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Door Marius Aalders 
De Toercommissie van de KNRB organiseerde in juni van 
dit jaar onder meer twee toertochten in Frankrijk, langs 
de Doubs en een stukje Saone: van 9-17 juni en van 17-25 
juni 2017. Geslaagde tochten waren het, door prachtig 
landschap, soms steile rotswanden en hoge gebergten, dan 
weer hoge donkergroene bossen of sappige weiden en langs 
mooi roeiwater in een goede sfeer, met zonnig warm weer 
(soms heel erg warm: 37 °C tijdens de tweede tocht). De 
roeiers kwamen uit alle delen van het land. Hier een verslag 
van de eerste tocht. 

We vertrokken onder leiding van admiraal Hanneke Schenk 
(Willem III, Amsterdam) en viceadmiraal Nick Draper (De 
Meije, Nieuwkoop) met 32 deelnemers in 4 ploegen in een 
bus van de welbekende busonderneming Koninklijke BEUK 
uit Noordwijk. Willem Jan van der Linde verzorgde het 
transport van de 8 wherry’s van de Toercommissie. De boten 

waren compleet met peddels, pikhaken, landvasten voor en 
achter, stuurstoelkussens, twee stootkussens, hoosblikken en 
vlaggenstokje met driekleur. Voor reddingsvesten (verplicht 
in de Franse sluizen!) zorgden de deelnemers zelf. Ook lange 
sluislijnen en aanmeerpennen nam elke ploeg zelf mee. 

Het verval op de rivier de Doubs is aanzienlijk: in de sluizen 
gemiddeld 3 à 3 ½ meter. Dat was goed voor 39 sluizen over 
179 kilometer, soms 7 of 8 sluizen per dag! Overigens werd 
ook een tunnel gepasseerd, waardoorheen de boten als 
trekschuiten vanaf de kant moesten worden voortgetrokken. 

Met die sluizen leek het even goed mis te gaan. De Fransen 
hebben sinds enige tijd zelfbediening geïntroduceerd. Je krijgt 
een afstandsbediening mee. Als je een sluis nadert, druk je 
op een knopje, waarna de deuren na enige tijd opendraaien. 
Dat liep soms wel eens mis. Als een sluis niet op je commando 

Heerlijk roeien op de Doubs 
 

Maria en Marijke, een zonnig roeikoppeltje op de Doubs.
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reageerde kon je de centrale post van de sluizendienst bellen 
met het verzoek om iemand te sturen die de storing op kon 
heffen. Maar die “depannage” kon lang duren. Bij het verlaten 
van de sluis moest je zorgen dat het “blauwe oog”, vaak ergens 
boven in de poort, je had gezien, anders gingen de deuren niet 
dicht. Viceadmiraal Nick Draper spande zich hevig in om dat 
voor elkaar te krijgen. Gewoonlijk met succes. 

Toch zorgde deze automatisering van de sluizen voor 
veel oponthoud. Geheel in strijd met de bedoeling ervan. 
Kinderziekten zullen we maar zeggen: maladie d’enfants.

De toertocht begon in Baume-les Dames. Die eerste dag 
roeiden we naar Deluz. Na de boten op de kant te hebben 
gebracht, vervoerde de bus ons naar Besançon, waar we de 
eerste drie nachten verbleven. Deze stad is bekend om zijn 
grootse Citadel, die hoog oprijst boven het centrum. Een 
bezoekje zeker waard, maar niet allen konden deelnemen, 
vanwege het ondervonden oponthoud die dag. De volgende 
dag roeiden we van Deluz naar Avanne Avenay, een schattig 
plaatsje, waar de Doubs op zijn mooist is. 

’s Avonds aten we gezamenlijk in een heerlijk koele cave in 
Besançon. Helaas was de akoestiek zodanig, dat conversatie 
lastig te voeren was. En dat is toch het onaangenaamste wat je 
kan overkomen op een toertocht.

De volgende dag, na een tocht van 27 km van Avanne Aveney 
naar Ranchot, verplaatste de bus ons naar Hotel Au Moulin des 
Ecorces in Dole. Deze stad, waar onlangs de 8ste etappe van de 
Tour de France startte, staat bekend om zijn grillige straatjes, 
zijn enorme kerktoren die zich hoog boven de stad verheft en 
zijn culinaire specialiteiten, gepresenteerd door ten minste 
drie restaurants met een Michelinster. In september vindt 
daar jaarlijks een gourmetfestival plaats. Volg alleen maar de 
bronskleurige “kater Titus”-pijlen op de straattegels en je komt 
altijd ter plaatse. 

Na de Jura, waar we heerlijke lichte, rode wijn dronken, kwamen 
we langzaam in de Franche Comté via Dole en uiteindelijk in 
de wijnstreek bij uitstek, de Bourgogne, waarvan Beaune het 
middelpunt is. Het was alweer de 6de dag en we sliepen in ons 
derde onderkomen, het hotel Au Grand Saint Jean. We roeiden 
van Dole naar St. Symphorien en vandaar naar Seurre. Van de 
brede rivieren met steile rotswanden of bossen kwamen we nu 
vaak in kanalen terecht. Toch was er nog steeds geen beroeps-
vaart en maar een enkele keer een plezierjacht of zo’n typische 
omgebouwde vrachtboot, die je op de Thames veel ziet. Zo 
kwamen we dan aan op ons eindpunt Verdun sur le Doubs. 
’s Avonds hadden we ons afscheidsdiner in Beaune, met veel 
warme woorden, nostalgie en een lied, door ondergetekende. 
Besloten werd om elkaar weer te ontmoeten op een reünie in 
Den Bosch, te organiseren door de dames van Hertog Jan. 

Zaterdag 25 november Peper-Boat-Race!
Door Maud van Etten

Sint Nicolaas heeft er speciaal voor gezorgd dat de 
pepernoten dit jaar al máánden in de winkel liggen, 
zodat iedereen zich goed kan voorbereiden op de 
leukste wedstrijd van het jaar: de Pepernotenrace! Als de 
Goedheiligman Brabants’ mooiste stad dit jaar aandoet, 
arriveert hij zeker op tijd om op zaterdag 25 november 
het startschot te geven voor deze gezellige onderlinge 
wedstrijd.

Iedereen is welkom: Crew Classer en toerroeier, sculler 
en boordroeier, midweek- en wedstrijdroeier, jeugd en 
gepensioneerd, technisch talent en krachtpatser: voor 
iedereen is er een plekje in een van de pakjesboten!

Paar pepernotes:
•	 ’t Heerlijk ochtendje is op zaterdag 25 november van 

8:30 tot 12:00 uur;
•	 Iedereen is welkom en gezelligheid gegarandeerd;
•	 Aanmelden kan nu al bij maud@rvbreda.nl of op de 

inschrijflijst die een maand tevoren op het prikbord 
hangt;

•	 Bootindeling op basis van ervaring door de Wedstrijd-
commissie;

•	 De te varen afstand is 2,5 kilometer;
•	 Over de uitslag wordt niet anders gecommuniceerd dan 

door middel van pepernoten gooien;
•	 Let op de RV Breda website voor nadere informatie 

voorafgaand aan de intocht!

Maud - opperpiet
Gerbrand - commissaris inhoud pakjesboten
Bas - commissaris Uittocht
Leonie - commissaris Intocht
Let - commissaris pepernoten en speculaas
Willem Jan - Sinterklaas

https://www.ad.nl/binnenland/supermarkt-heeft-alweer-kruidnoten-controversieel-maar-het-kon~a8fa4352/
https://www.sinterklaasbreda.nl/
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Aan het begin van de zomer meldde Gerard Kuyt zich 
bij het verenigingsbestuur. Hij wilde de vacature van 
secretaris wel invullen, graag zelfs. Maar wie is nu precies 
deze pro-actieve enthousiasteling?
 
Na het dinsdagochtend roeizweet van zich te hebben 
afgespoeld, steekt Gerard onmiddellijk van wal: “Ik ben 
67 jaar, gepensioneerd, maar nog steeds in te huren als 
zzp’er Optische Communicatie (glasvezeltechniek). Vanaf 
het beginstadium, nu ruim 40 jaar geleden, heb ik aan 
de wereldwijde ontwikkeling van glasvezel meegewerkt. 
Omdat ik nu dus niet meer fulltime werk heb ik tijd over 
voor een functie als secretaris bij de Roei. Roeien doe ik nog 
niet heel lang en ik ben zelfs betrekkelijk nieuw in Breda. 
Voor ik eind 2015 naar Breda verhuisde, woonde ik met Els 
en de kinderen ruim 40 jaar in Boxtel. In 2013 overleed mijn 
echtgenote plotseling en viel ik vervolgens in een diep gat”.

Gerard’s leven werd weer een stuk vrolijker toen Martine 
Reuvers in zijn leven kwam en met haar het roeien! 
“Hoewel in Katwijk geboren (en ja, Dirk Kuyt is een verre 
neef van mij), vervolgens in Noordwijk opgegroeid en 
de zee heel belangrijk voor mij is, heb ik –buiten een 
tijdje bij de zeeverkenners- maar weinig aan watersport 
gedaan. In Boxtel was ik door mijn kinderen actief bij de 
plaatselijke atletiekvereniging. Daar was ik ook een aantal 
jaren verenigingssecretaris. Als secretaris bevind je je 
in het hart van de vereniging, leer je als vanzelf mensen 
kennen en bovendien fascineert het mij om uit te vinden 
hoe een vereniging in elkaar zit. Door Martine, zelf al jaren 
enthousiast roeister, ben ik in het voorjaar van 2016 met 

de Crew Class begonnen. Inmiddels heb ik mijn S1 en S2 
gehaald en ben ik met S3 instructie bezig. Uiteindelijk 
wil ik ook nog door naar S4. En eind augustus staat mijn 
allereerste toertocht op de Rotte gepland”.

“Van de roeisport spreekt me ook aan dat je het tot op 
hoge leeftijd kunt blijven doen. Ik heb niets dan lof voor 
de instructeurs op onze vereniging. Ze stoppen veel 
tijd in het aanleren van de juiste roeitechniek. Het valt 
mij wel op dat iedere instructeur andere speerpunten 
heeft, maar dat is juist goed. Iedereen kijkt anders naar je 
techniek. Ook verbaast het mij dat mensen lid worden, hun 
roeiexamens afleggen en dan weer snel afhaken omdat 
het lastig blijkt een ploeg te vinden: dat is heel jammer. 
Op dinsdagochtend, met name, zie ik ook leden van mijn 
leeftijd (en ouder) met heel zware boten sjouwen, waardoor 
ze makkelijk blessures kunnen oplopen. Ik ken enkele 
tragische incidenten waardoor iemand door zo’n blessure 
moest stoppen met roeien. Samen met anderen zou ik wel 
willen onderzoeken hoe dat tilwerk minder belastend te 
maken. Als secretaris wil ik zeker oog hebben voor de wat 
oudere roeiers. Van de vereniging zelf weet ik nog maar 
weinig. Ik ben nu bezig mij allerlei zaken ‘eigen’ te maken. 
Zo ga ik op korte termijn langs alle commissies. Je inzetten 
als vrijwilliger vind ik sowieso belangrijk. Al vóór ik lid werd 
bij RV Breda hielp ik mee met de tijdswaarneming tijdens de 
Markcompetitie en de Markregatta; tijdwaarneming deed 
ik ook vaak in mijn atletiektijd als jurylid. Meehelpen iets tot 
stand te brengen is gewoon leuk en een goede manier om 
mensen te leren kennen”.

We hebben een nieuwe secretaris! 
Door Carola Fox
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Scholing Para-roeiers op de RV Breda
Door Marius Aalders

Voor een 15-tal leden van de RV Breda gaf Frederieke van 
de Blom op 22 juli in het clubhuis een cursus “Scholing Para-
roeiers” voor begeleiders van het aangepast roeien. Deze 
cursus bleek bijzonder nuttig niet in de laatste plaatst door 
de enthousiaste verteltrant van de docent. Frederieke was 
als ergotherapeut enkele jaren aan de KNRB verbonden 
en specialist aangepast roeien. Toen de Bond wegens te 
weinig belangstelling moest stoppen, ging zij werken voor 
de internationale roeibond, de FISA. Daarnaast geeft zij de 
scholingscursus voor aangepast roeien aan roeiverenigingen 
die haar daarvoor vragen. 

Na een korte kennismaking ging Frederieke meteen over op 
het werken aan de roeitechniek: inpik, eerste halve bank, uitpik, 
recover. Daarover gaf zij inzichten, die ook roeiers zonder 
aanpassing nog heel goed kunnen gebruiken. Hoe belangrijk 
is het niet om je telkens ervan bewust te zijn dat roeien voor 
70 procent met de benen gaat, dat je de schouders laag moet 
houden, dat de haal een cyclische beweging moet zijn, dat je 
de eerste driekwart van je haal in een horizontale beweging, 
met horizontale armen uitvoert, dat je bij de uitpik je handen 
naast je zijde houdt, niet te ver naar achteren en de haal met 
niet te veel kracht afmaakt.

Helaas, niet alle roeiers kunnen aan die basistechniek voldoen, 
vanwege bijvoorbeeld gebrek aan kracht, uithoudings-
vermogen, lenigheid, coördinatie of door een bewegings-
beperking. Dus moet je de roeitechniek aanpassen. Regels 

zijn daar eigenlijk niet voor. Iedere situatie vraagt weer andere 
wijzen van uitvoering, ook al zijn de uitgangspunten dezelfde. 
Frederieke ging uitvoerig in op een eerste analyse die je 
maakt van de roeier met een handicap. Neem de tijd voor een 
analyse. Stel vooral veel waarom vragen. Wat is de beperkende 
factor? Waar komt die vandaan? Kun je dat in het materiaal 
compenseren of een aanpassing verzinnen die kan helpen? Zit 
iemand wel in het juiste type boot? Is er een noodzaak om de 
basishaal te wijzigen? Is er een kans op blessures?

Frederieke oefende vervolgens met haar gehoor een paar 
mogelijkheden om feedback te geven, informatie te verwerken 
en fouten te corrigeren, kortom de didactiek van het 
aangepast roeien. Iets nieuws aanleren doe je door herhaling, 
weging praten, maar veel oefenen. Ze liet een van de roeiers 
op de ergometer roeien en focuste haar aandacht op een 
verbeterpunt tegelijk, bijvoorbeeld op de knie die te ver naar 
buiten stond (zie foto 2). Ook vroeg ze een roeier te “spelen” dat 
hij een fout maakte, waarna een andere een goede methode 
moest toepassen om een correctie aan te brengen (zie foto 
1). Hoe ga je daarmee om? Verbaal? Dat niet alleen, je kan een 
beweging voordoen, of iemand laten voelen hoe het kan (vraag 
dat eerst aan de roeier en overval hem niet), een video maken 
en die vertonen. Zo kregen wij een paar actuele video’s en 

IeDeRe SITuATIe VRAAGT weeR ANDeRe 
wIjZeN VAN uITVoeRING, ooK Al ZIjN De 

uITGANGSPuNTeN DeZelFDe.
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foto’s te zien, die van aangepaste roeiers, die door een clubje 
van ons worden begeleid, waren gemaakt.

Tenslotte ging Frederieke nog in op de veiligheid van de 
aangepaste roeier. Die betreft zowel de medische kant, de 
omgeving, de hulpverlening en kleding en materiaal. Ingrijpen 
in geval van nood, medicijnengebruik, telefoon meenemen, 
op blessures letten, zaken waarop in dit kader niet kan worden 
in gegaan. Ze wees op een instructief boekje, waaruit nog 
heel veel te leren valt: Marjolein Rekers, “Roeien, jong aan slag” 
(2006), Sportimpuls, Praktijkreeks, Uitg. Jan Luiting Fonds.

Na afloop bedankte Richard Louwaard Frederieke voor haar 
leerzame lessen en de sympathieke manier waarop zij die 
bracht. Ook Annet Schouten kreeg een dankwoord voor de 
organisatie van de middag.

 1. V.l.n.r. Bert Verlaan, Frederieke Van der Blom, Kees Tempelaars, Lian 

Brockhus (die non-verbaal, met haar handen, Bert’s beweging zal corrigeren) 

en Richard Louwaard.

2. Frederieke wijst Ron Slagter op zijn knie, die te ver naar links staat, terwijl 

Jelle Alkema een foto maakt.
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Data Markcompetitie (MC) 
seizoen 2017-2018
MC-I: Zaterdag 18 november 2017
 Inschrijving sluit maandag 13 november 20:00 uur
(Pepernotenrace: Zaterdag 25 november 2017)
MC-II: Zaterdag 9 december 2017
 Inschrijving sluit maandag 4 december 20:00 uur
MC-III: Zaterdag 13 januari 2018
 Inschrijving sluit maandag 8 januari 20:00 uur
MC-IV: Zaterdag 3 februari 2018
 Inschrijving sluit maandag 29 januari 20:00 uur
MC-V: Zaterdag 3 maart 2018
 Inschrijving sluit maandag 26 februari 20:00 uur
MC-VI: Zaterdag 7 april 2018 
 Inschrijving sluit maandag 2 april 20:00 uur

De markcompetitie commissie zoekt voor 
het nieuwe jaar een 

BESTUURDER 
VOOR DE MOTORBOOT

Kun je al een motorboot besturen dan is dat 
heel fijn, kun je het niet maar vind je het wel 
een uitdaging om dit te gaan leren dan gaan 

we je opleiden.

EISEN:
minimaal 18 jaar zijn

CONTACT: 
Joke Overgaag jjaovergaag@gmail.com
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Roei-avontuur in 

Polen 
Door Frans Smet, foto’s Bert van Nispen

“Geen roeien zondag! Te weinig water,” was de eerste 
mededeling die we van lucas, onze begeleider, te horen 
kregen. er was in heel Polen nauwelijks regen gevallen 
de laatste maanden en dus een extreem lage waterstand 
in de wisla, de rivier die ons leven de komende week zou 
beheersen. 

We kregen een extra dag in Krakau, waar we overigens al drie 
dagen waren vanwege een goedkope vlucht. We hebben nog 
echt een Sacramentsdag meegemaakt zoals dat zo’n zestig 
jaar geleden hier ook werd gevierd. Een hele processie met 
kardinaal, bisschoppen, priesters, monniken, vrome nonnen, 
gilden en gelovigen. Het lange lint van zingende gelovigen trok 
van de Kathedraal op de Wavel naar de Mariakerk op de markt. 
Na de val van de muur in 1989 en de verkiezing van de Poolse 
paus Johannes-Paulus II in Rome was er in Polen duidelijk een 
religieus reveil. We waren alle vier onder de indruk van het 
gebeuren. Natuurlijk hebben we de stad toeristisch uitgekamd 
en hebben ook Schindlers Factory bekeken, dat nu een Joods 
museum is. De Joodse wijk is nu een levendig uitgaanscentrum 
met prima restaurantjes en kroegjes waar je voor zeven zloties 
(nog geen €2,-) een halve liter prima bier kan krijgen. 

Met een bus werden we zondagmiddag naar ons eerste onder-
komen, een heus jachtslot van koning Kazimier, in Niepolomice 
gebracht. Met geld van de Europese Unie is dit slot helemaal 
opgeknapt en wordt het als hotel geëxploiteerd. De volgende 
ochtend werden we per bus naar een zijrivier van de Wisla 
gebracht. Daar zouden we de boten te water laten, maar wat 
we zagen waren enkel keien achter de sluis. De zijrivier stond 

nagenoeg droog, zodat we dertig meter verder enkel de boten 
erin konden leggen, omdat er slechts 20 cm water stond. Zelf 
liepen we door de modder met de roeiboot aan onze zijde 
naar de samensmelting van de zijrivier met de Wisla. Enkele 
dames waren hun waterschoentjes kwijtgeraakt in de zuigende 
modder, zodat het grabbelen was om ze terug te vinden. 
De sluiswachter was zo vriendelijk om ons een sluis water te 
gunnen, waardoor de boten in elk geval konden drijven. Op de 
Wisla konden we voorzichtig al slalommend roeien. We zouden 
die dag nog twee keer naast de boten moeten lopen, omdat 
de rivierbedding met keien bezaaid lag. Het had meer weg van 
een adventure tour dan een geplande roeitocht. Desondanks 
zag ieder wel de lol van de situatie in. 

38 Km verder legden we op een zandaanslibbing onze boten 
neer en wandelden we naar een riant landgoed van een 
vooraanstaande familie. Ook dit verblijf was met EU-gelden 
opgeknapt. Een jacuzzi in de tuin was voor mij echt niet nodig 
geweest, maar zoals dat gaat, willen de opkomende landen 
zich doen gelden met comfortabele luxe. 

Dinsdag zou de langste dag worden met zo’n 50 km te roeien. 
Het zag er ook allemaal goed uit tot een splitsing van de rivier 
in twee stromen waar een houten roeiboot op een scherpe 
steen voer met als gevolg een grote scheur langszij. Boot 
op zijn kop, droog maken en “duck-tape” erop. Het bleek te 
houden. Pauze hadden we op een zandbank en we hadden 
iets te vieren, want er was een jarige die dag en daarom werd 
er met prosecco een toost uitgebracht. Dat geluk duurde niet 
zo lang, want kort na de middagpauze voer weer een boot 
op een steen die maar net boven het water uitstak en zich 
aan het zicht van de stuurman onttrok. De polyesterboot had 

HeT ZAG eR ooK AlleMAAl GoeD uIT ToT eeN 
SPlITSING VAN De RIVIeR IN Twee STRoMeN 

wAAR eeN HouTeN RoeIBooT oP eeN SCHeRPe 
STeeN VoeR MeT AlS GeVolG eeN GRoTe 

SCHeuR lANGSZIj. 
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flinke schade onder de waterlijn, maar ook hier bleek ‘duck-
tape” het wondermiddel te zijn. De aankomsttijd van vijf uur 
werd verlegd naar acht uur ’s avonds toen we bij een gierpont 
de zes boten op een zandbank, zo’n 8 km voor de geplande 
aanlegplaats, konden neerleggen. Per bus werden we naar 
ons hotel gebracht waar we rond half tien toch nog aan tafel 
konden schuiven voor een Poolse maaltijd: spinaziesoep met 
pasta rondjes, aardappelen, koolsalade en rollade gevuld met 
pruimen. 

De volgende ochtend werden we met hetzelfde vervoer door 
het Poolse platteland naar de boten gebracht. Het water bleek 
die nacht zo’n 20 cm gedaald te zijn, zodat we de boten verder 
moesten sjouwen naar de rivier. Het weer was een stuk minder 
warm dan de vorige dag. Doordat de zijrivier de Dunajec, die 
op zijn bovenloop door een pittoreske canyon loopt, zich 
bij de Wisla had gevoegd leek er voldoende water om veilig 
te kunnen roeien.. De betonning bestond uit eenvoudige 
rechte takken die aan stuurboord voorzien waren van een 
samengebonden bosje planten in de top en aan bakboord wit 
gekalkt waren. Hoe eenvoudig kan het zijn. Omdat die dag 
werkelijk alles mee zat waren we al om half vier op de plaats 
van bestemming: wederom een zandbank langs de rivier. Die 
avond was het feest: niet alleen omdat er geen schade gevaren 
was, maar ook omdat het ‘t begin van de zomer was, hetgeen 
in Polen uitbundig wordt gevierd. We zouden daar ook nog 
uitvoeringen van zien in Krakau waar de huwbare meisjes met 
gevlochten bloemenkransjes op hun hoofden rondliepen, om 
die rond middernacht in de rivier te werpen. Wíj hadden die 
21e juni echt een Poolse feestavond waarbij naast een lekker 
buffet ook veel wodka te nuttigen viel. Het gebruik is dat je de 
borrel wodka in een teug naar binnen giet en dan fors uitademt 
en eventueel afblust met een slok koude “woda” (water, 
hetgeen maar één letter scheelt met dat geestverruimende 

vocht). De pruimen waar dit gebied van Polen om bekend staat, 
boden in de vorm van een heerlijke likeur de afsluiting van het 
maal. Met al deze slaapmutsjes waren we spoedig naar het land 
der dromen. 

De boten lagen de volgende ochtend nog keurig op de 
zandbank op ons te wachten. Het is onmogelijk om zonder 
zand of modder aan je bootschoenen in de boot te stappen. 
Tijdens de, om het halve uur gehouden drinkpauzes 
moesten we dan ook flink poetsen om de boot enigszins 
zuiver te houden. De grote fles mineraalwater die we elke 
dag meekregen was meer dan welkom. Het werd maar liefst 
29°C, dus het was die dag flink insmeren met zonnebrand. 
Op één van de zandbanken strekten we even de benen 
en nuttigden we de lunch. Ook tijdens de uitgebreide 
middagpauze konden we even recupereren. We voeren langs 
een elektriciteitscentrale, waar grote waarschuwingsborden 
stonden om niet te dicht bij de roosters van de koelwaterinlaat 
te varen. Vanwege de droogte werd er van overheidswege 
gevraagd om zuinig te zijn met energie en de airco en 
verlichting op halve kracht te laten draaien. De centrale draaide 
dus maar op halve capaciteit. Na aankomst bij een veerpont, 
trokken we te voet naar Baranow Sandomierski, een kasteel in 
renaissance stijl, om daar in de bijgebouwen ons onderkomen 
voor de nacht te zoeken. 

Na het ontbijt vrijdagochtend was het weer even lopen naar 
de rivier om vervolgens het laatste traject naar ons einddoel 
Sandomierz te starten. De weersverwachting gaf flinke buien 
met regen en onweer aan, dus het regenpak ging mee in de 
boot. Na anderhalf uur roeien werd de lucht zo donker dat we 
toevlucht zochten op een zandbank aan walzijde. De regen 
viel mee, ter weerszijden van ons trokken de storingsgebieden 

DIe AVoND wAS HeT FeeST: NIeT AlleeN 
oMDAT eR GeeN SCHADe GeVAReN wAS, MAAR 
ooK oMDAT HeT ‘T BeGIN VAN De ZoMeR wAS

HeT IS oNMoGelIjK oM ZoNDeR ZAND oF 
MoDDeR AAN je BooTSCHoeNeN IN De BooT 

Te STAPPeN. 
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met onweer langs. ’s Avonds hoorden we dat er in Sandomierz 
een wolkbreuk was geweest. Dat was toen ook te zien aan de 
modder onderweg, afkomstig van een holle weg. We hadden 
geluk gehad. De lunch bestond uit een groot stuk aardbeien-
taart. Enkel de koffie ontbrak nog. Omdat de betonning op 
enkele plaatsen ontbrak belandden een paar boten, waaronder 
die van onze gids, op een zandbank. Je kon dit voor zijn, door 
goed op de kielgolf te letten, want zag je een “heckwelle” dan 
betekende dat ondiepte. De aankomst was in de “Marina” 
van Sandomierz. Er was geen plaats vrij aan de steiger die, 
eveneens met Europees geld, keurig was aangelegd. Dan maar 
toevlucht gezocht aan de ingang van de haven waar aan één 
kant geen stenen, maar wel zand en modder lagen. De boten 
werden aan enkele bomen vastgemaakt t.b.v. de ploegen die 

vervolgens naar Warschau zouden roeien. Uiteindelijk hadden 
we in die vijf dagen in totaal zo’n 192 km geroeid. Die avond 
stond er “piroggen” op het menu, een typisch Pools gerecht van 
gepofte aardappelen. Dit werd vooraf gegaan door gevulde 
soep met een broodje. 

Zaterdagochtend kregen we een rondleiding door Sandomierz, 
waarna we ’s middags voor 30 zlt (± €7,50) de minibus naar 
Krakau namen. Die avonds genoten we van o.m. van live 
muziek in een restaurant aan de voet van de Wavel. De jaren-
dertig herleefden. Als je dan ook nog eens een fantastische 
vuurwerkshow op de rivier voorgeschoteld krijgt, dan kan zo’n 
roeivakantie niet meer stuk.   
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Het Stadsblad, di 12 sep 2017 
Het meer van Bled in Slovenië was van 6 tot en met 10 
september het strijdtoneel van de jaarlijkse world Rowing 
Masters Regatta. Tijdens dit kampioenschap strijden 
roeiers vanaf 27 jaar in verschillende leeftijds categorieën 
om de wereldtitels. een recordaantal van 4700 roeiers 
uit 46 landen roeide in vijf dagen tijd 6000 wedstrijden 
van 1000 meter op het idyllische meer van Bled. De 
zes deelnemers van Roeivereniging Breda kunnen met 
hun gouden medailles terugkijken op een bijzonder 
geslaagde wereldregatta.

Het RV Breda-team met Liesbeth Rombouts-Verheugd, 
Antoinette der Kinderen, Maud van Etten, Marion Dauwerse 
en coach Sander Verheugd behaalde goud in hun heat 
(deelwedstrijd) in de categorie vanaf 50 jaar. In deze 
categorie gingen 75 vierpersoonsboten zonder stuurvrouw 
in 10 heats van start. De Bredase roeisters behaalden met 
een tijd van 3:36.77 een uitstekende 6e plaats wereldwijd.

Tweemaal goud mannen RV Breda
Ook Johan Bielderman en Sander Verheugd van RV Breda 
hebben tijdens de World Rowing Masters Regatta 2017 
mooie prestaties neergezet. Beide roeiers behaalden 
in hun eenpersoonsboot (skiff ) in twee verschillende 
leeftijdscategorieën goud. Bovendien bereikten ze in de 
categorie vanaf 55 jaar in hun tweepersoonsboot (2x) 
samen een 10e plaats wereldwijd.

2017 World Rowing Masters Regatta | Bled Slovenië

Superprestaties roeiers RV Breda
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In 2015 is, in een kleine loods op de roeivereniging, in enkele 
maanden tijd een houten wherry gebouwd. Initiatiefnemer 
en bouwer was ons (toenmalig) lid en succesvol 
wedstrijdroeier joris Faas. Met veel vakmanschap, geduld, 
energie, ontelbare manuren en juiste materiaalkeuzes 
heeft hij een snelle en relatief lichte wherry geconstrueerd. 
Dankzij hulp van zijn familie en enkele enthousiaste leden 
van de RVB is tegen kostprijs een prachtige boot ontstaan. 
juist omdat de manuren niet zijn doorberekend heeft de 
vereniging nu een boot extra, die veel meer waard is dan hij 
de vereniging daadwerkelijk heeft gekost. Begrijpelijk dus 
dat de boot “joris Faas” is gedoopt. 

Maar, zoals bekend, wordt van alle boten het gebruik in het 
BRS bijgehouden. Tegen de verwachting in werd deze boot 
relatief weinig afgeschreven. De leden die erin hebben gevaren 
zijn unaniem van oordeel dat deze wherry veel minder weegt 
dan zijn soortgenoten, veel sneller en makkelijker vaart én nog 
een keer mooier is om te zien. Na een recente discussie over 
een eventuele verkoop (en brede verbazing daarover) zien we 
gelukkig een explosieve groei in dat gebruik. 

Daarom neem ik aan dat “onbekend maakt onbemind” van 
toepassing was. Mogelijk ook, omdat leden denken dat deze 
prachtige wherry door hen niet gebruikt mag worden? Welnu; 
ik denk dat het goed is u allen, en vooral de recent geslaagde 
crewclassers en/of andere nieuwe leden, te laten weten 
dat deze wherry door iedereen met S1 op zak gereserveerd 
kan worden. Ideaal voor een “rondje Breda” of een andere 
toertocht in de omgeving. U kunt de Joris Faas vinden in de 
Henk van Heel loods. Vaak onder een prachtig dekzeil en keurig 

afgeriggerd, maar dat zeil kan eraf en dat opriggeren wijst 
zichzelf. Een degelijk en eenvoudig systeem. 
Toerroeiers wisselen graag van plaats tussen de stuurpositie en 
de roeiplekken. Dat gaat inderdaad in zo’n brede/lompe/zware 
standaard-wherry iets makkelijker. Maar als de boeg in de Joris 
Faas “veilig boord” houdt, kunnen ook daar de slag en de stuur 
van positie wisselen. En in Breda zijn mogelijkheden genoeg 
om ook de boeg van plek te laten wisselen. 

Dus: trek de stoute schoenen aan en ga eens met drieën een 
heerlijke/prachtige tocht maken. Koffie en wat lekkers mee 
voor onderweg. Even wat minder focussen op alle technische 
aspecten van de roeihaal en lekker genieten van de natuur, de 
omgeving en bekijk Breda eens van een andere kant. Daarmee 
zal het gebruik dan nog verder toenemen en zal het onzalig 
idee om deze prachtige boot aan een andere vereniging te 
verkopen (vaak tegen een belachelijk lage prijs) definitief uit de 
wereld zijn. Want zeg nu zelf (kijkend naar de foto’s): is het geen 
“plaatje”? 

De Joris Faas:  een ideale wherry 
die gebruikt mag 
worden! 
Door Louis Schellekens
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Door Bert van Nispen 
Het was druilerig weer, die morgen van de 7e augustus 
jl. Maar toch konden we na 25 kilometer roeien vanuit 
de KRZV Dordrecht, in de middags nog tamelijk droog 
aanleggen bij het vlot. We maakten die dag een 
toertocht door een schitterend stukje natuur aan het 
Wantij ten zuiden van de Boven Merwede. Tijd voor een 
hapje en drankje en precies op tijd binnen. Tijdens de 

geanimeerde nazit in de sociëteit viel inmiddels het 
water met bakken uit de lucht! We prezen ons gelukkig 
dat deze tocht ondanks het aangekondigde slechte 
weer, zo goed was verlopen en voldaan keken we terug. 
Met dank aan Maria voor de perfecte organisatie en 
aan de leden van de KRZV voor hun bereidheid, de 
begeleiding en hun hartelijke ontvangst.

Zeventien midweekers in  
de Hollandse Biesbosch
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Verslag Traversée 
de Paris
Door Wouter van Hengel
Roeien bij een groot en bijzonder evenement is iets wat 
ons team, Marijke, Toska, Maria, jan en mijzelf goed is 
bevallen. Het begon twee jaar geleden toen we in Venetië 
de Vogalonga hebben geroeid en die fantastische ervaring 
smaakt naar meer. Met dit team hebben we onlangs de 
Traversée de Paris geroeid, alweer een groot roeifeest.

De Traversée de Paris is een roeitocht over de Seine dwars door 
Parijs, langs de Eiffeltoren, onder heel veel mooie bruggen 
door en langs het eiland waar de Notre Dame op staat. De 
voorbereiding hiervoor begon in het voorjaar, want in april 
gaat de inschrijving al open en start ook de verhuur van 
boten hiervoor. We kozen ervoor om een boot te huren bij de 
organisatie van de Traversée, want onze Crew Class kon op 
het moment van dit evenement geen C4 boot missen. En het 
scheelde natuurlijk een hoop gedoe om een C4 mee te nemen 
naar Parijs. De gehuurde boot was een Yolette Y4x+, dit lijkt veel 
op een C4x+ maar met gesloten voor- en achterpunt; hierdoor 
is dit een erg veilige boot voor het varen op een drukke rivier. 

De dag voor de tocht zijn we al naar de organiserende roei-
vereniging gegaan; we keken onze ogen uit, een enorm groot 
clubhuis met daarachter een straat met heel veel botenhuizen. 
Bizar groot allemaal. Alle deelnemende ploegen ontvingen 
waterdicht geplastificeerde waterkaarten, doorvaartinstructies 
met foto’s van alle bruggen en blauwe T-shirts voor alle roeiers. 
Daarna hebben we onze boot geïnspecteerd en opgeriggerd. 
De Yolette zag er prima uit, helemaal van carbon en zo goed als 
nieuw.
Zondag heel vroeg op, in het donker staat bij ons hotel de taxi 
klaar om ons naar de roeivereniging te brengen. Daar wachtte 
een Frans ontbijtje: koffie en een croissantje. In een wat 
gespannen sfeer staan daar 1000 roeiers bijeen, in afwachting 
van wat de dag zal brengen.

In het donker worden 200 boten in het water gelegd, door 
een strakke organisatie is dat in een uurtje gefixt en om 7:00 
is daar het startsignaal met vuurwerk vanaf een brug. Eerst 
roeien we in het donker maar na een half uurtje wordt het licht. 
De Seine is hier erg breed en stroomt traag, maar verderop 
in de binnenstad is de rivier een stuk smaller en neemt de 
stroomsnelheid flink toe, dat betekent flink roeien tegen de 
stroom op. Onze stuurvrouw Marijke stuurt de boot deskundig 
door de bruggaten, dat vereist de nodige tactiek, want even 
stilliggen tot een bruggat vrij is, dat gaat niet op een stromende 
rivier. We passeren in totaal 38 bruggen en dit kunstje moet zij 
bij iedere brug weer doen.
We varen langs veel aangemeerde boten waar opvarenden 
verbaasd uit het raam hangen, ook op de bruggen staan 
Parijzenaars die vroeg zijn op gestaan vol verbazing te kijken 
naar deze enorme vloot roeiboten.

Na terugkomst bij de roeivereniging zijn we nog niet klaar 
met roeien, met de stroom aanleggen kan niet, dus alle boten 
roeien nog een heel eind voorbij de roeivereniging en maken 
dan pas rond zodat we tegenstrooms kunnen aanleggen. Na 
terugkeer is er een groots feestmaal met paella voor iedereen 
en gezellig praten we na onder de zon.
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Na afloop vergelijken we vandaag in Parijs met de Vogalonga 
in Venetië van twee jaar terug. Deze tocht was korter, maar 
wel veel gezelliger doordat je vooraf en achteraf veel contact 
hebt met andere roeiers. Een intiemere ervaring eigenlijk. Al 
met al was de Traversée de Paris een erg leuke toertocht die we 
iedereen kunnen aanbevelen.
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Kunst of kitsch?
Door Maud van Etten

wist je dat … er al in 1936 in oosterhout op het 
wilhelmina kanaal roeiwedstrijden gehouden werden? 
Kees Bakkenist vond daarvan een foto als bewijs. 

Dat is 38 jaar vóór de Roeivereniging Breda opgericht werd  
(RV TOR ging in 1985 van start). C.R.&Z.V. Dudok van Heel 
bestond al wel, dus misschien was dit de voorloper van de 
Army Regatta? De omgeving is sindsdien compleet veranderd, 
maar ook 81 jaar later is het best een mooi roei watertje! 

Naschrift: dit is de zesde aflevering van een serie over kunst op 
den RV. Kunst in de ruimste zin des woords: dus ook blikken, 
bokalen, bekers of andere kunstwerkjes komen aan bod. 
Verzoeknummertjes in te dienen bij Maud en zij zoekt het uit.

Wilhelminakanaal
(1936) Boogbrug nabij de Bouwlingstraat. Grote belangstelling voor een roei-
wedstrijd. De brug werd in januari/februari 1973 gesloopt.

Vogelpoep 
en andere 
ongemakken
Door Bert van Nispen
Lastig als je aan wilt leggen bij het vlot. Gelukkig zijn 
er altijd wel weer vrijwilligers bereid om deze drek te 
verwijderen en de vlotten schoon te maken. 

Desondanks geniet ik al vele seizoenen van wat er 
aan de oevers en op het water zich afspeelt bij het 
gevogelte. Iedere soort kent zijn plaats en velen zullen 
deze territoriumdrift herkennen. Misschien worden wij 
roeiers door hen als rare vogels gezien die naar eigen 
goeddunken zo maar hun gebied binnendringen. 

Mijn idee is om op een vriendelijke manier dit 
ongewenst bezoek van deze vliegende poepers af te 
wenden door eenvoudig weg touwtjes met afgedankte 
cd’s boven de vlotten aan te brengen? Wie weet helpt 
het.

Graag reactie.

Een uitstekend 
alternatief
Door Bert van Nispen
Jaarlijks organiseren de midweekroeiers in samenspraak 
met de Roosendaalse Roeivereniging een tocht vice 
versa naar Terheijden. Breda roeit dan met wherry’s tot 
aan de Vliet waarna de volgende dag de Roosendaalse 
roeiers deze route omgekeerd naar Terheijden volgen. 
Een pittige klus die de nodige logistiek vraagt. 
Jammer dat er dit jaar vanuit Roosendaal te weinig 
belangstelling was en leden verhinderd waren. Maria v.d. 
Holst liet zich echter niet ontmoedigen en had al snel 
een ander plan bedacht. Zo roeiden we dinsdagmorgen 
11 april met drie wherry s richting A 16 naar het Lamgat 
voor een lunch bij het Watersportcentrum. 
Met een stevige bries noord oost 3 kozen we ter hoogte 
van paal twaalf bakboord uit en genoten in de luwte aan 
de oevers van de Halle van de meegebrachte koffie en 
de prachtige vergezichten in de polder.

Bij terugkomst noteerden we 27 roei kilometers en 
keken we terug op een geslaagde en zonnige dag. 
Maria bedankt voor dit goede idee en het organiseren.
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Four-by-four op de Army Regatta 
Door Wilfried Vermeulen
Als Four-by-Four ploeg (ja, we zijn totaal met z’n achten) 
trainen we nu zo’n jaar redelijk intensief (4x per week) 
om onze conditie en roeivaardigheden te verbeteren. 
In soms wisselende samenstellingen hebben we het 
afgelopen jaar meegedaan aan diverse wedstrijden (Brugge 
Boatrace, Brabant 8 en natuurlijk de Markregatta en alle 
Markcompetities). Het laatste halfjaar trainen we in twee 
vaste samenstellingen en met vaste boten.

Op 16 september stond de Army Regatta voor de complete 
Four-by-Four op het programma. Met onze inschrijving van 
twee boten in de categorie 4- maakte de snelste helft van ons 
team een goede kans op blik. Onze helft traint bijna standaard 
in de Jaap van Klootwijk, een zware maar zeer fijne stijve boot 
om in te varen. Eenmaal op snelheid is het een boot die goed 
wil lopen. Wij wilden graag speciale aandacht geven aan de 
combinatie Army Regatta en onze verenigingsboot de “Jaap 
van Klootwijk”, aangezien dit een oud-Dudok van Heel boot 
is. We besloten voor de wedstrijd bij het oproeien en na de 
finish terug te roeien in passende camouflagekleding met 
bijbehorende camouflageschmink.

In de race zijn we direct gestart achter onze snelste teamhelft, 
die we vervolgens door het goed opjagen naar een mooie en 
winnende tijd hebben gepushed. Onze teamhelft startte goed, 
mooi tempo 28 en een boot die liep. Na de Moerlakenbrug 
wilden we extra meters vermijden en sneden we de bochten 
scherp aan. Echter, een van die bochten namen we te scherp, 
waardoor onze riemen de obstakels onder water raakten en we 
kostbare tijd verloren. Jammer, want het liep zo lekker.
Op de terugweg kregen we veel bekijks en applaus vanuit de 
begeleidende militaire motorboten. Waarschijnlijk herkenden 

zij de combinatie met de “Jaap van Klootwijk” niet, maar zijn 
naamdrager was duidelijk geroerd, gezien zijn commentaar op 
Facebook.

Wij kijken in ieder geval terug op een sportief leuke wedstrijd.
Met vriendelijke groeten Breda 1 Four-by-Four, Reinoud van der 
Kroon, Robert Bakker, Wilfried Vermeulen en Martijn Bakker
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Door: Anna de Zeeuw
op zaterdag 24 juni 2017 organiseerden we als vereniging 
voor de elfde keer de Markregatta. De Markregatta is een 
wedstrijd over een afstand van 5 kilometer, met een boord 
aan boord start onder de HSl-A16 brug. Hoe gaat het toe 
achter de schermen van deze mooie wedstrijd? een interview 
met een van de organisatoren: Corrie van es. 

Wat was je rol bij de Markregatta 2017?
Ik hou me bezig met de vrijwilligers. We hebben de 
clubwerkers lijst, iedereen die zich aangemeld heeft is 
in gedeeld. Omdat we onvoldoende clubwerkers hadden, 
kon maximaal de helft van iedere Bredaploeg worden 
ingedeeld voor een taak. Ik doe dit al ongeveer 6 jaar en ben 
onderdeel van een team. Renske Eernisse is voorzitter. Marja 
van den Crommenacker penningmeester. Kees de Veth is 
materiaalcommissaris. Brigitte Koenen is wedstrijdcoördinator, 
maar Bouke de Boer heeft dit afgelopen jaar overgenomen. 
Johan van der Sman doet de tijdwaarneming. Jos Adema heeft 
’s middags mijn taak overgenomen, omdat ik de wedstrijd 
wilde roeien. 

Hoe gaat de voorbereiding in zijn werk?
Officieel starten we in januari met de voorbereidingen, maar 
we hebben een ervaren team dus tegenwoordig beginnen we 
ergens in maart. We hebben een draaiboek waarin staat wat 
iedereen moet doen. De inschrijvingen van de deelnemers 

verloopt gewoon via de wedstrijdcommissie. Voordat de 
wedstrijddag aanbreekt, ben ik vooral druk met zoeken naar de 
juiste mensen bij de juiste taken. Dat is altijd een hele puzzel. 
Bijvoorbeeld: niet iedereen die een motorbootje kan sturen, 
weet hoe hij zich in een wedstrijdveld moet gedragen. Of een 
ander voorbeeld, niet iedereen is in staat om vanuit een bootje 
op de pijlers te klimmen onder de HSL-A16 brug vanwaar 
gestart wordt. 

Wat is er op de dag zelf belangrijk?
Op de dag zelf hoop je als vrijwilligerscoördinator dat iedereen 
het schema gezien heeft en ook op komt dagen. Het wordt 
gepubliceerd op de website van Breda, en rondgemaild. 
Vrijwilligers moeten alleen zelf kijken of ze ingedeeld zijn. 
Over het algemeen gaat dat goed. Er zijn soms op het laatste 
moment wat afmeldingen en dan moet je iemand van het 
vlot plukken. Ik heb met Jos van tevoren om tafel gezeten om 
door te nemen hoe het ‘s middags allemaal verloopt. En het is 
allemaal goed verlopen. 

De wedstrijd is spannend voor de deelnemers. 
Maar wat is het spannendste voor de organisatie? 
Als het gaat om de coördinatie van vrijwilligers: Na publicatie 
kijk ik liever even niet in mijn e-mail want die stroomt dan 
aardig vol. Mensen melden bijvoorbeeld dat ze niet op dat 
tijdstip kunnen of wijzen mij op een fout die ik heb gemaakt. 
Het allerbelangrijkste van de wedstrijd is denk ik toch wel 

Interview met Corrie van Es

De Markregatta 2017:  
een kijkje achter de schermen
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de tijdwaarneming. Bij de tijdwaarneming gaan we voor 
zekerheid. De tijdwaarneming vertrouwen we dan ook toe 
aan een geoefend team. De computer registreert de tijden en 
daarnaast worden ook nog eens back-up tijden genoteerd. 
Het allerbelangrijkste van de wedstrijd is denk ik toch wel de 
tijdwaarneming. Mocht er eens iets misgaan, dan kunnen we 
met behulp van de back-up-tijden en de videobeelden die van 
de finish worden gemaakt, altijd met een juiste einduitslag 
komen. Daarnaast is het aligneerwerk bij de start belangrijk. 
Deze vrijwilligers leggen bij de start alle boten op één lijn. Dit 
moet bij voorkeur snel en efficiënt gebeuren zodat er iedere 30 
seconden een start kan plaatsvinden. Dat is de basis van een 
vlot verloop van de wedstrijd. 

Heb je zelf nog mee geroeid?
Ik heb nog in de 8 mee geroeid. De wedstrijd ging best goed, 
we hadden een tweede plek met een tijd van 20.36. Onze 
ploeg bestaat uit elf personen (damesveteranen). We roeien 
veel wedstijden gedurende het jaar. We trainen 2× per week en 
we doen ook nog aan conditietraining buiten de boot: de een 
loopt hard, de ander doet aan spinning. Dus in totaal 3× in de 
week. We gaan soms ook naar de wedstrijd in Bern-Kastel, aan 
de Moezel.

En hoe was het op de dag zelf?
Er was een record aantal deelnemers, 140 in totaal. Het was 
redelijk weer. De week ervoor was het heel warm. Op de dag 
zelf was het weer prima. De uitslag en foto’s staan online. 

Deden de vrijwilligers goed hun best? 
De betrokkenheid bij de wedstrijd , daar mogen we best trots 
op zijn. De sfeer. Iedereen levert zijn bijdrage. Bijvoorbeeld 
de taarten: dat doet de jeugd. Zo laat je zien dat de jeugd ook 
betrokken is. De opbrengsten van de taarten gingen naar 
KikaRow: deze organisatie verbindt de roeisport met kinderen 
met kanker. 
Verder: De leden van de Crew-class hielpen ook mee. En we 
zijn trots op onze mooie medaille, die door Katja Wevers is 
ontworpen. 
Echt iedereen is van belang bij de Markregatta. Als het ene 
niet werkt, dan heeft dat gevolgen voor de rest. Een goede 
barploeg is ook erg bepalend voor de sfeer die onze gasten 
ervaren. 

Wat wil je tot slot nog zeggen?
Ik voel me hier lekker op de vereniging. Het roeien in 
combinatie met het sociale aspect heeft een mooi plekje in 
mijn leven. Het is ook een mooie vereniging.

“eCHT IeDeReeN IS VAN BelANG BIj De 
MARKReGATTA. AlS HeT eNe NIeT weRKT, DAN 

HeeFT DAT GeVolGeN VooR De ReST.”
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Door Bert van Nispen
Al enige tijd wisselt een groep enthousiaste leden 
maandelijks van gedachten om het toerroeien bij onze 
vereniging nieuw leven in te blazen. om te wennen vonden 
inmiddels al enkele activiteiten plaats. 

Zo ontvingen wij op 15 april j.l. een groep van ruim 20 roeiers 
van T.O.R. uit Tilburg samen met ex-lid Ruud Spijkers. Voor de 
meeste deelnemers bleek dit een eerste kennismaking met het 
alom gewaardeerde Rondje Breda. Na ontvangst met koffie, 
lekkers en een briefing vertrokken die middag zesentwintig 
ervaren en minder ervaren roeiers in zeven boten (wind mee) 
richting stad. 

Bij de vorig jaar aangelegde vlotten ter hoogte van het 
Valkenberg was er gelegenheid om te wisselen. Er werd geroeid 
tot aan de Bovenmark richting Ginneken Via de westflank van 
de stad werd in de haven gerond. Dat er tijdens deze tocht 
enkele boten buiten beeld van de organisatie raakten, mocht 
de pret niet drukken want uiteindelijk wist iedereen (gelukkig 
zonder averij) de terugweg te vinden. 

Na afloop genoten we met allen van een heerlijk 
Captainsdinner. Een stevig applaus en veel positieve reacties 
voor de organisatie waren welverdiend.

Nieuw elan voor de 
toercommissie
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Het fatale roeiongeval bij jason
Door Anne Tjepkema, namens de Veiligheidscommissie
op 11 maart jl verongelukten drie roeiers bij een training 
op de Rijn ter hoogte van het looveer bij Huissen. 
ongetwijfeld hebben de meesten van jullie daarover wel 
een berichtje gelezen, maar voor de Veiligheidscommissie 
was het aanleiding onze diensten aan te bieden bij het 
onderzoek. Zo werd Bert Verlaan lid van de commissie die 
in Arnhem het ongeval analyseerde. Hij was niet de enige 
van buiten, nog een vereniging was vertegenwoordigd, 
evenals de KNRB. Van het vertrouwelijke rapport dat 
de commissie uitbracht is een samenvatting gemaakt 
die op de website van de KNRB staat. Ik geef daaruit de 
hoofdlijnen weer en probeer lessen te trekken voor de RV 
Breda.

Toen ik in de buurt van Arnhem woonde heb ik wel eens 
bij Jason geroeid. Jason is aangewezen op een kort 
oefenwater, zo’n 1200 meter in lengte. Alternatief is de 
Rijn op gaan. De nadelen van een sterke stroming moet 
je dan accepteren. Dat deed ’s morgens een C-vier met 
stuurman in stroomopwaartse richting en keerde na 8 km 
om. Het weer was helder en de sluizen bij Driel stonden 
open wat een stroming van ca. 6 km/u gaf. Op de terugweg 
ter hoogte van Huissen stak de veerpont juist over naar 
de stuurboordoever en bovendien zag de stuurman een 
binnenschip aankomen. Dit leidde tot het besluit geleidelijk 
over te steken en strak aan bakboordzijde te varen. De 
vier had toen een snelheid van 15 km/u, het binnenschip 
stroomopwaarts 10 km/u. 

Om de golven van het schip op te vangen draaide de vier 
naar bakboord en ging evenwijdig aan de golven liggen. 
De bootsnelheid was toen minimaal de stroomsnelheid van 
de rivier. Aan bakboordzijde stak een net tevoren naar de 
veerstoep verplaatst koppelverband van twee duwbakken 
vrij ver de rivier in. Daardoor was de ruimte tussen twee 
kribben niet beschikbaar. Na het opvangen van de golven 
wilde de stuurman naar de vaargeul draaien, echter de 
sterke stroming richting bakboordwal bemoeilijkte deze 
manoeuvre. Acties van de bemanning hadden toen te 
weinig effect. De voorsteven van de roeiboot botste 
tegen de hoek van de rechterduwbak. De vier draaide 
vervolgens langszijde tegen de voorkant van de bak en 
werd uiteindelijk in zijn geheel onder de duwbak gezogen. 

Drie bemanningsleden, die allen een volautomatisch 
reddingsvest droegen, verdronken. Twee roeiers, één 
met een zelf te activeren reddingsvest en één zonder 
reddingsvest, wisten onder de duwbak uit te zwemmen en 
kwamen stroomafwaarts aan de kant.

Wat kunnen we hieruit leren? 
Voor onze reguliere trainingen op de Mark en het kanaal 
weinig. We hebben wel stroming maar niet zo’n sterke als 
ditmaal op de Rijn. Ook kent de Mark geen kribben die 
een verraderlijke richtingsverandering van de stroming 
veroorzaken. Toerroeiers die op de Elbe, Donau, Moezel 
en Thames varen, kunnen wel degelijk hun inzicht 
aanscherpen met het lezen van de samenvatting. Verder 
is het het overwegen waard deel te nemen aan de cursus 
“varen op stromend water” zoals gegeven door RV Nautilus 
te Rotterdam.

Belangrijk voor alle roeiers en stuurlieden is het gebruik 
van de reddingsvesten. De omstandigheden op ons 
vaarwater zijn echter niet te vergelijken met die op 
snelstromend water en daarom gelden bij ons de regels 
t.a.v. het gebruik van reddingvesten zoals genoemd in het 
roeiboek Hfst 2:

•	 Bij het aangepast roeien als nodig geacht door de 
toeziend instructeur;

•	 Stuurlieden bij een watertemperatuur < 10°C;
•	 Bestuurder en inzittenden van een motorboot bij 

watertemperatuur < 10°C;
•	 Roeien van officiële toertochten waaraan leden van 

onze vereniging deelnemen onder omstandigheden 
als beschreven in Hfst 7 Recreatief roeien (7.4.3). 

Iedereen weet intussen dat onze vereniging om dit 
beleid mogelijk te maken automatische reddingvesten 
beschikbaar heeft. Voor voorinliggende stuurlieden geldt 
echter de regel dat zij uitsluitend een niet-automatisch 
reddingvest aantrekken. Hiervoor zijn twee reddingvesten 
beschikbaar.

In het najaar zal Bert Verlaan uitvoerig ingaan op het 
ongeval. Het gebruik van reddingsvesten zal daarbij 
uiteraard veel aandacht krijgen.
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Persoonlijke ervaringen over de rescue drill 
Ik weet wat me te wachten staat, als proefkonijn met het 
zelfopblaasbaar reddingsvest. wouter van Hengel heeft 
laten zien hoe het vest in elkaar zit en hoe het werkt. ook 
heb ik vorig najaar al eens ervaren dat het als stuurvrouw 
een bijzonder nuttig item is. Toen overspoelde een veel 
te snel varend binnenvaartschip onze boot. we konden 
geen kant op en moesten uiteindelijk eruit springen om 
onszelf en de boot te redden. 

Toch schrik ik even als ik bij Hans Rompa uit het motor-
bootje spring. Ik ga kopje onder maar ben nauwelijks weer 
boven als ik BAM, een knal hoor. Het gele binnenwerk 

komt tevoorschijn, aan één kant. Dat geeft al aardig wat 
drijfvermogen. Gelukkig, voor ik kan bedenken waar dat 
koordje zit waaraan je moet trekken om het vest handmatig 
op te blazen geeft ook de andere kant een doffe plof. Ik 
drijf weer in evenwicht. Al zou ik willen, kopje onder gaat 
niet meer lukken. Eigenlijk drijft dit best lekker, maar we 
moeten verder. De handige attributen die Wouter heeft 
laten zien wil ik ook wel eens uitproberen. Ik weet dat er een 
fluitje met een koordje aan zit, maar moet toch even zoeken 
voor ik het gevonden heb. Check, fluiten lukt. Dan het 
opblaaspijpje, voor als je kraag langzaam leeg loopt. Er zit 
een terugslagventiel in. Het dopje eraf halen kan dus geen 
kwaad. Het reddingsvest is echter zo goed opgeblazen dat 

Het  
reddingsvest
Door Marian Hulshof (tekst) en  
Wouter van Hengel (foto’s) 
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ik er niets meer bij geblazen krijg. Dan wordt het tijd voor 
de laatste test: zwemmen. Dat gaat heel slecht op je buik, 
maar lukt wel op je rug of een beetje half opzij. Jezelf op 
het vlot hijsen wordt vast ook geen succes met die kraag, al 
zou het met een trapje waarschijnlijk wel lukken. Gelukkig 
word ik in één keer op het vlot gehesen door Anita van de 
Klundert en Frans Bruininks. Een eitje, zeggen ze. Tja, je bent 
ook 15 kg lichter met dat vest, zei Wouter. Al zal het op de 
weegschaal niet veel helpen, hmm.

In de skiff klimmen
Naar deze instructie heb ik speciaal uitgekeken. Ik heb bij 
twee gelegenheden eerder geprobeerd om in een skiff te 
klimmen, gewoon om te kijken of het lukte, maar het bleek 
nog niet zo eenvoudig. Ik herinner me daarvan drie dingen: 
1.  de skiff sloeg steeds weer om, net als ik dacht dat ik bijna 

zat
2.  ik was na een paar pogingen tot mijn verrassing zó 

uitgeput dat ik het niet eens meer kón proberen en 
3.  ik zat daarna zodanig onder de blauwe plekken dat mijn 

collega’s zich afvroegen of het nog wel goed ging met 
mijn relatie. 

Intussen heb ik ook wat filmpjes gekeken. Daarin lijkt 
het erg makkelijk en ook Michiel van Lierop, die het deze 
training voordoet, klimt vrij soepel terug in de boot. Wat 
ik nu zeker anders ga doen dan bij de eerste poging: ik 
ga niet meer proberen om mezelf over de boeg erop 
te hijsen. Dan kom je de spatrand tegen en dat vind ik 
persoonlijk een onneembaar obstakel als je op je buik naar 
voren schuift. Als het dek van de boot dat al kan hebben, 
want soms is het dek wel erg dun. Ik heb intussen genoeg 
techniekingrediënten bij elkaar voor een geslaagde poging 
denk ik. Dus: plons. 
 
De trainees krijgen ook nog wat coaching van Anita van 
de Klundert en van enkele anderen die op de kant staan. 
Hoewel het voor sommigen blijkbaar geen probleem is om 

de riem aan de andere kant te pakken door even uit het 
water te komen met een extra beenslag, merk ik dat ik dat 
zelf niet moet doen als ik daar niet gelijk bij kan. Het kost 
minder energie om even om de boot heen te zwemmen 
en de riem goed leggen. En energie moet je sparen, dat 
is me wel duidelijk. Dan het goed leggen van de riemen 
vóór je je ophijst: dat komt nauw, zo blijkt, dat doe ik eerst 
fout. Daarna het onderdeel waartegen ik het meest opzie: 
de zwaai, waarmee je met je heupen over de rand van 
de boot moet zien te komen. Het lukt! Ik moet toegeven: 
niet bij de eerste poging, maar na een paar keer hang ik 
toch als een soort zeehondje dwars over de skiff. Dat voelt 
niet erg elegant, maar alles voor een goed eindresultaat 
natuurlijk. Eigenlijk had ik meteen door moeten gaan met 
het laatste stukje: de omdraaizwaai. Dat ziet er soepel uit bij 
de anderen, maar helaas. Het lukt mij nét niet: ik heb niet 
genoeg kracht meer over en lig na wat pogingen weer terug 
in het water. Gelukkig kan ik mezelf nog wel zonder hulp op 
het vlot hijsen. Ik baal dat het niet lukte, maar merk dat een 
goede techniek me wel verder bracht dan de vorige keren. 
En ik heb veel minder blauwe plekken. Het scheelt echt 
als je precies weet wat je moet doen. Wel fijn als iemand je 
daarbij helpt trouwens. 

Ik vraag me na de instructie ook van alles af: zou het 
misschien wel gelukt zijn als ik meer adrenaline voelde? 
Of een boot had die beter bij mijn gewicht paste? En heb 
ik wel een plan B als ik omsla op het kanaal en het lukt me 
niet om erin te komen? Wat kun je dan nog meer doen? En 
hoeveel van onze skiffeurs kunnen dit eigenlijk? Er kwamen 
maar 4 mensen naar de instructie. Ik kan me gewoon niet 
voorstellen dat iedereen dit meteen kan. Er zijn toch wel 
meer mensen die in zeehondjes veranderen als ze dit 
proberen? Wat mij betreft doen we dit soort trainingen 
vaker. Inclusief een plan B. Volgende keer doe ik zeker weer 
mee.

Frans Bruininks werkt zich terug in de skiff.
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Meer vreemde eenden in de bijt
Door Anne Tjepkema, namens de Veiligheidscommissie
watersport is populair. Steeds meer nieuwe vormen dienen 
zich aan. Zo zag ik enkele weken terug een rechtopstaande 
‘gondoliere’ die zich op een soort surfplank voortbewoog. 
een kenner wist te melden dat het om een supboard 
ging, een uit Hawaiï overgewaaide sport die al een eigen 
elfstedentocht heeft gevestigd. Zo lang de suppers het 
vaarwater aan stuurboordzijde gebruiken is er voor ons 
roeiers weinig aan de hand. De supper hoort ons aankomen 
en wij kijken uiteraard regelmatig achterom. 

Iets meer aan de hand is er met de vissers die wij tegenkomen 
bij paal 8, bij het gemaal schuin tegenover paal 7 en bij 
de uitgang van het Markkanaal. Strikt juridisch gezien zijn 
zij het die het vaarwater moeten vrijhouden, maar het is 
wijs het er niet op aan te laten komen. Vissers zitten vaak 
verscholen in het riet met weinig zicht op het vaarwater. 
Als je erg strak langs de kant roeit zit je voor je het weet 
verstrikt in het vistuig en dan flitsen al gauw de verwijten 
over en weer, als de woordenwisseling al niet ontaardt in een 
scheldpartij. Probeer dit te voorkomen door op de bekende 
vissersplaatsen wat verder uit de kant te roeien. Mocht het 
toch tot een confrontatie komen, blijf dan kalm en help 
mee bij het ontwarren van de lijnen. In het geval een visser 
schadevergoeding eist, vraag hem (ik zie nooit vrouwen) dan 
een claim bij de vereniging in te dienen. 

We zien ook nogal eens opblaasbootjes met vissers die zich 
weinig aantrekken van wat er om hen heen gebeurt. Zolang wij 
er geen last van hebben, zou ik ze laten dobberen. Bij hinderlijk 
gedrag helpt alleen een vriendelijk verzoek.

Een heel nieuw fenomeen vormen de lange afstand – open 
water zwemmers. De afgelopen zomer zijn enkele skiffeurs 

hiermee geconfronteerd. Je schrikt je rot als er plotseling 
een hoofd onder je rigger opduikt. Er komt dan al gauw een 
discussie op gang – in dit geval was het een skiffeuse die 
mij op de hoogte stelde van haar gesprek met de zwemster 
(het was een vrouw) over de vraag wie zich hoe, zou moeten 
gedragen. De skiffeuse raadde haar aan de bakboordwal te 
kiezen, analoog aan een wandelaar die buiten de bebouwde 
kom tegen het verkeer in loopt om niet van achteren geschept 
te worden. Het irriteerde echter de zwemster dat een andere 
roeier haar juist had geadviseerd de stuurboordwal te kiezen. 

Bij het voorkomen van ongevallen moet je altijd rekening 
houden met waarschijnlijkheid en impact. Het lijkt niet erg 
waarschijnlijk dat er ooit een riem met kracht op het hoofd 
van een eenzame zwemmer terecht komt. Maar als het wel 
zo is, kan de impact dodelijk zijn. Vandaar dat we het risico 
van aanvaringen met zwemmers serieus moeten nemen. 
Zwemmers hebben dezelfde rechten als het om het gebruik 
van de Mark gaat.

Wat te doen? In de eerste plaats zwemmers in voorkomend 
geval adviseren aan bakboordwal te zwemmen. Ten tweede 
contact zoeken met de plaatselijke triatlonvereniging waarvan 
de zwemmers zeer waarschijnlijk lid zijn. Het blijkt nu dat deze 
vereniging in het verleden ons vlot – blijkbaar is er contact 
geweest – heeft gebruikt. Bij een volgend contact is het dus 
handig aan te dringen op het maken van afspraken. 

Vroeger hadden we bijna alleen te maken met beroepsvaart 
en recreatievaart. Van de laatste categorie waren de amateurs 
altijd te herkennen aan de buitenboord hangende stootbillen. 
Geleidelijk neemt het aantal categorieën Markgebruikers toe 
zonder uiterlijke herkenningspunten. Daarvan moeten we ons 
wel bewust zijn. 
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Paul Steverink beschrijft dat hij op zondagavond na een 
tochtje naar paal 11.3, zijn skiff gewassen en opgeborgen, 
langs de werkplaats liep en omhoog keek naar het 
balkon. Daar zag hij twee kraaien zitten, die hij daar al 
vaker gezien had. eén kraai zat op het kopse eind van het 
terras op de balustrade; de andere zat zich te spiegelen 
vanaf de rand van een stoel in het glas van de schuifdeur 
naar de sociëteit. Deze laatste kraai is zeer herkenbaar 
aan de witte vlekken op het verendek. Paul vermoedt dat 
deze kraai in de spiegeling een mogelijke partner of een 
concurrent herkent.

Dat zou kunnen kloppen, waarschijnlijk gaat het om 
een nog jonge kraai. Uit onderzoek is namelijk gebleken 
dat kraaien er niet lang over doen om te beseffen dat ze 
zichzelf in het spiegelbeeld zien. Sterker nog: in datzelfde 
onderzoek moesten de kraaien spiegels gebruiken 
om voedsel dat niet direct zichtbaar was op te sporen. 
Verassend snel leerden de kraaien om de plek van het 
eten te herleiden aan de hand van het spiegelbeeld. Er 
zijn maar weinig dieren die dat kunnen, en er is zoveel 
meer waarmee kraaien hun uitgesproken intelligentie 
tonen. Ze kunnen gereedschap gebruiken om hun doel 
te bereiken, ze hebben een uitstekend geheugen en 

kunnen mensen herkennen (ze onthouden dus ook wie 
ze slecht behandeld heeft). Ze kunnen hun impulsen 
onderdrukken en ze kunnen hun gedrag afstemmen op de 
verwachte reacties van de rest van de groep. Hun hersenen 
steken fundamenteel anders in elkaar dan die van ons, 
zoogdieren, omdat we evolutionair gezien al heel lang 
geleden gescheiden zijn. Het interessante is dus dat een 
anders gebouwd vogelbrein in staat is tot dezelfde slimme 
oplossingen te komen. 

Wat weinig roeiers weten is dat er binnenshuis ook een kraai 
op de roeivereniging te vinden is. In de Henk van Heelloods 
hangt namelijk een plastic exemplaar aan een touwtje. Ik 
vond het in eerste instantie een beetje lachwekkend: de 
kraai die daar in het luchtledige hangt te bungelen, met zijn 
veren netjes over zijn rug gevouwen. Ik neem aan dat het 
plastic beest bedoeld is om andere vogels uit de loods te 
verjagen – dat op zich is al twijfelachtig. Maar hoe hij daar 
hangt: ik weet zeker dat er geen enkele vogel is die daar 
in tuint. Het lijkt me een schromelijke onderschatting van 
vogels in het algemeen, maar wat me in tweede instantie zo 
ergert aan het ding, is de manier waarop hij daar in de loods 
is geplaatst. Eigenlijk een belediging voor zo’n bijzonder 
dier.

Over het water
Door R.Wiekel

Waar: Overal langs de Mark of in de Henk van Heelloods
Wanneer: het hele jaar doorZwarte kraai 

(Corvus corone)
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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 Diana Suurland, Lena van Gastel, 
Monique Steenstra, Sander Bose, Mariet 
Overduin, Regis Leijs, Rian Hermans, 
Patricia de Rover, Mariet Overduin, Rian 
Hermans, Alexandra Melotte, Jolanda 
Brouwer

S2 Twan de Loos, Marieke Mein

S3 Pim Reichardt, Viva Goos, Muriel van 
Agtmaal, Dennis van Sundert, Madelon 
van Seeters, Patrice Matthee, Marieke 
Lambregts

S4 Toska Horsthuis, Anita vd Klundert, 
Dries Bollen, Brian Sanderse, Wim 
Mohlmann, Bas van der Togt, Pier van 
Leest, Annette Schouten

B1/B2 Anita vd Klundert

B3 J. Tempelaar, Gom van Geel

Op basis van haar eerdere roei-
ervaring krijgt Bente van Gennep de 
bevoegdheden S3 en B2.

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

BESTUUR
Voorzitter Petra Ramakers voorzitter@rvbreda.nl
Secretaris Gerard Kuyt 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


