bij Corrie van Es: corrievanes@gmail.com, of 
op de inschrijflijst op de roei. Houd er rekening mee dat het 
schema pas een paar dagen voor de wedstrijd bekend is.  
Wij vragen wedstrijdroeiers van onze  
eigen vereniging met klem om zich  
uiterlijk 12 juni in te schrijven  
voor de wedstrijd. Ook de  
wedstrijdcommissie heeft zijn  
tijd hard nodig om een juiste  
bootverdeling te kunnen maken.
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Taken waar u zich voor in kunt schrijven, zijn:
• Versieren terrein en sociëteit (vrijdagavond)
• Geluidstechnicus* (vrijdagavond en zaterdag de hele dag)
• Inrichten terrein
• Inrichten van de wedstrijdbaan
•  Startteam (aligneurs*/tijdwaarnemers): denk eraan dat je vanuit 

een bootje op de pijlers onder de brug HSL/A16 moet klimmen
• Finishteam (tijdwaarnemers)

• Kapiteins motorbootjes*
• Omroeper*

• Terreinbaas
• Assistent terreinbaas

• Vlothonden
• Parkeerwacht en beheer botenterrein

• Wedstrijdarts
• Fotografen*

• Inschrijfbureau
• Muntverkoop
• Hulp bij coördinatie van 

vrijwilligers
• Bardienst*/Bardienst opruimen 

sociëteit*
• Opruimen wedstrijdbaan

• Opruimen terrein

Taken met een * worden hiernaast al wat verder 
toegelicht. Een beschrijving van de andere taken kunt 

u vinden op de site van de RV Breda onder Commissies/
Wedstrijden/Markregatta/Markregatta_taakbeschrijvingen.

 
Het kan zijn dat u niet geplaatst wordt op de taak van uw 
voorkeur, omdat die overschreven is.
 
Vriendelijke groeten,
Het bestuur en de Markregattacommissie

*
ALIGNEuRS
Als aligneur zorgt u ervoor dat de boten bij de start 
precies op de startlijn liggen.
 
GELuIDSTECHNICuS
Gedurende de hele dag is er via een aantal speakers 
muziek en informatie te horen op de RV Breda en 
het botenterrein. We zoeken met spoed nog een 
geluidstechnicus die op de vrijdag voor de wedstrijd de 
installatie kan opbouwen en testen en die op zaterdag de 
hele dag kan zorgen dat alles naar behoren blijft werken. 
 
KAPITEINS VAN MOTORBOOTJES
Gedurende de hele dag zijn er enkele motorbootjes 
op het water met in ieder bootje een kaptein en 
bemanningslid. Zij zorgen op het water voor een ordelijk 
verloop van de wedstrijd. De kapteins dienen hun bootjes 
zo te kunnen manoeuvreren dat de roeiers er geen last 
van ondervinden.
Daarnaast helpen de kapiteins bij het inrichten en 
opruimen van de wedstijdbaan.
Wil u als kapitein helpen, dan zijn wij ook naar u op zoek.
 
FOTOGRAFEN
Wanneer de wedstrijd erop zit, is het altijd leuk om 
nog eens na te genieten. Wij vinden het dan ook 
belangrijk dat er leuke foto’s worden gemaakt tijdens de 
Markregatta. Naast sfeerfoto’s willen we ook iedere ploeg 
– vol in actie  vastleggen op de gevoelige plaat. We zijn 
op zoek naar minimaal 2 fotografen per heat. Een van de 
fotografen zal tijdens de wedstrijd op het water aanwezig 
zijn voor de actiefoto’s. De ander zal dan op de vaste wal 
aan het werk zijn.
 
BARDIENST
Een hapje en een drankje zijn op een dag als van de 
Markregatta onontbeerlijk. We willen ervoor zorgen dat 
men niet al te lang hoeft te wachten op zijn natje en/of 
droogje. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een aantal 
enthousiaste barmedewerkers die er ook voor zorgen dat 
de sociëteit na het evenement weer netjes is opgeruimd.
 
OMROEPER
Als omroeper doet u vanaf het balkon live verslag van de 
wedstrijd.

Aanmelden bij Corrie van Es: corrievanes@gmail.com
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De aLV van 8 april kreeg na alle bestuurs- en andere roei-
gerelateerde perikelen een feestelijk tintje. beelke van 
meurs, lid van het eerste uur, werd benoemd tot Lid van 
Verdienste. Dat deze benoeming heel bijzonder is, blijkt 
wel uit het feit dat het aantal “speciaal geëerde leden” 
op onze roeivereniging op één hand te tellen is: Victor 
bernhard als erevoorzitter en Wim Knoester, ook op 8 
april, gelauwerd als erelid.

Beelke, lid vanaf de oprichting in 1974, voelt zich wat 
ongemakkelijk bij haar status van lid van verdienste. “Mijn 
eerste 30 jaar bij RV Breda ben ik enorm actief geweest. Ik 
zat in zo ongeveer alle commissies en was nagenoeg overal 
bij betrokken. Maar het laatste decennium heb ik me vooral 
gericht op het zelf roeien en veel minder op clubtaken. De 
huidige leden weten echt niet meer wat ik allemaal heb 
gedaan. Daarom was ik ook verbaasd over mijn voordracht 
en benoeming.”

Roeien was en is nog steeds heel belangrijk in Beelke’s 
leven. Op de middelbare school was Het Spaarne haar club, 
later de Kölner Ruderverrein en De Amstel. “Toen we naar 
Prinsenbeek verhuisden zat ik ineens zonder roeivereniging. 

Ik zei trouwens wel gewoon tegen iedereen dat ik roeide. 
Zo graag wilde ik weer het water op. Zelfs bij Dudok ben 
ik langs gegaan om te vragen of ik er lid kon worden. Nou, 
dat kon en mocht dus niet. Gelukkig zag ik toen een kleine 
advertentie hangen op de tennisvereniging dat er een 
roeivereniging opgericht zou worden. En dat was het begin 
van mijn actieve roeileven in Breda”.

“De begintijd was heel leuk. Iedereen was zó betrokken. 
Alles is door onze handen opgebouwd. Thuis naaiden 
we wedstrijdvlaggen en schilderden we riemen in onze 
woonkamers. In die tijd was het ook bijzonder om aan 
wedstrijden mee te doen of überhaupt pas te leren roeien 
als je ouder dan 30 was. Dat is anno 2017 niet meer voor te 
stellen. Nu zie je mensen van 65 jaar en ouder, die voor het 
eerst in een roeiboot stappen. 

Ik herinner mij ook nog de eerste KNRBtoertocht in Frankrijk. 
Dat was een heel evenement. We werden zelfs uitgezwaaid 
door het bestuur. De deelnemers van de andere Nederlandse 
verenigingen reageerden in eerste instantie behoorlijk 
sceptisch op ons, Bredase dames. Maar na een week vol 
gezelligheid gingen we als beste vrienden uit elkaar”.

Het actieve 
roeileven 
van lid van 
verdienste 
Beelke van 
Meurs
Door carola Fox
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“Een andere mooie anekdote uit de eerste jaren van de 
RV”, grinnikt Van Meurs, “is de eerste keer dat we gasten 
op onze vereniging ontvingen. Het waren roeisters uit 
Roermond. We waren best zenuwachtig want we huisden 
in een krakke mikkige bouwkeet, slechts verwarmd door 
een potkacheltje. We verontschuldigden ons voor dit 
sneue kotje, maar de dames uit Roermond waren juist vol 
bewondering voor onze behuizing. Ze vonden het prachtig 
en oergezellig. In Roermond hadden ze namelijk helemaal 
geen onderkomen. uiteindelijk heeft onze bouwkeet er 
ruim 10 jaar gestaan, tot hij echt in elkaar dreigde te storten. 
Toen werd het vervangen voor het huidige clubgebouw”. 
 
“Alle leden uit de begintijd wilden er met elkaar iets heel 
goeds van maken. Er was een grote vrijwillige bereidheid 
om je in te zetten voor verenigingstaken. Zo betaalden we 
regelmatig zaken uit eigen zak tot er echte commissies met 
een echt budget kwamen. 

De laatste jaren hoor ik leden wel eens mopperen over het 
verplichte Clubwerk. Mijn antwoord is dan: Het is hier geen 
commercieel bedrijf maar een vereniging, waar het de 
bedoeling is iets met en voor elkaar te doen”.
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Door Julius Freutel
begin dit jaar bundelden twee enthousiaste 4×-roeiploegen, 
heren ‘Hart&Vier’ en dames ‘rock&roze’ hun krachten om 
te gaan trainen voor de ‘brabant 8‘ tweekampwedstrijd 
voor achten op 7 mei jongstleden bij tor in tilburg. beide 
ploegen wilden wat meer ambitie dan het wekelijkse stukje 
peddelen op de mark in een 4×. 

Onder de bezielende leiding van Mike Milan en Wim Buitendijk 
werd er een heus trainingsprogramma opgetuigd voor onze 
mixed 8 met Marion, Margit, Maaike, Inge, Johan, Frans, 
Maarten en Julius. In het begin was het behoorlijk wennen. Bij 
een 8× luistert de gelijkheid veel nauwer dan in een 4× en onze 
inpik bleek volgens Mike ook slappe hap. Dat moest echt beter 
en feller, direct kracht zetten en niet die trage Bredase inpik. 

Soms ging het roeien best aardig, dachten we, maar de video
opnames in slowmotion waren ontnuchterend, het leek wel 
Mikado met 16 riemen! Dit stimuleerde ons om bij de volgende 
training nog meer te focussen, met als resultaat dat de boot 
steeds beter ging lopen. Mike hield ons bij de les met de 
volgende aanwijzingen, die wij u niet willen onthouden: 
•	 “You	are	not	a	passenger”
•	 “Straighten	the	boat	please”
•	 “Float	like	a	butterfly	and	sting	like	a	bee”
•	 “Do	you	hear	Mike’s	balls”
•	 “Tap	it	along”
•	 “F*	the	balance!”

De laatste trainingen stemden hoopvol en vol goede moed 
togen wij op zondag 7 mei naar Hilvarenbeek. Voor dag en dauw 
arriveerden we op TOR. Prachtig gelegen in het groen naast 
de Beekse Bergen aan het Wilhelminakanaal. We waren veel te 
vroeg, het clubhuis moest nog open en de koffie nog gezet. 

De andere ploegen druppelden binnen. In het totaal 16 achten, 
waarvan 4 uit Breda. Een gezonde spanning over hoe de boot 
zou lopen werd snel gekalmeerd met veel koffie, opbeurende 
woorden van coach Wim en de gemoedelijke sfeer bij TOR. 
Het was prima roeiweer, 15°C, week zonnetje en een heerlijk 
briesje.

Bredase roei-derby in Tilburg
VERSLAG BRABANT8 TWEEKAMP TOR 7 MEI
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De Tweekamp bestond uit twee afstanden: Eerste heat werd 
als timetrial gevaren over 3500 m en de 2e heat boordaan
boord over 1000 m vanaf het startvlot. De eerste heat was 
maatgevend voor je tegenstander bij de boordaanboord race.

De Allemachtig (8*) was vlot opgeriggerd en met Wim als coach 
op stuur vertrokken wij naar de start voor de eerste heat. De 
startprocedure voor de eerste heat verliep lekker vlot en in 
vliegende vaart begonnen wij aan onze 3,5 km. De eerste paar 
honderd meter zochten we elkaar op, de boot begon mooi te 
lopen met voor ons prima tijden van iets minder dan 2 minuten 
per 500 meter. Wim coachte ons op subtiele manier en Marion 
op slag bouwde goed op, want het ging steeds sneller en met 
een fraaie eindsprint finishte wij in 13:49. Wat ook hielp waren 
de aanmoedigingen bij de finish van de ploegen die na ons de 
3,5 km gingen varen. Hierdoor zette je nog feller aan en werden 
de laatste reserves nog steviger aangesproken. Moe maar 
voldaan stapten we aan wal.

Na een heerlijke lunch met appeltaart aan lange picknicktafels 
werd het tijd voor de Tweekamp: Nu zou het gaan gebeuren. 
Onze mix 8* mocht het gaan opnemen tegen de Breda dames 
veteranen 8+. “Huh, zijn we voor een onderlinge wedstrijd 
naar Tilburg afgereisd?” Gelukkig wel, want het werd een 
spannende roeiderby! Allereerst bleek het geen sinecure om, 
met de inmiddels stevige wind, vanaf een startvlot te moeten 
starten. Het bleek lastig voor de starthulpen om beide boten 
gelijktijdig parallel klaar te leggen. Gelukkig kreeg startmeester 
Bert Verlaan & Co dit uiteindelijk goed voor elkaar en gingen 
wij in vliegende vaart van start. Eerste 30 halen op volle kracht 
en voordat wij het wisten lagen we enkele bootlengtes voor 
op de Bredase dames acht. Het werd een felle strijd. Wij bleven 
zeer gefocust en keken niet opzij hoe we (er) voor lagen. Het 
was toch wel heel zwaar. Ook hier weer zeer enthousiaste 
aanmoediging vanaf de kant en voordat we één voor één 
instortten, bereikten we gelukkig net op tijd de finish. Dit was 
een mooi gevoel, alles gegeven en prachtig resultaat voor ons 
als gelegenheidsacht!

uiteindelijk kwamen drie van de vier Bredase roeiteams als 
eerste over de streep in hun Tweekamp.
Het zag er veelbelovend uit maar in de overalleindstand 
behaalden onze teams in hun categorieën jammergenoeg niet 
de eerste plaats. Dus helaas geen blikken mee naar Breda. Al 
met al was de goed georganiseerde Brabant8 bij TOR en een 
mooie en vooral spannende krachtmeting.
Dit smaakt naar meer voor onze mix 8*. Op naar een volgende 
wedstrijd in het najaar.

De Mix8* bestond uit: Marion Hermus (slag), Inge Vergouwen, 
Maaike Remery, Julius Freutel, Johan van der Sman, Maarten de 
Tollenaer, Frans Bruininks, Margit Kunji (boeg), Wim Buitendijk 
(stuur).

# Vereniging Slag Boot veld roeitijd 3500 3500 m. roeitijd 1000 1000 m. Totaal
178 Viking Sjoerd Hagendoorn sleipnir v8+ 11:29 11:21 03:18 03:15 14:36
171 Beatrix Marcel Grooten kasteelloop v8+ 12:57 11:29 03:47 03:21 14:50
174 TOR Ernst van der Vlis alligator v8+ 12:19 11:45 03:33 03:23 15:08
173 Breda Fred Dauwerse rowing stones v8+ 12:49 11:57 03:42 03:31 15:28
175 BeaTRIX Ton Kemmere koningsvliet v8+ 15:05 12:06 04:29 03:36 15:42
172 Breda Marc Rietman maple leaf v8+ 13:07 12:30 03:47 03:31 16:01
179 Hertog Tippen Goosens boze griet v8+ 13:25 12:47 03:59 03:48 16:35
180 Beatrix Attie Gooszen-Schenk koningsvliet dv8+ 15:43 11:59 04:11 03:11 15:10
181 TOR Dorien te kiefte alligator dv8+ 13:42 11:43 04:13 03:36 15:19
182 Breda Katja Wevers maple leaf dv8+ 14:09 12:06 04:21 03:43 15:49
183 TOR Mirte Slenders nagron dv8* 14:30 12:24 04:45 04:03 16:27
176 TOR Marja Oerlemans nagron dv8* 16:56 13:28 04:24 03:30 16:58
186 Daventria Matt Nelissen altena Mix 8+ 12:58 11:12 03:50 03:18 14:30
185 Beatrix Antoinette Klawer kasteelloop Mix 8+ 12:54 11:40 03:48 03:26 15:06
184 Honte Katrina Rentier honte 8 Mix 8+ 13:19 12:03 03:59 03:36 15:39
177 Breda Inge Vergouwen unknown Mix 8* 13:49 12:30 04:07 03:43 16:13

Dit zijn Leeftijd gecorrigeerde tijden! Een ploeg met groene achtergrond is de winnaar in het veld



16
Roeivereniging Breda | Easy All 206 | juni 2017

Handbediende reddingvesten 
Door Wouter van Hengel
op onze website en in de easy all is al vaak geschreven over 
de noodzaak voor stuurlieden om in de boot een reddingvest 
te dragen. Voor boten met een stuurman liggend voorin 
was dit een probleem, want als stuurman in zo’n boot wil je 
echt niet dat je reddingvest zich onbedoeld opblaast als een 
plens water in de cockpit terecht komt. Hier is nu een goede 
oplossing voor.

Een deel van onze automatische reddingvesten is nu uitgerust 
met een zogenaamde automaatblokkering. Hierdoor blazen 
deze reddingvesten zich niet meer automatisch bij contact met 
water. Ze kunnen zichzelf alleen opblazen als de gebruiker met 
de hand aan de rode knop trekt die aan de rechterzijde uit het 
vest steekt. Doe dit alleen als je in het water ligt en niet als je 
nog in de boot ligt.

Je herkent de handbediende reddingvesten aan een geel label 
met het opschrift: MANuAL ONLY! Deze speciale reddingvesten 
hangen bij elkaar aan een haak bij de andere reddingvesten die 

heel duidelijk is gemerkt met een opvallend geel bordje. Let 
er op dat je je handbediende reddingvest weer terug hangt 
aan de haak met het gele bordje, zo voorkom je dat een 
andere stuurman per ongeluk een verkeerd type reddingvest 
meeneemt.

Deze handbediende reddingvesten zijn dus alleen voor 
gebruik in een boot waarbij de stuurman in het vooronder 
ligt, dit geldt bijvoorbeeld voor de ambrosius. Voor alle 
andere boten met een stuur zittend achterin zijn de andere 
reddingvesten beschikbaar, die blijven gewoon automatisch.

De materiaalcommissie kan zo nodig de automaatblokkering 
verwijderen. We kunnen hier flexibel mee omgaan, afhankelijk 
van de behoeft kunnen meer of minder reddingvesten 
van een automaatblokkering worden voorzien. Voorlopig 
zijn twee reddingvesten hiermee uitgerust. Ga zelf niet 
prutsen aan de reddingvesten als je een reddingvest zonder 
automaatblokkering nodig hebt, alleen de materiaalcommissie 
is deskundig en bevoegd om een reddingvest open te maken 
en om de automaatblokkering te verwijderen.

ManuaL OnLy!
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Horror story  
en twee  
incidenten
Door anne tjepkema, namens de Vc
De horror story dateert van bijna twintig jaar terug. Ik heb 
het van een vriend die ooit de coach was van een vier die 
Nederlands kampioen werd. In die vier zat een roeier die 
zich later ontwikkelde tot een bekende bergklimmer. Toen 
zijn kinderen opgroeiden ontried hij hun bergklimmen als 
sport te kiezen: te veel risico’s. Liever roeien waaraan hij 
ook goede herinneringen had. Zijn dochter ging studeren 
in utrecht en leerde daar dus roeien. Op een kwade dag zat 
zij bij een training in een acht op boeg. Een ongelukkige 
manoeuvre van de stuurvrouw leidde een aanvaring 
met een andere studentenboot in en ze raakte daarbij 
gewond in de zij. Achteraf bleek de boegbal van die boot 
ondeugdelijk bevestigd te zijn. Een medische ingreep 
kon niet verhinderen dat zich bij haar een kankergezwel 
ontwikkelde waaraan ze een jaar later overleed. Moraal van 
het verhaal: ook roeien is niet zonder risico’s. 

De Veiligheidscommissie onderzocht de afgelopen 
maanden twee incidenten die ik hier kort en anoniem 
beschrijf. Een zeer ervaren skiffeur had zich aangewend niet 
alleen bij wedstrijden maar ook bij trainingen de kortste 
route over het water te kiezen, ook al voer hij dan soms 
onder de bakboordwal. Hij wist daarbij steeds precies wat 
hij deed, maar andere roeiers verbaasden zich wel over dit 
spookvaren. Onlangs op een ochtend koos hij opnieuw een 
route vlak onder de bakboordwal, juist tussen de wal en een 
tegenliggende dubbeltwee die toevallig net iets wijder uit 
de (voor hen stuurboord) wal voer dan gebruikelijk. Geen 
man overboord, maar wel dik schrikken. Zaak uitgepraat, 
niet meer doen.

Een bewoner van een huis dichtbij de haven van Terheijden 
die het roeien slechts kende van een clinic en de verhalen 
van roeiende vrienden, nam nog niet lang geleden het 
volgende waar. Hij zag vanuit de bocht bij het gemaal een 
skiffeur aankomen die midden op de Mark voer. uit de 
richting Breda naderde een binnenvaartschip dat werd 
ingehaald door een motorcruiser. Tegen de tijd dat een 
ongeluk nabij leek hadden zowel de binnenschipper als 
de bestuurder van de inhalende motorcruiser de argeloze 
skiffeur in de gaten. Beide minderden abrupt vaart en lieten 
onze skiffeur tussen hen in passeren. Deze schrok zich een 
hoedje natuurlijk maar bleef keurig overeind. Petje af voor 
beide schippers die goed zeemanschap toonden. Dat gold 
in mindere mate voor de skiffeur. Achteraf kon worden 
vastgesteld dat hij tenminste twee minuten niet had 
omgekeken. Bovendien voer hij teveel op het midden van 
het water, althans niet dicht genoeg aan de stuurboordwal. 
Wat mijzelf een beetje verbaasde is dat hij beide tegen
liggers niet hoorde aankomen. Ik liet mij uitleggen dat 
binnenschepen tegenwoordig vaak fluisterstil varen en dat 
omgevingslawaai vaak de waarnemingen toedekt. Ook hier 
de juiste lessen getrokken uit het incident.

De boodschap van de Veiligheidscommissie is: een 
gewaarschuwd man telt voor twee. De meeste indruk 
maakt een incident dat je kunt navertellen, maar het is 
wijzer van andermans fouten te leren.



18
Roeivereniging Breda | Easy All 206 | juni 2017

Dat sommige insecten zich voordoen als een ander om 
daarmee te suggereren dat ze gevaarlijk of oneetbaar zijn, 
is gemeengoed. Dat deze nabootsing of mimicry ook voor 
de Koekoek geldt, is echter bij weinig mensen bekend. 
Op het eerste gezicht lijkt een Koekoek misschien nog 
wel het meest op een duif, maar als je kijkt vallen snel de 
sterke overeenkomsten met de sperwer op. Het formaat, 
de manier van vliegen, de kleur van de rug, maar vooral de 
gestreepte delen op de buik maken dat kleine vogels in de 
Koekoek meteen een sperwer herkennen. Omdat hij een 
van hun belangrijkste vijanden is, vluchten ze meteen bij de 
aanblik van zijn verschijning. Daarin zit natuurlijk het grote 
voordeel: een Koekoek moet ongestoord zijn koekoeksei 
kwijt en dat gaat natuurlijk een stuk makkelijker als het nest 
van de waardvogel eventjes verlaten is. En dan heb ik het 
niet eens over het vermogen van Koekoeken om perfect 
het ei van hun waardvogel na te maken, zoals dat van een 
Heggemus of een Kleine karekiet of een van de honderd 
andere waardvogels.
Zoals zo vaak zien we ook hier dat de natuur in eerste 
instantie niet goed werd begrepen en dat afwijkend gedrag 
alleen maar aanleiding gaf voor bijgeloof en verdacht
makingen. De Koekoek, die als parasiet sowieso al niet goed 

te boek stond, zou in de winter veranderen in een roofvogel. 
Rond 1900 kon je nog in streekalmanakken lezen: “In den 
ouderdom van 2 jaar verandert de jonge Koekoek in eenen 
sperwer”. Die onbehagelijke verandering: dat kon niet 
anders dan het werk van de duivel zijn. Vandaar dus dat 
met de uitdrukking ‘Dat haal je de koekoek’ met ‘koekoek’ 
eigenlijk de duivel bedoeld wordt.

Het gaat niet goed met de Koekoek. 
De Vogelbescherming schrijft dat 
in WestEuropa geschat wordt dat 
in korte tijd het aantal Koekoeken 
met de helft is afgenomen. Vandaar 
dat deze organisatie samen met het 

Sovon Vogelonderzoek 2017 heeft uitgeroepen tot het 
Jaar van de Koekoek, in de hoop meer te weten te komen 
over de oorzaken van deze achteruitgang. Een vermoeden 
is dat veel soorten waardvogels door klimaatverandering 
steeds eerder gaan broeden terwijl de Koekoeken min 
of meer op dezelfde tijd blijven aankomen en dus te laat 
zijn. Een andere hypothese is de afname van beschikbaar 
voedsel, met name van insecten en rupsen van vlinders 
en nachtvlinders. Dat laatste is een voor de hand liggende 
gedachte, zeker nu we langzaamaan maar zeker beginnen 
in te zien hoe geleidelijk aan de landelijke gebieden van 
leefgebied tot steriele productiegronden zijn verworden, 
met een dramatische achteruitgang (tot 80%) van het 
insectenleven tot gevolg. Beste mensen, er valt veel voor te 
zeggen om een vorm van landbouw te omarmen die geen 
bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Met andere 
woorden: eet biologische waar. Dat dankt je de Koekoek.

Over het water
Door R.Wiekel

Waar: Wij moeten het met één Koekoek doen, meestal is 
die te horen tussen paal 3 en 5,5. ‘Onze’ Koekoek vliegt 
heen en weer tussen het Haagse Beemdenbos en de 
Hartelberg/Spinolaschans.
Wanneer: van april tot en met september. Koekoeken 
hoor je het meest roepen in de schemering.

De koekoek 
(Cuculus canorus)
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Toertochten
In juli , augustus en september staan er een aantal mooie 
tochtjes gepland voor iedereen die eens ergens anders 
wil roeien en te zien hoe mooi nederland is vanaf het 
water.

OOK VOOR BEGINNERS 
Al deze tochtjes zijn bij uitstek geschikt voor geslaagden 
van de CREW Class.
 
Donderdag 13 juli naar Leiden voor een rondje in 
het groene hart. 20 km

Dinsdag 8 augustus de Dordtsche Biesbos, 
vanuit Dordrecht. 20 km

Dinsdag 12 september Rondje utrecht 15 km.

Woensdag 26 juli komt Gouda op bezoek voor een 
rondje Breda, heb je zin om mee te gaan, meld je dan bij mij 
0168330559.

Dinsdag 22 augustus gaan we naar Reeuwijk 
dat stond oorspronkelijk gepland op 25 april maar vanwege 
het slechte weer kon dat niet doorgaan. 
 
Donderdag 17 augustus is de Landelijke 
roeidag op de Braasem vanuit Alphen a/d/Rijn. deze tocht is 
al volgeboekt vanwege beperkte inschrijving.
 
Heb je zin om mee te gaan schrijf je snel in. Op het prikbord 
hangen de inschrijflijsten, mail of bel mij!
Maria van de Holst. mvanderholst@gmail.com 
tel: (0168) 33 05 59

ben je geinterresseerd in toerroeien en wil 
je op de hoogte gehouden worden via de 
mail? geef dan je naam door via een mail 
aan de toercommissie:
Ijvannispen@gmail.com  
of eleanorvanandel@gmail.com 
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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 Trudy MonnéNaalden, Willemien 
Heezen, Wilma Hendrix, Ineke Bastiaanse, 
Laure Harbers, Leon Verschoor, Petra 
Cornelisse

S2 Patrice Mathhee, Floor van Lenthe

S3 Bernard Broeders, Joost Verbeek

S4 Hjalmar Peetoom

B1/B2 Nol Verdaasdonk, Marjolein 
Neervens

B2 Madelon van Seeters, Mélanie de 
Meurichy

B3 Wim Möhlmann, Wilfried Vermeulen, 
Bas van der Togt, Hjalmar Peetoom

COLOFON
Erevoorzitter Victor Bernhard
Erelid Wim Knoester
Lid van Verdienste Beelke van Meurs

BESTuuR
Voorzitter Petra Ramakers voorzitter@rvbreda.nl
Secretaris – vacature – secretaris@rvbreda.nl
Penningmeester Arjen Schuurman penningmeester@rvbreda.nl
Gebouwcommissaris Wilfried Vermeulen gebouw@rvbreda.nl
instructiecommissaris Wim Möhlmann instructie@rvbreda.nl
Jeugdcommissaris Mélanie de Meurichy jeugd@rvbreda.nl
Materiaalcommissaris Johan Bielderman materiaal@rvbreda.nl
Roeicommissaris Willem Jan van Amersfoort  wedstrijden@rvbreda.nl 

toer@rvbreda.nl
Sociëteitscommissaris Chris Liesker societeit@rvbreda.nl

LEDENADMINISTRATIE
Gijs Volmer  ledenadm@rvbreda.nl

EASY-ALL REDACTIE
Marius Aalders, Carola Fox,  redactie@rvbreda.nl
Karin Plantinga (eindredactie), 
Maarten de Tollenaer (vormgeving), 
Anna de Zeeuw


