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Door Karin Plantinga

In 1998 kwam ik in Oosterhout wonen. Mijn eerste sociale 
netwerk was de Roeivereniging Breda. Het is straks, in 
mei, ook de club die ik ga weer verlaten. Met weemoed, 
dat zeker, ik voel me vergroeid met de RVBreda. Het 
is zelfs een belangrijke overweging geweest om toch 
in Oosterhout te blijven wonen. Maar na alle af- en 
overwegingen is de keus gevallen op Amsterdam-Noord, 
waar ik volgend najaar in een nieuwbouwwijkje mijn 
domicilie ga vinden.

Als je als nieuwkomer binnenkomt, moet je je bescheiden 
opstellen, zo werd me al snel duidelijk. Hier gelden andere 
gewoonten, andere regels en klinken andere commando’s 
dan in mijn vorige roeivereniging in Alpen aan den Rijn. ‘Bij 
ons doen we …’ of ‘wij gingen altijd …’ is niet de manier om 
je geliefd te maken en je behoort nog lang niet tot de wat 
ik maar noem, de inner-circle van de club. Of ik daar na bijna 
20 jaar wel toe behoor is maar de vraag, in zeker opzicht 
voel ik me nog steeds een beetje degene die aan de zijlijn 
kijkt hoe alles reilt en zeilt. Misschien is daarom de functie 
van (eind-)redacteur van de Easy-all me zo goed bevallen. 
Observeren en vastleggen, inmiddels zo’n 17 jaar lang, is 
een leuke bezigheid. 

Mijn laatste …

 U wilt hier eens flink gasgeven met uw motorboot. Mag dat?

Clubwerk
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Ik nam de functie destijds over van Mieke Peeters, die 
helaas stopte met roeien en haar lidmaatschap opzei. Totdat 
het clubwerk werd ingevoerd, stelde ik in m’n eentje de 
Easy-alls samen. Voor een deel schreef ik zelf de artikelen, 
stimuleerde anderen een bijdrage te schrijven, redigeerde 
de binnengekomen kopij en maakte verhalen uit gegevens 
die sommige clubleden die aarzelden om zelf iets te 
schrijven, me toezonden. In het begin van de maand, na 
de deadlines stelde ik de EA samen en stuurde het totaal 
in één document met apart de foto’s naar de vormgever. 
Aanvankelijk tekenden Katja Wevers en Len Knoester, om 
en om, voor de vormgeving, later aangevuld door Maarten 
de Tollenaer. Maarten doet het nu alweer een tijd in z’n 
eentje. De vormgeving is in de loop van de jaren een aantal 
keren gewijzigd. Werden eerst de Easy-alls nog gedrukt 
op A-5-formaat en verspreid door de leden en het restant 
door de post, dat veranderde al snel in een digitale versie. 
Wel zo goedkoop en snel. Een beperkt aantal exemplaren 
in kleur wordt nog steeds geprint en in de sociëteit gelegd 
ter inzage, een tiental in zwart-witte versie zijn om mee 
te nemen. Ieder lid kan zijn digitale versie desgewenst 
ook printen en uiteraard zijn de Easy-alls te vinden op de 
website. Sinds Maarten de vormgeving verzorgt, is de 

Easy-all nóg professioneler geworden 
dan voorheen. Tegenwoordig 

verschijnt het ledenblad als een 
echt magazine, waarin je kunt 
bladeren! Als er een award voor 
de vormgeving van ledenbladen 

bestond, zou onze Easy-all vast de 
hoofdprijs verdienen.

Het clubwerk veroorzaakte een omwenteling in positieve 
zin. Had ik voorheen al eens pogingen ondernomen 
het redactiewerk door méér dan één persoon te 
laten verrichten, nu kwamen er spontaan een aantal 
redactieleden boven drijven. Met Anna de Zeeuw, Carola 
Fox en Marius Aalders werd een heus redactieteam 
samengesteld, uiteraard aangevuld met Maarten. Mijn rol 
veranderde daardoor ook en als vanzelfsprekend kreeg ik 
de eindredactie tot taak. Meer mensen vereist natuurlijk 
ook meer afstemming en zo ontstond er ook een soort 
taakverdeling. Waar nodig kwamen de redactieleden eens 
in de zoveel tijd bij elkaar om weer e.e.a. aan te scherpen. 
Vanaf het begin heb ik de samenwerking in de redactie als 
uiterst plezierig ervaren.

Maar hoe dat gaat als er iemand vertrekt: wie vult de 
lege plek? Is er iemand van de huidige redactieleden die 
die taak op zich wil nemen, of moeten we uitkijken naar 
iemand anders uit het ledenbestand van de RVBreda? In 
een informeel overlegje tussen Anna, Carola en mijzelf 
na de Pepernotenrace, bleek al gauw dat aanvulling de 
voorkeur verdiende. Maar wie dan, was de volgende vraag. 
We gingen verschillende opties, lees personen, na. Het 
moest iemand zijn die het leuk vindt om te doen, met 
gevoel voor taal. ‘Kennen we niet iemand uit bijvoorbeeld 
de onderwijswereld?’ vroeg ik op zeker moment. ‘Ja, Kéés!’ 
riep Carola prompt, ‘kijk, daar zit-ie’. Wat volgde was dat 
Kees, we hebben het hier over Kees van de Sande, acuut 
werd geschaakt en bij ons overleg werd betrokken. ‘Kees 
zou jij …?’ enzovoort. Het geluk was met ons, want Kees zei 
dat hem deze functie wel wat leek! TOP, missie geslaagd. 
En zo kan ik, als ik binnenkort de overdracht aan Kees heb 
gedaan, mijn taak met een gerust hart afronden. In de 
komende Easy-all van februari zal Kees zich ongetwijfeld 
nader aan de leden voorstellen. 

Alle leden die regelmatig, of af en toe in de afgelopen 17 
jaar een bijdrage hebben geleverd aan de inhoud van 
de Easy-all, zeg ik hierbij hartelijk dank. Het was mij een 
genoegen dit werk te mogen doen. En, zoals is te lezen 
in de uitslag van de lezersenquète, opgenomen in dit 
voor mij laatste nummer, is de Easy-all is nog steeds een 
gewaardeerd communicatiemiddel in onze vereniging. Ik 
zou zeggen houden zo! 

Clubwerk 
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Naast het samen roeien bleek Alle-Jarigendag op dinsdag 
14 november 2017, net als voorgaande jaren, weer een 
aangename bezigheid te zijn. Deze keer werd het voor de 
tweede maal en op creatieve wijze, succesvol georganiseerd 
door Maria v.d. Holst.

Met ruim twintig leden en oud-leden vierden we die morgen in 
de soos een feestje met koffie, cake en appeltaart. We zongen 
‘lang zullen we leven’ en luisterden naar wijze woorden van J.M. 
Coetzee dat verhaalde over een barmachtige koning in een 
machtsconflict met zijn geweten tijdens de strijd met barbaren. 
Dit alles welluidend voorgedragen door Marius Aalders met 
een prachtige oude tekst uit de dertiger jaren, die vandaag de 
dag ook weer van toepassing zou kunnen zijn.
Het uitpakken van de meegebrachte cadeautjes ging zoals 
bedoeld. Eén ieder werd verrast met een origineel geschenk 
dat aan de hand van een ontbrekend puzzelstukje op de 
verpakking werd herkend.

Alle Jarigendag
Door Bert van Nispen
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In dit artikel wordt het roeien in de Allem8ig in beeld 
gebracht. Deze beelden worden gelardeerd door enkele 
individuele impressies.

15 oktober 2017: Een prachtige roeidag en voor ons allen (9 
crew-classers) een machtig gevoel in toch meestal een jachtig 
leven. Volgens een artikel in BN De Stem1 biedt roeien een 
maximale ontspanning als resultaat van mentale en fysieke 
inspanning. Het roeien in de Allem8ig verheft deze som 
(mentale + fysieke inspanning = maximale ontspanning) in de 
achtste macht.

1 BN De Stem, 19 oktober 2017

Voor een enkeling viel de voorbereiding een dag eerder 
letterlijk in het water, maar de ochtendstond van 15/10 had 
onwaarachtig goud in de mond. Het werd een toverachtige 
dag.

Liane: “Het mooiste weer van de wereld, een hele lange boot en 
goed gezelschap … dat waren de ingrediënten van een reuzeleuke 
roei-ervaring. Dat we na een krappe twee maanden roeiles al in 
staat bleken te zijn om in een acht te roeien vind ik heel bijzonder, 
zeker als je daarbij bedenkt dat de meeste bemanningsleden tot 
voor kort totaal geen roei-ervaring hadden. Dat smaakt naar 
meer!”

Allem8ig roeien in beeld
Door Kees van de Sande
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Toine: “Wat een enorm lange boot de Allem8ig! Met het uit de 
loods tillen is de ruimte vóór de loods maar net genoeg om te 
manoeuvreren. Ondanks dat het een gladde smalle boot is, ervaar 
ik de boot als best stabiel. Ik merkte tijdens het roeien dat de boot 
duidelijk sneller en vloeiender door het water glijdt als de voor mij 
bekende C4 boten. Een leuke ervaring, die smaakt naar meer!”

Kees: “Roeien in de Allem8ig is voor mij samen zijn, samen doen, 
samen werken en prachtiger dan roeien in je uppie.”

Aandachtig luisterden we naar de kernachtige instructies van 
Louis en de commando’s van Ulli. We volgden deze wilskrachtig 
op, wat een eendrachtig roeien in de Allem8ig mogelijk 
maakte. In het begin waren sommigen nog zenuwachtig of 
krampachtig, maar onder de bezielende leiding van Ulli en 
Louis gingen zij al snel soepeltjes aan de slag.

Een gezamenlijke, daadkrachtige slag door ons als roeiers, 
bracht deze reusachtige boot met een fabelachtige snelheid 
vooruit. Door Ulli en Louis kregen we het gevoel eigenmachtig 
te zijn op het water. 
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Tarek: “What I liked from the acht, is that I could easily hear the 
steers man, via the speakers on the boat. That made me realize how 
important it is to be clear and loud when being a steersman myself. In 
the beginning of our experience as steersmen, I realize we were shy in 
giving commands, but this doesn’t help to stear a boat. On the other 
hand, it felt much harder (and took longer) to maneuver a big boat.”

In het beheersen van de roeitechniek is er voor een enkeling 
nog een lange weg te gaan, maar oefening baart kunst of in de 
woorden van Ulli: “Übung macht Meister”.

Cheque voor aangepast roeien
Het is al even geleden, ’t was 
te laat voor de vorige Easy-
all maar wel het vermelden 
in de EA waard. Waar dit op 
slaat? 

Wel de roeivereniging 
ontving in oktober een 

donatie van de loopclub 55 voor 5, bedoeld om het roeien 
voor mensen met een handicap makkelijker te maken. 
Zo kunnen bijvoorbeeld sommige mensen maar met één 
hand roeien. De commissie voor het aangepast roeien 
oriënteerde zich daarom al langere tijd op de ombouw van 
een C2× naar boordroeien. Maar dat bleek vrij kostbaar en 
dus was dat er tot nu toe nog niet van gekomen.

Maar soms is het geluk met ons. Zo namen mensen van 
loopclub 55 voor 5 in het najaar contact op met Richard 
Louwaard met de melding dat ze graag het sporten voor 
mensen met een beperking wilden faciliteren. En toen was 
één en één twee en wist Richard meteen de bestemming 
waaraan de donatie ten goede zou komen. Andere 
verenigingen hadden voor de ombouw van en Wiersma 
C2× naar C2- al goede ervaringen. En toen bleek dat onze 
materiaalcommissaris hiervoor nog een offerte klaar had 
liggen, was uitvoering een fluitje van een cent. Naast de 
donatie van club 55 voor 5 kreeg de RV Breda ook nog 
een particulier bedrag voor bijbehorende boordriemen. 
Binnenkort gaat de boot naar Wiersma voor de ombouw en 
dan is in 2018 de roeivereniging, met dank aan loopclub 55 
voor 5, weer een faciliteit rijker!



7
Roeivereniging Breda | Easy All 208 | december 2017

In een onbewaakt ogenblik had ik mezelf op de lijst gezet om 
mee te doen aan de Pepernotenrace. En wie A zegt moet ook 
B zeggen. Bij de inschrijving op zaterdag 26 november bleek 
ik ingedeeld in het Turfschip (8×+). Nou had ik in geen jaren 
meer geroeid in een acht en ik dacht bij mezelf: ‘Dat ga ik dus 
niet doen’. Maar ja, dan zet je wel de organisatie voor het blok 
en dus nam ik de plaats in van Henri Peters en wierp mezelf 
op als stuurvrouw. Probleem opgelost.

Vervolgens ging ik op zoek naar mijn ploeggenoten. Dat 
waren enkele jonge meiden, Bo en Viva, de rest was meer van 
middelbare leeftijd. Een pepernotenrace moet je houden in 
stijl en gelukkig hoeft dat tegenwoordig niet geheel zwart 
geschminkt. Met een paar roetvegen maakten we onze ploeg 
al onderscheidend van de andere ploegen, tot hilariteit van 
velen. Overigens bleken zegge en schrijve twee van de acht 
ploeggenoten meer of minder ervaren met boordroeien, de 
rest had nog nooit in een acht gezeten! 

Nadat iedereen was ingestapt nam ik plaats in of liever òp de 
stuurplek. Ondanks alle kussentjes (en toch niet al te brede 
heupen) zat ik aardig in gekneld. Dat deed zich tijdens het 
oproeien en de wedstrijd ook aardig gevoelen met een slapend 
linker- en dan weer rechterbeen. Belangrijker was natuurlijk 
het roeien zelf. Als je nog nooit hebt boord-geroeid en in een 
acht hebt gezeten, moet zo’n wedstrijd toch een bijzondere 

ervaring zijn. Al sloeg een enkeling er letterlijk en figuurlijk 
gesproken een slag naar, overall ging het helemaal niet slecht. 
Dat je überhaupt min of min gelijk roeit in zo’n situatie en niet 
voortdurend over linker- of rechterboord valt, kun je best wel 
een wonder noemen. 

Tijdens het oproeien kunnen er nog wat aanwijzingen worden 
gegeven, ‘tijdig klippen, volg de slag etc.’ maar dat is het dan 
ook wel. Tenslotte gingen we van start. Ik schreeuwde m’n 
longen uit m’n lijf met aanmoedigingen tijdens de 2500-meter-
race, want de hulpapparatuur om me met microfoon 
verstaanbaar te maken was al ingepikt door andere ploegen. 
En zo eindigden we tenslotte, van de 20 boten die meededen, 
in 010.25u, correctiefactor 1,206 en met een gecorrigeerde tijd 
van 012:33,45u op een eervolle elfde plaats in het middenveld. 
Helemaal niet gek. De taart ging weliswaar aan onze neus 
voorbij, maar de ervaring was prima en knotsgezellig.

××× Tijd Factor Gecorrigeerde tijd

8 Schoon Schip 4× 0:09:25 1,164 10:57:40

13 Suisse C4* 0:10:26 1,06 11:03:34

16 Hellegat C4* 0:10:35 1,06 11:13:06

12 Fourza 4× 0:09:44 1,164 11:19:47

20 Fourmidable 4× 0:09:51 1,164 11:27:55

17 Volkerak C4* 0:10:55 1,06 11:34:18

10 Ventisei 4× 0:10:10 1,164 11:50:02

11 H.A. van der Pas 4- 0:10:38 1,122 11:55:50

18 Seb Ben B4+ 0:11:34 1,05 12:08:42

7 Tredici 4× 0:10:43 1,164 12:28:27

3 Turfschip 8+ 0:10:25 1,206 12:33:45

9 Carboneria 4- 0:11:32 1,122 12:56:25

2 Allemachtig 8× 0:10:36 1,244 13:11:11

6 Willem Snickerieme 4* 0:11:42 1,13 13:13:16

14 van Starckenborgh B4+ 0:12:40 1,05 13:18:00

15 Roode Vaart C4* 0:12:50 1,06 13:36:12

19 Beatrix 4* 0:12:15 1,13 13:50:33

4 Maple Leaf 8+ 0:11:38 1,206 14:01:47

1 Waterzooi 8+ 0:12:01 1,206 14:29:32

5 Waterwonder 4* 0:09:54 1,500 14:51:00

Pepernotenrace
Door Karin Plantinga

  De winnaars (v.l.n.r.): Ivo Tienhoven, Wim Möhlmann, Pier van Leest en  
Inge Huijgens.
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Ergometervreters
Door Hans van Engen
Een erg lage opkomst heeft de ergometervreters bij het 
eerste onderdeel van de ergocompetitie niet gedeerd. 
Met 4 roeiers was het namelijk snel opbouwen (en 
afbouwen). Volgende ronde gaan we er weer stevig 
tegenaan met een sessie in teamverband.

Let op: Naar aanleiding van de lage opkomst is de volgende 
ergometeravond terug naar dinsdagavond verplaatst, 
namelijk naar 12 december. Met genoeg aanmeldingen 
wordt deze aankomende ergoavond afgesloten met een 
gezellig etentje! Deze sessie wordt voltrokken in een 
opstelling van 4 tegen 4. Ideaal om eens te kijken waar je 

staat met je ploegmaats. Iedereen roeit dezelfde tijdsduur 
van zeseneenhalve minuut: aan het eind worden alle 
geroeide afstanden bekend gemaakt.
Aanmelden kan via dit formulier of door de ergocommissie 
te mailen: ergometervreters@gmail.com.

Naschrift redactie: door omstandigheden is deze Easy All 
pas verschenen na 12 december, waardoor de tweede 
ronde van de ergometercompetitie al gepasseerd 
is. Excuses daarvoor. Let op: in januari is er weer een 
ergometercompetitie-avond. Houd de website van de 
vereniging in de gaten voor actuele informatie!

 

C L U B W ERK

RV BREDA

Doe mee! Doe mee! Doe mee! Doe mee! Doe m
ee!

  Schrijf in via de rv breda site!!!

CLUBWERK

Donderdag 12  december: 
Teams van 4 tegen 4
Op tijd: 7’30” 
gezamenlijk eten na a�oop 

Woensdag 17 januari:
Teams van 4 tegen 4
Op tijd: 7’30”
gezamenlijk eten na a�oop   

Dinsdag 27 februari:
20 minuten test 

Ergometercompetitie 2017/18

Donderdag 23 november: 
20 minuten test 

Voor vragen: ergometervreters@gmail.com

Clubwerkergoavondteam: Parag Shanbhag, Martijn van de Corput, Coen Weber, Oskar Goldstein, Hans van Engen, Ilja Kok en Linda van Velthoven.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIy-rZYd1bB3hmZI-YReu3rnCllczebRLj6tSqAP2HfEBE7g/viewform
mailto:ergometervreters%40gmail.com?subject=aanmelden%20ergometercompetitie


9
Roeivereniging Breda | Easy All 208 | december 2017

Door Hans van Engen
Modderige wegen na de bietencampagne; eindeloze 
velden, glimmend van de omgeploegde grijze zeeklei, 
een druilerige noordoostenwind die temperaturen 
van rond het vriespunt aanvoert. Mistflarden van de 
Suikeruniefabriek vermengen zich naadloos met de 
laaghangende bewolking. Een wedstrijd die voor 
jonge roeiers vaker niet, dan wel doorgaat vanwege 
de weersomstandigheden.

Met dit beeld in het achterhoofd lagen we te wachten 
in de draaikom van de Dintel en het Mark-Vlietkanaal. 
“Waar denk jíj aan”, vroegen we aan ploeggenoot X, die 
voor zijn doen ongebruikelijk stil was. Zijn antwoord was 
een even krachtig als verrassend staaltje ‘omdenken’, dat 
de voltallige Breda-afvaardiging naar een hoger plan 
werd getild, ja, zodanig zelfs dat zij boven de grauwe 
middelmaat uit wisten te stijgen. Piet van Arendonk, 
Henk Smoolenaars, Leon Elmans, Joost Jongerius, 
William Weij, Hans van Engen, Willem van der Togt, Rien 
de Jager en stuurvrouw Joëlle Jongerius roeiden naar 
blik - in een baanrecord - in de dubbelacht. Ook in de 
dubbelvier was er blik.

Vanaf dat moment brak in de draaikom de zon door, een 
aangenaam rugwindje stuwde ons voort naar de finish. 
Het Mark-Vlietkanaal kreeg zowaar iets … lieflijks. Er 
bleek niet alleen een Noorzeedijkbrug, maar ook een 
Zuidzeedijkbrug te zijn, er was warmte en gezelligheid; 
een zakelijke, maar hartelijk intermenselijke aansturing 
van het in- en uitstappen aan de vlotten. Er werd 
gezongen. Er waren worstenbroodjes, er was bier. Na 
het zuur was er het zoet van de Suikerrace. Heerlijke 
wedstrijd. Volgend jaar weer.

Suikerrace

Afval scheiden 
levert winst op
Door Wouke Eindhoven
Ook op de roeivereniging is er natuurlijk regelmatig 
iets weg te gooien en net als in een gewoon 
huishouden bestaat dat afval zowel uit glas, 
drankenpakken, groente-en fruitafval en restafval. Nu 
wordt er binnenkort iets veranderd aan het ophalen 
van afval door de gemeente Drimmelen. Vanaf 1 
januari hangt aan het buiten zetten van de GRIJZE 
KLIKO een prijskaartje van maar liefst €11.70 voor 
restafval. Deze grijze containers worden vanaf begin 
volgend jaar 1 × per 4 weken geledigd.

Tot nu toe staan er iedere 14 dagen zo’n drie grijze kliko’s 
van de roeivereniging klaar om geledigd te worden. 
Dat betekent straks dus een prijskaartje van 3 × 11,70 = 
€ 35,10 euro. Als je dezelfde hoeveelheid restafval zou 
aanbieden per maand is dat het dubbele van € 70,20! 

De GROENE KLIKO voor het GFT wordt echter gratis 
opgehaald. Het plastic, de metalen verpakkingen en 
drankenkartons (PDM) eens per 2 weken. En het oud 
papier wordt, evenals het restafval, eens per maand 
opgehaald. Het ophalen van PMD en oud papier is 
eveneens gratis.

Als we goed gaan scheiden kunnen we dus op deze 
afvalkosten aanzienlijk besparen. Voorwaarde is 
natuurlijk wel, dat iedereen hieraan meewerkt. Het is aan 
de sociëteitscommissie om te zorgen voor herkenbare 
afvalbakken voor de verschillende soorten afval.
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Roeivereniging Breda staat al maanden volop in de 
picture, er zijn veel belangstellenden die zich aanmelden 
als lid en willen leren roeien. Dat is wel goed voor onze 
vereniging, maar helaas hebben we dit najaar niet al deze 
nieuwe leden les kunnen geven; er waren meer nieuwe 
leden dan we met het beschikbare aantal instructeurs aan 
konden. 

Deze nieuwe leden staan nu op een wachtlijst en gaan na 
de winter beginnen met de Crew Class lessen. Om met 
deze nieuwe leden contact te blijven houden organiseren 
we voor hen in Januari een gezellige ergometeravond met 
stampende muziek en ook nog een borrel na afloop, zo 
kunnen ze al een beetje proeven aan onze vereniging.

Los van deze wachtlijst komen er natuurlijk ook nog open 
dagen. We hebben al een aantal belangstellenden die zich 
nog niet hebben ingeschreven, gevraagd om die open 

dagen te bezoeken, dan kunnen ze zich een goed beeld 
vormen van hoe leuk roeien is. 

Opmerkelijk is altijd de jaarwisseling, dan zien we een 
tijdelijke toename in de instroom van nieuwe leden. Vaak is 
de discussie thuis over goede voornemens voor het nieuwe 
jaar de motivator om hun roeiplannen werkelijkheid te 
laten worden. 

Het gaat bij de Crew Class dus weer druk worden; iets 
meer dan 100 Crew Class lesmomenten staan voor 
2018 ingepland tussen alle andere evenementen van 
onze vereniging. Roeivereniging Breda is voortdurend 
op zoek naar leden die hun roeivaardigheid willen 
doorgeven aan de volgende generatie en nodigt jou uit 
om je aan te melden als instructeur voor de Crew Class. 
Doe dit nu meteen, want pas als we voldoende formele 
toezeggingen hebben van (aankomend)instructeurs dan 

Help! 
Wachtlijst voor nieuwe leden 
Door Wouter van Hengel

Clubwerk
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weten we hoeveel nieuwe leden we de roeikunst kunnen 
gaan aanleren. In 2018 willen we proberen om ook les 
te geven op doordeweekse ochtenden; daarom vragen 
we midweekroeiers, toerroeiers en andere roeiers die 
op doordeweekse ochtenden zelf roeien om zich aan te 
melden om instructie te geven.

Wat wordt er van je verwacht als Crew Class 
instructeur?
•	 Je geeft in een team van drie instructeurs les aan een 

ploeg van 12 tot 15 cursisten op beginnersniveau. In 
totaal geef je niet meer dan tien lessen. Heb je nog 
niet eerder les gegeven, dan zorgen we dat je bij twee 
ervaren instructeurs word ingedeeld.

•	 We verwachten dat je zelf kan roeien op minimaal S2 
niveau en al een jaar roeiervaring hebt.

•	 Instructeurs dienen enthousiasme uit te stralen, 
overwicht te hebben op anderen en geduldig te zijn. En 
je moet goed onder woorden kunnen brengen wat je 
wilt uitleggen.

•	 Je dient bereid te zijn les te geven aan de hand van 
het lesprogramma, dit is noodzakelijk want elke 
ploeg cursisten krijgt twee keer per week les van twee 
verschillende teams met instructeurs.

Wat krijg je er voor terug?
•	 Instructie geven is een heel aantrekkelijke manier om je 

Clubwerk uren in te vullen. 
•	 Je krijgt zelf les in het instructie geven met de 

mogelijkheid om de KNRB opleiding RI2 te volgen.
•	 Instructeurs krijgen directe terugkoppeling door de 

examinatoren over de roeitechniek van hun cursisten. 
Hierdoor krijg je meer inzicht in de finesses van de 
roeitechniek, waardoor je zelf nog beter leert roeien.

•	 Les geven is heel dankbaar werk, je helpt enthousiaste 
nieuwe leden van onze vereniging om dezelfde sport te 
leren die je zelf ook met plezier doet.

•	 Door les te geven leer je nieuwe mensen binnen de 

vereniging kennen, zo breid je gemakkelijk je netwerk 
uit met nog meer roeicontacten.

•	 Instructeurs krijgen alle benodigde materialen, 
waaronder het lesprogramma, instructiedocumentatie, 
coachcards, evaluatiekaarten en het felbegeerde blauwe 
poloshirt met opschrift "KNRB Instructeur". 

•	 Roeiers reserveren boten maximaal 24 uur van tevoren, 
instructeurs reserveren lesboten maximaal 48 uur van 
tevoren; dit privilege mogen instructeurs ook gebruiken 
voor het reserveren van een skiff voor zichzelf.

Hoeveel tijd kost je dit?
•	 Een les bestaat uit 60 minuten instructie op het water; 

reken met voorbereiding en nabespreking op zo'n 
twee uur voor een les. Je geeft één maal per week 
les en in totaal geef je niet meer dan tien keer les. 
De aanvangstijden van de lessen kunnen in overleg 
aangepast worden bij de wensen van de instructeurs. 
Invalinstructeurs geven niet alle lessen, zij worden 
gevraagd waar nodig in te vallen indien een instructeur 
een les niet beschikbaar is. 

Wanneer wil je les geven?
•	 Eind maart 2018 start de eerste Crew Class cursus met 

les op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond 
en op zaterdagochtend. 

•	 Nieuw komend voorjaar is ook les op een (nog te kiezen) 
doordeweekse ochtend. 

Als jij als ervaren roeier binnenkort aan de kerstkalkoen of 
aan de oliebollen zit, kan jij je familie of vrienden dan trots 
vertellen dat jouw goede voornemen voor 2018 is dat je 
Crew Class instructeur gaat worden?
Wil je meer weten over les geven aan de Crew Class, of 
wil je je aanmelden als (aankomend) instructeur of als 
invalinstructeur, wacht dan niet tot de vacatures op de 
Clubwerk website staan, maar stuur snel een mailtje aan: 
crewclass@rvbreda.nl 
Of bel Wouter van Hengel, telefoon: 06 36 30 19 54 
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Interview met Wim Buitendijk

De Paul 
Veenemansprijs: een 
wedstrijd voor de 
veelzijdige sporters 
onder ons
Door: Anna de Zeeuw

Als je roeit ben je sportief bezig, dacht ik altijd. Maar baas 
boven baas: De Paul Veenemans Prijs is voor de echte 
sportieveling. Van de vier onderdelen: roeien, schaatsen, 
wielrennen en hardlopen moet er minimaal aan drie disciplines 
deelgenomen worden. Roeien, in een skiff of twee-zonder, is 
hierbij verplicht. 

Ieder jaar wordt de wedstrijd bij een andere roeivereniging in 
Nederland gehouden. Dit jaar door Roeivereniging de Hertog, 
op 11 en 12 november in Den Bosch. Wim Buitendijk deed maar 
liefst voor de derde keer mee en ging de strijd aan, deze keer 
naast Johan Bielderman van onze vereniging. Via Whatsapp kon 
zijn ploeg het volgen. Een bijzondere prestatie, die nieuws gierig 
maakt. Reden voor een interview.

Waarom deed je mee?
In 2015 was er hier een wedstrijd in Breda, toen had Roei-
vereniging Dudok het georganiseerd. Dat was een mooie reden 
om mee te doen. In dat jaar waren we met zijn drieën vanuit 
RV Breda. Toen was ik 39e van de in totaal 60 deelnemers. 
Vorig jaar ben ik iets hoger geëindigd, en toen had ik wel mijn 
klasse gewonnen. Nu is het nog weer iets beter gegaan. Er zijn 
onderdelen die ik niet leuk vind om te doen, zoals hardlopen, 
maar dat kon ik laten schieten want je hoeft er maar drie van de 
vier te doen. 

Hoe heb je je voorbereid?
Eigenlijk had ik me beter kunnen voorbereiden. Fietsen doe 
ik heel de zomer. Schaatsen kan ik wel. Ik ben ook lid van de 
schaatsvereniging. Ik had eigenlijk meer tijd in het skiffen 
moeten steken, die aanloop was te kort. Ik had in de zomer 
moeten skiffen. 

Hoe ervaar je zo’n wedstrijd? 
Het was best een vermoeiend weekend. Je hebt wel wat tijd 
om te herstellen. Zaterdag fietsen, zondag schaatsen en roeien. 
Dat maakt het onderscheid tussen een gewone wedstrijd. 
Het is een opstapeling van dingen. En je moet overal redelijk 
presteren. Dat schaatsen doe ik het beste. Johan was voor mij 
mijn grootste concurrent. Met het roeien heb ik veel punten 
verloren van Johan. Daar is hij veel beter in dan ik. Met fietsen 
had ik iets verloren ten opzichte van Johan. Hij fietst regelmatig 
met een groep.

Had je gezelschap?
Ik had geen begeleiding. Johan was mijn maatje. Maar de 
ontvangst op de Hertog was heel netjes en goed geregeld. 
Het was toeval dat Johan ook meedeed. Ik had het er met hem 
over. Ik kreeg daarna een mailtje van Johan dat hij toch ook 
mee ging doen. Je moet veel spullen meenemen: naast de skiff 

WIM BuITENDIJK: “DAT MAAKT HET 
ONDERScHEID MET EEN GEWONE WEDSTRIJD. JE 

MOET OVERAL REDELIJK PRESTEREN.”
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sowieso een fiets, en een fatsoenlijk pak. Voor het schaatsen is 
het ook wel fijn als je goede schaatsen hebt. 

Uit welke nummers kon je kiezen?
Op zaterdagochtend werd het spits afgebeten met een 
wielrenparcours van 10 kilometer. Hierbij werd er eerst gefietst 
vanuit de roeivereniging, midden in Den Bosch. Dat was 
wel apart. Het was een tijdrit. We moesten een parcours van 
10 kilometer afleggen. Ik heb dit traject afgelegd in 18.01,5 
minuten, gemiddeld 33 kilometer per uur. 
Later die middag stond het onderdeel schaatsen op het 
programma op de ijsbaan van IJssportcentrum Eindhoven, 
waar in totaal 4100 meter afgelegd diende te worden door 
alle deelnemers. Ik ben op eigen gelegenheid naar de ijsbaan 
gereden. Daar zette ik een tijd neer van 7.43,7 minuten voor de 
11 rondjes. 

Hoe ging het verder, vooral met roeien natuurlijk?
Op de wateren van Roeivereniging de Hertog, de Dieze, dat 
is een zijrivier van de Dommel midden in den Bosch, werd de 
wedstrijd zondag afgesloten met het onderdeel roeien. Mijn 
tijd over de 3,5 kilometer in de skiff was 17.16,5 minuten (2.27 
minuten per 500 meter). Ik was er wel tevreden mee, ik had een 
redelijke tijd. Roeien is verplicht, dus dat telt altijd mee. 

Hoe waren de omstandigheden?
De vooruitzichten waren slecht: harde wind, en natte sneeuw. 
Het was wel regenachtig, maar niet extreem zoals voorspeld. 

Tijdens de roeiwedstrijd hadden we gelukkig wind mee. Het 
was windkracht 3 met af een toe een bui. Er zat bij het roeien 
wel een lastige brug tussen, de Dieze. Het was een slingerend 
parcours. Ik heb het parcours niet goed kunnen verkennen 
vooraf, dit heb ik tijdens het oproeien gedaan. Dan vaar je maar 
een beetje op goed geluk.

En wat waren jullie prestaties?
Ik was tweede van de Veteranen F deelnemers met 299.5 
punten. Ik ben 28ste overall van de 59 deelnemers geëindigd. 
Johan was overall eerste van deze leeftijdscategorie, en 23e in 
het totaalklassement.
 
Wat was je dieptepunt en hoogtepunt? 
Ik heb relatief langzaam geroeid, en het fietsen viel eigenlijk 
tegen, ik kan in principe wel harder fietsen. Maar ik was wel blij 
met mijn schaatsprestatie. Ik heb alles met plezier afgelegd en 
redelijk ontspannen benaderd. Ik denk dat je altijd harder wilt. 
Er is een vaste groep die elke keer meedoet. 

Doe je dit vaker? 
Een paar jaar terug heb ik bijvoorbeeld een achtste triathlon 
gedaan, zwemmen, lopen en fietsen. Dit is vergelijkbaar 
daarmee. 

Zou je het aanbevelen aan andere leden? 
Het is een leuke, gezellige wedstrijd. Je moet alle onderdelen 
wel redelijk beheersen om het leuk te maken. Sommigen doen 
alle vier de onderdelen en kijken waar ze het beste presteren. 
Hier kan de gewone sporter aan meedoen. Dit jaar heb ik 
geen afvallers of gekke dingen gezien. Er was ook iemand, die 
roeide pas drie jaar. Dat is wel knap. Het is elk jaar in een andere 
vereniging. Volgend jaar is het in Amersfoort. 

Was je vrouw trots op je?
Ja natuurlijk, dat is ze altijd. Het is goed als je, zeker op mijn 
leeftijd, sportief bezig bent.
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Wie de moeite neemt om verder dan de A16 brug te roeien, 
komt in een stuk van de Mark met drie lange bochten van 
ongeveer een kilometer elk. Het zijn niet de oorspronkelijke, 
natuurlijke meanders, maar afsnijdingen daarvan. Ik vind 
het altijd een fijn stuk om te roeien, omdat je je er zo 
midden in de natuur kan wanen. Veel vogels vinden het er 
ook goed toeven, dat heeft er misschien mee te maken dat 
ze er meer beschutting vinden dan in de rechte stukken. 
Tussen de wilde eenden zwemmen er regelmatig ook wat 
minder gangbare familieleden tussen zoals krakeenden, 
smienten of wintertalingen. Toch kijk ik in deze tijd niet zo 
zeer uit naar eenden, maar naar een fuut, de Dodaars om 
precies te zijn. De Dodaars is een héél klein fuutje, denk aan 
een grote merel, dat heel goed kan duiken en lang onder 
water blijven. Je ziet ze gemakkelijk over het hoofd. Het 
komt tijdens het roeien regelmatig voor dat je een paar 
honderd meter achter je een Dodaars zie bovenkomen – die 
voor de boot uit is is ondergedoken. Ze kunnen bijna een 
minuut onder water blijven.

Ik heb zelf heel lang gedacht dat ze daar hun naam aan 
ontlenen: dat ze zó lang onder kunnen blijven dat ze dood 
lijken, maar dat blijkt dus anders te zitten. De Dodaars 
heeft zijn naam aan de opvallende donsveren op zijn kont 
(dot-aars”) te danken. De naam ‘dodaars’ werd om die 
reden vroeger ook wel gebruikt voor de dodo; ‘dodo’ komt 
dus uit het Nederlands en is afgeleid van dodaars. Uit het 
woordenboek der Nederlandsche Taal: Men vinter ook (op 

Mauritius) sekeren vogel, die eene dot veeren aan den aars 
heeft, die van sommige Dodaersen genaemt wort, van andere 
Dronten, de eerste die hier arriveerden hietense walgh-vogels. 
Walgen, omdat ze naar verluid niet te vreten waren …

Ook mooi vind ik de Brabantse naam Pook of Pookske, ik 
kan me voorstellen dat die betekenis voortkomt uit het 
beeld van de duikende vogel die door het wateroppervlak 
steekt. Het allermooiste echter, in al zijn eenvoud, is 
misschien wel de Friese naam: dûkerke (duikertje), hier ook 
als klein eerbetoon aan Karin Plantinga, wier wortels als ik 
me goed herinner in de voormalige gemeente Baarderadeel 
liggen. Als dank voor haar jarenlange eindredactie van de 
Easy-all.

Over het water
Door R.Wiekel

Waar: Tussen paal 11 en 13
Wanneer: meeste kans van oktober tot en met maart

De Dodaars 
(Tachybaptus ruficollis)
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Lezersonderzoek Easy All 
De resultaten: http://bit.ly/2BffT10
De redactie van de Easy All wil graag weten wat de 
leden van RV Breda van hun clubblad vinden. Wat 
wordt gewaardeerd, wat mist u, wat kan er beter of 
anders? Want de Easy All wil er voor álle leden van de 
roeivereniging zijn.

In oktober ontvingen alle leden van de roeivereniging via 
e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan een online 
lezersonderzoek van de Easy All. Op de volgende pagina’s 
vindt u de antwoorden van de respondenten. U kunt de 
resultaten ook online lezen: http://bit.ly/2BffT10

Bekendheid Easy All

 Niet als de artikelen die nu in de Easy All staan, 
gewoon op de RV Breda website gepubliceerd worden. 
Omdat dat nu niet het geval is, heeft het blad voor mij 
nog een meerwaarde. Maar we zouden wat mij betreft 
de informatievoorziening ook prima kunnen bundelen in 
één kanaal: de website. Dan kan je bovendien de artikelen 
publiceren op het moment dat ze relevant zijn, dus het 

is actueler. Er moet dan wel wat gedaan worden aan de 
schrijfstijl, want die is m.i. nu vaak te lang(dradig). 

 ik blader het meestal door. Als de info uit het blad 
(alleen) op de site zou staan, zou het voor mij weinig 
verschil maken.

http://bit.ly/2BffT10
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Verschijning Easy All
De Easy All verschijnt 5 keer per jaar: in februari, april, juni, oktober en december. Dat gebeurt zowel digitaal als in geprinte 
vorm (zwart-wit en in kleur). 

Bekendheid verschijnen Easy All
Het verschijnen van een nieuw nummer wordt op verschillende manieren bekendgemaakt.

(Via een e-mail van de ledenadministratie; Ik zie de Easy All liggen op de sociëteit; Via de website van RV Breda; Via de 
facebookpagina van RV Breda; Via de facebookpagina van RV Breda; Via de facebookpagina van RV Breda)

Verschijningsvorm Easy All
De Easy All verschijnt nu zowel op papier (beperkt aantal) als digitaal. 

(Zwart-wit uitgave om mee naar huis te nemen (in beperkte oplage op de sociëteit beschikbaar); Kleuren-uitgave op de 
sociëteit (inkijkexemplaar); PDF via de website van RV Breda (downloadbaar en afdrukbaar); online leesversie op ISSUU via 
link in de e-mail van de ledenadministratie (ook eerdere nummers zijn daar terug te vinden)).
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((Thuis) op de computer/tablet; … ; Thuis, een nummer dat ik heb meegenomen van de sociëteit; (Thuis) via de website van de 
vereniging; (Thuis) via de website van de vereniging; Bijna niet, alleen kleine stukjes via de link per mail; nadat ik hem geprint 
heb; Thuis op mijn mobiel zodra ik de mail ontvang.; onderweg op telefoon of tablet)

(Van voor tot achter; ik lees alle artikelen; Ik blader erdoorheen en lees artikelen die mij aanspreken; Ik lees de inhoudsopgave 
op de cover en lees doelgericht; ik lees de meeste artikelen)
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Inhoud
Wat vindt u van de inhoud van de Easy All? Zijn de artikelen interessant? Spreekt het blad u aan? Mist u bepaalde zaken? 

Leesbaarheid
De Easy All wordt geschreven door verschillende mensen; redactieleden en clubleden. Wat vindt u van de leesbaarheid?

(… ; Vaak zijn onderwerpen geschreven door en voor roeiers de ook de historie kennen omdat ze al heel lang roeien. Dat is 
jammer voor de nieuwe leden die deze ervaring missen; Zeker de vele artikelen over allerlei toertochten vind ik saai, maar 
ik besef dat een andere doelgroep dat juist weer interessant kan vinden. Verder zou ik meer vaste rubrieken waarderen (ik 
probeer zelf wat met Kunst of Kitsch); … )
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Onderwerpen

(… ; Interview met een lid van de vereniging; Toertochten/-roeien; … ; Tussen kunst en kitsch)

11. Welk(e) onderwerp(en) mist u; waar zou u ook graag over lezen in de Easy All?
19 reacties

Geen mening

Zie ook vraag 8. Ik mis finaal de visie van het bestuur op de vereniging: wat zijn ze van plan, waar liggen de 
prioriteiten: dat zou ik erg interessant vinden. Verder iets meer humor, cartoons, korte 'Wist-je-datjes', iets 'Uit de oude 
doos' (duik eens in het archief, dat is een bron van inspiratie!) en probeer alle overlap met de website te voorkomen.

roeiers zoeken/maken ploeg // roeien & gezondheid // kleding vraag en aanbod //

De techniek van het roeien en ook de techniek rondom het roeien. Voorbeelden: er is nogal eens discussie over snel 
wegzetten na de uitpik, het gebruik van een spiegeltje op de pet, de functie van dolclips, het dragen van clubkleding 
versus het dragen van felgekleurde sportkleding. Misschien gesneden koek voor sommigen, maar zeker niet voor 
iedereen.

Ik zou wel meer willen weten waar het bestuur mee bezig is. Ik heb de indruk dat belangrijke issues die spelen bij de 
vereniging niet de aandacht van het bestuur hebben, maar misschien heb ik het mis. Meer transparantie zou welkom 
zijn en de leden van de vereniging zo ook meer binden. De Easy All kan daar een goed medium voor zijn.

Ontbreken wedstrijdverslagen / instructievoortgang

Geroeide wedstrijden + instructie

Ik vind dat iedereen die de moeite heeft genomen iets te schrijven, t waard is om er tijd aan te besteden door het te 
lezen

Nieuwe rubriek met uitleg over een bepaalde roei-oefening/training

Wedstrijden

Er wordt al veel gemeld. Zou niet weten

Over het wel en wee van verenigingen in de regio; KNRB-beleid

meer over andere clubjes bv roeiers op maandag, op dinsdag op ...... en clubwerk op de roei, bv tuinonderhoud, de 
markregatta commissie, barcie

Roei-vak technische onderwerpen

Wellicht een rubriek waar je jezelf kan voorstellen en een oproep kan plaatsen voor een roeimaatje, misschien actuele 
oproepen ook op de website.

zou ik zo niet weten

Nederlandse roei haal

Een vaste Jeugdhoek - meer communicatie vanuit Bestuur - komende activiteiten
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Zelf bijdragen aan de Easy All
De redactie van de Easy All bestaat uit 4 schrijvende leden en een vormgever. Daarnaast schrijven diverse leden van de 
club bij gelegenheid artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De Easy All is een verbindende factor binnen de club. 
Ingezonden artikelen zijn dan ook zeer welkom!

Redactielid worden

Schrijven over wedstrijdroeien
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Vormgeving

(Het letterTYPE is goed leesbaar; Het letterTYPE is niet goed leesbaar; De letterGROOTTE is goed leesbaar; De letterGROOTTE 
is te klein/krap; Het blad staat erg vol; De artikelen zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden; Het blad is onoverzichtelijk; 
Een prettige verhouding van tekst en beeld; … ; Ik mis de titels van de rubrieken; Ik vind de vormgeving prachtig. Van de 4 
roeiverenigingen waarvan ik lid geweest ben, heeft de RV Breda m.i. het mooiste magazine. Overigens is de trend dat de 
verenigingsbladen allemaal verdwijnen; Vaak lange teksten. Weinig tussenkoppen. Afhankelijk van schrijver wel of niet 
prettig leesbaar; … ; En het staat lekker vol; Op de telefoon is het blad via ISSUU slecht/onhandig leesbaar. Een link naar het 
pdf bestand op de site zou prettig zijn)

(… ; Uitnodigend om te gaan lezen; prachtige vormgeving; … ; Ik vind de vormgeving iedere keer weer erg goed, komt heel 
professioneel over. Compliment voor de vormgever; … ; daar maakt voor mij niet uit; gewoon, maar prima als clubblad; 
tussen oubollig en eigentijds in; …)
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Waardering

18. Heeft u aanvullende opmerkingen voor de redactie?
27 reacties

Ik lees het meest over de RV op de website waar feiten ipv meningen gepresenteerd worden.

Dank voor jullie inzet voor het maken van de Easy all. Een nieuwe rubriek over de historie van de roeisport in 
Nederland en daarbuiten, verenigingen, boottypen, vaarwegen en de gemeenschappelijkheid van de roeisport en 
anderen watersporten, zou een naar mijn mening mooie aanvulling zijn voor de Easy all.

Het meeste heb ik in voorgaande vragen al gemeld, maar het lijkt mij goed om ons i.s.m. het Bestuur te beraden op 
de toekomst van de Easy All in dit digitale tijdperk. Sowieso is een goede afstemming qua inhoud met de website 
en social media gewenst (geen dubbeling). Het zou kunnen dat we stoppen met de Easy All en de vrijgekomen 
capaciteit inzetten om meer (ander) nieuws op de website te publiceren. Maar nog een paar jaar doorgaan kan ook. 
Hoewel ik helaas denk dat een verenigingsblad à la Easy All uiteindelijk een uitstervend ras is.

Als ik de moeite neem om een stukje te schrijven en dit naar de redactie opstuur, dan wordt daar nooit op 
gereageerd. Dan vraag ik me af of mijn moeite wel wordt gewaardeerd. Als het stukje dan uiteindelijk wordt geplaatst 
dan neem ik aan dat ik het goed heb gedaan. Een kort berichtje naar de schrijver met een ontvangstbevestiging en 
mededeling of het stukje wordt geplaatst en wanneer, dat zou wel aardig zijn.

Zelf vind ik het voldoende om op de website verslagen en informatie te vinden, voor mij hoeft de easy all niet zo.

Meer wedstrijd info / MC-verslagen een 1/4 van de vereniging doet een of meerdere malen per jaar mee aan 
wedstrijden

Mijn complimenten, geweldig wat jullie voor elkaar krijgen!

Ga zo door.

De uitgave zou van mij 6 keer per jaar mogen. Nu zijn de artikelen niet altijd actueel.

nee … doorgaan

Doorgaan op de ingeslagen weg

Voor actuele items ook direct de RVB website gebruiken.

ja, veel informatie ,soms te weinig over toer roeien . 

Nee. ik vind het leuk zoals het is.

In mail vanuit redactie pdf of link naar pdf opnemen zou fijn zijn. ISSUU leest op telefoon niet zo prettig.

Compliment van de 'maand' Misser van de 'maand'

volhouden!
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Lezersinformatie



24
Roeivereniging Breda | Easy All 208 | december 2017

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
Ans Wapenaar
Toine Maas
Liane van Heusden 
Louise van Leeuwen
Marloes Hagemans

S2
Johan Holtes
Inge Huijgens

S3
Eric Verhaak
Twan de Loos
Titus van den Brink

S4
Gom van Geel
Manuela Thijm
Marjolein van Loon
Anne Tjepkema
Bernard Broeders

Op basis van zijn roei-ervaring krijgt 
Patrick Haak de bevoegdheden B2 en S3.

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


