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Door Marius Aalders
Roeien bij nacht door de Amsterdamse Herengracht. Je wordt 
er lyrisch van. Met 4 roeiers – Beelke van Meurs, Jan en Maria 
van der Holst en schrijver dezes – hadden we ons opgegeven 
voor de tocht ter gelegenheid van het Amsterdam Light 
Festival. De tocht was georganiseerd door het Roeicentrum 
Berlagebrug, dat recht tegenover het botenhuis van de 
studentenroeivereniging Nereus is gelegen aan de Amstel. 

Wij waren aan de beurt op 18 januari, daags voor het einde 
van het festival. Na van een heerlijke bak snert te hebben 
genoten konden we zo in een klaar liggende C-4 stappen met 
als stuurvrouw Carlijn, instructeur bij het roeicentrum. Er waren 
nog 5 andere boten, met o.a. Viking en De Zaanse. In periode 
vanaf 1 december 2017 is er van een grote belangstelling – wel 
1600 deelnemers – sprake geweest. 

Met voor op de boot een lichtgevende strip roeiden we langs 
het Amstel Hotel naar de Herengracht. Aldaar gingen we onder 
de brug door, die voor de gelegenheid door een kunstenaar 

getransformeerd was tot een lichtgevende ‘Whole hole’ – 
met honderden flitsende ledstrips, net vallende sterren. Een 
lichtgevende rode lijn  langs de grachtenwal van de Chinese 
kunstenaar Ai Weiwei wees ons de weg.

De grachtenpanden zagen er in het donker uit als lichtende 
landhuizen langs de Vecht. Je kon goed naar binnen kijken en 
de luisterrijke interieurs bewonderen met hun kroonluchters 
en lambriseringen. We passeerden veel neonlichtkunstwerken, 
zoals het ‘City Gazing’, een lichtgevende plattegrond van 
Amsterdam, waar we onder door roeien. Bij de Brouwersgracht 
ging het naar stuurboord en via de Singel kwamen we bij het 
Centraal Station en het Oosterdok. Langs het Scheepvaart 
museum en de Nieuwe Herengracht kwamen we weer op 
de Amstel. Stuurvrouw Carlijn betoonde zich een echte 
kunstkenner en legde alles moeiteloos uit. 

Een mooie ervaring die we iedere roeier voor de komende jaren 
kunnen aanraden. Op 1 september 2018 gaat de kaartverkoop 
voor de editie van volgend jaar van start. 

Roeicentrum Berlagebrug organiseert 
de Amsterdam Light Festival -tocht

 Whole hole – Vendel & De Wolf
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 The life of a slime mold – Nicole Banowetz |  City Gazing –VOUW
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Door Sherida Heilbron 
Het stond niet op mijn bucket-list, maar als geboren en 
getogen Amsterdamse, het was een tour om naar uit te 
kijken: Het Amsterdam Light Festival 2017-2018, roeiend 
over de Amsterdamse grachten en de Amstel. 

Ik ben sinds zomer 2017 lid van onze verenging. En het 
bevalt goed! We hebben een enthousiaste crewclass, 
die bijna geheel aanwezig was op de laatste tour van 
Roeicentrum Berlage in Amsterdam. Zaterdag 20 januari, 
om 20.00 uur gingen we met 3 boten het water op. 

Zoals Eberhard van der Laan heeft gezegd: “Het festival 
verbindt kunst met de stad en maakt haar een paar maanden 
per jaar nóg een beetje mooier”. Roeiend door de grachten 
van Amsterdam is ook een kunst op zich. 

Het thema van dit jaar was  ‘Existential’. De kunstenaars 
hebben zich laten inspireren over de rol van licht in ons 
menselijk bestaan: van basisbehoeften tot dromen. 

Het roeien over de Amstel, langs het Amstelhotel, Carré 
en onder de Magere brug door, maakt deze tourtocht al 
speciaal. Vanaf de Amstel gingen we de Herengracht op 
door de “Whole Hole”, een lichtkunstwerk, gemaakt als 
of we door een geboortekanaal gingen: brug verlicht, 
knipperend aan de bovenkant, en de weerspiegeling in het 
water maakte de cirkel rond. 
Zoals bij een geboorte ook belangrijk is, passen we het nu 
toe op het water: Geduld en wachten. Een diversiteit aan 
boten lag kris kras door elkaar heen, wachtend om door 
de Whole Hole heen te kunnen varen. Dat ging letterlijk 
niet zonder slag of stoot. Onze stuurmannen en –vrouwen 
wisten ons er veilig doorheen te loodsen: met korte 
duidelijke commando’s. 

 “Dat vind ik stoer, wat jullie doen! “ riep een voorbijganger op 
z’n fiets. Ja, dat vonden wij ook. 

Al light peddelend en regelmatig slippend gingen we de 
wateren van Amsterdam door. De kunstwerken waren soms 
futuristisch, dan weer duidelijk en helder; verbonden met 

Amsterdam Light Paddle 
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heden en verleden, water en vuur. ‘A necessary Darkness’: 
over de opvallende afwezigheid van licht: een vuurtoren, 
die donker ronddraait in plaats van licht. Thin Line van de 
Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei: een rode lichtlijn 
van 6,5 kilometer lang, lopend langs de wanden van de 
grachten en symboliseert hiermee de grens in de breedste 
zin van het woord.  Extra bij deze tour: we kunnen bij de 
mensen naar binnen kijken: Prachtige grachtenpanden, 
klassiek ingericht, modern, soms afschuwelijke , soms 
schitterende lampen: Toch ook een vorm van licht?

 

Laatste stukje Amstel, we mochten voluit roeien, maar we 
bleven bij de light paddle. Moe en voldaan keerden we 
terug bij Roeicentrum Berlage. We did it! Tijd voor warme 
choco, glühwein en andere drankjes. 

Het is voor de meesten van ons voor herhaling vatbaar en 
een aanrader voor clubleden die hem nog niet hebben 
geroeid. Het heeft iets magisch, roeien over de wateren van 
een stad. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. 
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WERkGROEP PRIVACy 

Nieuwe Privacyregels  
& RV Breda 
Door Petra Ramakers
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet 
bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van 
persoonsgegevens en geldt voor alle organisaties in Europa, 
dus ook voor sportverenigingen. Wat betekent de komst van 
de AVG voor onze roeivereniging?

De systemen waarmee we gegevens verwerken, bijvoorbeeld 
de ledenadministratie en het bootreserveringssysteem, 
worden door onze leveranciers aangepast zodat we op tijd aan 
de wet voldoen. Op sommige punten, zo zal je merken, gaan 
deze systemen vanaf 25 mei iets anders werken. Hierover word 
je nog uitgebreid geïnformeerd.

Behalve de systemen die we gebruiken moet hier en daar 
de werkwijze van commissies ook aangepast worden. Een 
voorbeeld: je mag per 25 mei niet meer onbeschermd een 
lijstje met namen van deelnemers en hun e-mailadressen voor 
een evenement per e-mail versturen naar anderen. Hiervoor 
in de plaats komt een veilig communicatiesysteem. Je kunt 
daarmee net zo gemakkelijk als voorheen werken, maar dan op 
een veilige manier. Dit systeem wordt ook meteen voorzien van 
een back-up voorziening, zodat zoekgeraakte lijstjes tot het 
verleden gaan behoren. 

We laten je dit nu al weten, omdat alle leden hier ook buiten 
RV Breda mee te maken zullen krijgen, op het werk of elders. Bij 
RV Breda is een team hiermee aan de slag gegaan. Ik heb het 
vertrouwen dat, als we ons allemaal bewust worden van wat 
privacy betekent, dit allemaal op tijd voor mekaar is en we van 
de nieuwe privacyregels niet te veel hinder zullen hebben bij 
het roeien.

in memoriam  

Jef Koster 

Door Marius Aalders
Juist voor Nieuwjaarsdag overleed in zijn woonplaats 
Teteringen Jef Koster. Hij werd lid in 1976 en was 
daarmee een van onze oudste leden in anciënniteit. 
Jef was al enkele jaren niet meer actief als roeier. 
Hij volgde wel nog intensief wat er in de RV Breda 
gebeurde. Vooral hoe het ging met zijn roeimaatjes in 
de Ouwe8, voorheen de Zondag-Acht. 

Beelke van Meurs, die hem vanaf het begin kende: “Hij 
was direct zeer enthousiast. In augustus 1977 bezochten 
wij met hem het Wk-roeien op de Bosbaan. Hij deed 
mee met een legendarische tocht rond Giethoorn en 
schoof daarna aan bij de Zondag-Acht. Hij had zitting in 
de geschillencommissie van onze vereniging en was een 
stille weldoener. Zo heb ik uit betrouwbare bron dat hij 
destijds onze toerbotenwagen financierde.”

Geert van der Wijst, lid van de Ouwe8 weet nog te 
melden, dat hij op zijn trouwe boegplaats een keer werd 
overvaren door een begeleidingsbootje van de kMA. Hij 
kreeg de bodem van dat bootje in zijn nek en zijn rug, 
maar hield er wonderwel geen ernstige gevolgen aan 
over. “Jarenlang oefende Jef als gespecialiseerd advocaat 
een harde scheepvaartpraktijk uit in Rotterdam, maar 
in zijn vrije tijd was hij een milde en relativerende man”, 
aldus Geert van der Wijst. 

Op de foto: Jef koster temidden van zijn roeimaten van de Zondag8, 
ergens in het jaar 2004.
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Door Wouter van Hengel  
Veel roeiers trekken er vaak op uit voor een grote of kleine 
toertocht in eigen land of in het buitenland. Het aan-
trekkelijke hiervan is dat je roeit in een andere omgeving 
en je bent de hele dag sportief met elkaar bezig in de 
buitenlucht. Vaak roei je door een prachtig landschap of 
je roeit een vreemde stad in en geniet van de architectuur. 
Koffiedrinken en lunchen doen we soms bij een plaatselijke 
roeivereniging, soms in een restaurant aan de waterkant of 
soms wordt het een picknick. Of je nu een dag of langer gaat, 
een roeitocht voelt steeds als een complete vakantie. Wil je 
ervaren hoe het is om met een toertocht mee te gaan? Wil je 
leren hoe je roeit op groot open water en hoe je een roeiboot 
in een sluis schut? Ga dan mee met onze Instructietocht 
Toerroeien, want toerroeien leer je voor een belangrijk deel in 
de praktijk. 

Voor wie is dit bestemd?
Dit is voor roeiers die de Crew Class al hebben gedaan. Maar 
omdat je in de Crew Class alleen op het beschermde water van 
de Mark hebt geroeid zonder al te veel golven en stroming, 

zonder veel drukke scheepvaart, zonder ondiepten of stroom-
versnellingen en ook zonder eb of vloed, organiseert de Toer-
commissie een aantal malen per jaar deze instructietocht, 
zodat je leert om jezelf ook in een andere omgeving te kunnen 
redden.

Het programma
De tocht vertrekt vanuit Roeivereniging Breda met wherry’s 
en C4 boten, gaat via het Markkanaal langs Oosterhout 
naar Geertruidenberg, via de Amer en daarna terug via het 
riviertje de Donge naar het Wilhelminakanaal. In de haven van 
Geertruidenberg zal worden aangelegd voor een lunchpauze. 
Op deze tocht passeer je tweemaal een sluis en leer je hoe het 
schutten van een roeiboot gaat; je leert roeien op een kanaal 
waar vrachtboten met hoge snelheid mogen varen; je krijgt 
te maken met groot open water op de Amer met soms flinke 
stroming, flinke golven en vaak druk scheepvaartverkeer. Je 
passeert verschillende bruggen, sommige daarvan gebruiken 
lichtseinen die je zeker ook moet leren; sommige bruggen zijn 
erg smal; je leert hoe je die ook kan passeren. Je gaat oefenen 
hoe je met een wherry zonder een vlot kan aanleggen aan een 

CURSUSINfORMATIE

Instructietocht Toerroeien 
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hoge wal; ook het sturen en navigeren op voor jou onbekend 
roeiwater ga je leren. 
Voor het voorjaar 2018 zijn deze instructietochten gepland 
op de volgende data: 24 maart en 26 mei. 

Deze tocht gaat over een traject van in totaal 30 km. We gaan 
ervan uit dat je hiervan ongeveer 1/3 deel gaat sturen en 2/3 
deel gaat roeien. Na afloop heb je dus 20 km geroeid. Als je 
denkt dat dat nog wat veel voor je is, dan adviseren we je om 
wat extra te trainen alvorens je hieraan begint. De meeste 
roeitochten gaan over dit soort afstanden, of soms meer. 
Na afloop van deze tocht heb je de basics van het toerroeien 
ervaren en zul je met de meeste andere toertochten goed mee 
kunnen roeien. 

Mooie en gezellige tochten, waar je dan aan kunt deelnemen 
zijn o.a:
•	 Rondje door de singels van Breda met Captains Dinner  

(16 km);
•	 Lamgattocht over de Mark naar Zevenbergen (28 km);
•	 Utrechtse grachtentocht van Utrecht naar Bunnik (30 km);
•	 Haventocht Rotterdam: roeien tussen heel grote 

zeeschepen;

•	 Plassentocht Vinkeveen: natuurschoon met twee sluizen  
(33 km);

•	 Amsterdam Light festival: in het donker door artistiek 
verlichte grachten, onder leiding van een lokale gids/
stuurman (14 km).

Een compleet overzicht van alle tochten vind je op onze 
website in de Toerkalender met informatie over o.a. data, 
afstanden, moeilijkheid en over hoe je je kan opgeven.

Wil je een keer in het buitenland roeien, dan zijn er grote 
(drukke) onvergetelijke roei-evenementen waar je als ploeg 
aan kunt deelnemen. De bekendste internationale tochten zijn:
•	 Doortocht van Gent: roeien door het oude centrum van de 

stad met Vlaamse gastronomie (19 km),
•	 Traversée de Paris: samen met 200 andere roeiboten over de 

Seine, langs Eiffeltoren en Notre Dame (34 km), 
•	 Vogalonga in Italië rond de eilanden bij Venetië: samen met 

1700 andere roeiboten, Venetiaanse gondels, sloepen en 
drakenboten; je start op het water voor het San Marcoplein, 
vaart door het  beroemde Canal Grande, je passeert de 
fraaie Rialtobrug, maar je roeit ook stukken over de lagune 
van de Middellandse Zee (40 km).

Deze bijzondere tochten verlangen een gedegen 
voorbereiding, de toercommissie kan je daarbij helpen.

Spelregels voor onze toertochten
•	 Tochten gaan altijd door, tenzij de toercommissie anders 

beslist;
•	 Ben je verhinderd, regel dan zelf een invaller;
•	 Bij late afmelding vergoed je wel de kosten;
•	 De kosten van je deelname betaal je gepast aan de 

toercommissie, bij aankomst op de vereniging;
•	 Iedereen helpt bij het op- en afladen van de boten ;
•	 De toercommissie maakt de bootindeling;
•	 Bij sommige tochten draag je een reddingvest, de 

toercommissie geeft dit aan;
•	 De toercommissie bepaalt of iemand kan deelnemen aan 

een tocht; dit is voor ieders veiligheid;
•	 Als het kan, dan roei je in het RV Breda clubtenue;
•	 Je mag ook zelf een tocht organiseren, de toercommissie is 

daarbij dan niet leidend maar kan je wel adviseren.

Aan de slag
Heb je na het lezen van dit verhaal de smaak helemaal te 
pakken, kijk dan eens op onze Toerkalender, check zeker ook 
de publicaties op het prikbord in onze sociëteit, schrijf je 
meteen in voor de eerstvolgende Instructietocht Toerroeien EN 
begin alvast om in het Roeiboek de theorie te leren die bij het 
toerroeien hoort. 

Vragen over het toerroeien? Stuur dan een mailtje aan:  
toer@rvbreda.nl
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Door Marius Aalders
Kunnen rechters rijden? Op TV in ieder geval wel. Kunnen 
ze ook roeien? Jazeker! Jan Huinen (1950) gepensioneerd 
vicepresident van de Rechtbank Maastricht, roeide 
sinds 1993 in zijn voormalige woonplaats Maastricht. 
Na zijn pensionering in 2016, keerde hij terug naar 
zijn geboorteplaats Breda en werd lid van onze 
roeivereniging. 

Hij is al aardig ingeburgerd. Onlangs werd hij voorzitter van 
de toercommissie. Hij roeide bij de midweekroeiers, totdat 
Beelke van Meurs hem wees op het achtenswaardige team 
van de Ouwe Acht (v.h. de Zondag8, maar verdreven naar 
de woensdag). Dus roeit Jan nu ook op woensdag, als het 
even kan in de Allemachtig. Dat is te zeggen: helaas is hij 
even uit de running, want hij kreeg last van een gescheurde 
bovenarmpees. Langzaamaan moet hij recupereren. Met 
wat aanpassingen zal hem dat wel lukken. Het is een van 
de vele euvelen die sommigen uit de gemiddeld 78-jarige 
bemanning van de Ouwe 8 overkomen. Slechts een 
enkel lid kan zonder een nieuwe knie of heup, bypasses, 
pacemakers of andere protheses. 

Jan Huinen woont nu als rechter in ruste in Teteringen. Veel 
dichter bij de kinderen en kleinkinderen,  die respectievelijk 
in Den Haag en Utrecht wonen en die hij met echtgenote 
Marijke Termeer met regelmaat kan bezoeken.

Na zijn Rechtenstudie in Tilburg was hij enkel jaren 
verbonden aan de inspectie kinderbescherming bij het 
ministerie van Justitie. Toen koos hij voor de rechterlijke 
macht en volgde daarvoor de RAIO-opleiding in Den Haag. 
Je kan dan officier van justitie of rechter worden. Jan koos 

voor het laatste, met als standplaats Maastricht. Een 
rechter doet in het algemeen strafrecht-, bestuursrecht- en 
privaatrechtzaken. Jan voelde zich het meest aangetrokken 
tot privaatrechtelijke zaken Die deed hij de laatste acht jaar 
van zijn carrière: bijvoorbeeld familierecht, arbeidsrecht, 
burenrecht, aansprakelijkheidsrecht, waarbij het vaak gaat 
om vaststellen van letselschade,  materiele of immateriële 
schade, de zogenaamde “gederfde levensvreugde”.
Jan weerde zich ook maatschappelijk. Hij was voorzitter van 
het bestuur van een basisschool, daarna van een middel-
bare school, die met twee andere scholen tot een grote 
onderwijsinstelling fuseerde. En hij zong: in diverse koren. 

Maar nu even verder over de roeiende rechter. In Maastricht 
was Jan een toegewijd toerroeier. Met zijn vrienden 
organiseerde hij tochten in C4-en, waarbij het wisselen van 
stuurman, ware gymnastische waagstukken, tot een hogere 
kunst werd verheven. Het groepje van 15 roeiers stelde 
zich ten doel in alle hoofdsteden van Europa een roeitocht 
gemaakt te hebben. Dat lukte aardig: Londen, Parijs, Wenen, 
Boedapest, Berlijn werden bezocht.

Als voorzitter van de Toercommissie ziet Jan het als zijn 
taak het toerroeien te propageren niet alleen voor de 
midweekroeiers, maar ook voor de weekendroeiers. Want 
ook in de weekenden is het mogelijk om recreatief te roeien. 
Bijvoorbeeld  naar Geertruidenberg, een stukje over de 
Amer, naar Ulvenhout, naar Etten-Leur. Of ook naar andere 
regio’s in de buurt. Een kwestie van afspraken maken, 
zegt Huinen: “Niet alleen voor de 60-plussers, ook voor de 
60-minners moet er gelegenheid zijn om mee te doen.”

Het zal dan wel van belang zijn om daartoe bepaalde 
vaardigheden te ontwikkelen. Volgens Jan zal er coaching 
voor het specifieke recreatieve roeien moeten komen: 
“Zaken zoals het nemen van een sluis, het roeien op 
stromend water, op smal water roeien, en dergelijke vergen 
allemaal aparte vaardigheden, die al doende worden 
ontwikkeld, maar wel onder begeleiding van ervaren 
toerroeiers.” (Zie hiervoor ook het hoofdstuk Recreatief 
roeien in ons eigen Handboek voor de Bredase roeier).

Met Jan Huinen hebben we een nieuw lid, dat nieuwe 
aspecten van het roeien gaat ontwikkelen en stimuleren. 
Enthousiastelingen, meld je aan. Het kan bij de commissaris 
toerroeien: de roeiende rechter.

Clubwerk

De roeiende rechter



9
Roeivereniging Breda | Easy All 209 | februari-maart 2018

Mijn eerste … 
Door kees van de Sande
Het vorige nummer van Easy-all was voor Karin 
Plantinga de laatste als (eind)redacteur. Een moment 
om even bij stil te staan (…) Mede door Karin is 
Easy-all geworden tot dat wat het nu is: een, zoals 
uit het recent lezersonderzoek bleek, gewaardeerd 
communicatiemiddel van onze roeivereniging. Karin, van 
HARTe bedankt voor jouw bijdrage in de afgelopen 17 
jaar. 

Binnen de redactie is gekozen om de, door het vertrek van 
karin, opengevallen plek op te vullen. 
De een gaat, de ander komt: karin ging, ik ben gekomen. In 
het begin twijfelde ik nog. Uiteindelijk heb ik vooral door de 
overredingskracht van Anna, Carola en karin toegezegd de 
taak van (eind)redacteur in te vullen.   

Wie is “ik”? 
Een korte introductie van mezelf: Mijn naam is kees van de 
Sande. Ik ben geboren en getogen in Sint-Oedenrode. Vanaf 
januari 1992 woon ik in Prinsenbeek. Ik heb geschiedenis 
gestudeerd en meerdere werkplekken in Nederland gehad. 
Uiteindelijk ben ik in de tweede helft (herfst) van mijn 
arbeidsleven in het onderwijs beland. 

In mei 2017 ben ik in de winter van mijn sportieve leven lid 
van de roeivereniging Breda en in het najaar 2017 cursist 
van de crew class geworden. Op dit moment ben ik ook 
in clubverband actief in het badmintonnen en buiten 
clubverband sporadisch actief als ‘mooi-weer-wielrenner’. 

In de lente en zomer van mijn sportieve leven heb ik 
gevoetbald en getennist. Als je me nader wilt leren kennen, 
nodig ik je uit om me aan te spreken, bijvoorbeeld op de 
roeivereniging.
  
Het zal moeilijk worden in de voetsporen van karin te 
treden. Ik ga het proberen en hoop daarbij op een goede 
samenwerking met de andere redactieleden Anna, Carola, 
Maarten en Marius. Een eerste kennismaking met de 
voltallige redactie heeft me het vertrouwen gegeven in een 
vruchtbare samenwerking met de collega-redactieleden. 

Ook hoop ik op veel en leuke input van jullie allen. Easy-all 
is immers het clubblad van onze roeivereniging en bedoeld 
voor ons allen, gemaakt door velen. Daarom doe ik ook een 
beroep op jullie om voor de toekomst bijdragen te gaan of 
blijven leveren aan ons clubblad. 

De redactie wil in gesprek gaan met het bestuur over de 
uitkomsten van het lezersonderzoek, zoals vermeld in de 
vorige Easy-all. In een volgende Easy-all willen we hierop 
terugkomen en jullie deelgenoot maken van de in overleg 
getrokken conclusies. Tips, suggesties zijn altijd welkom.  
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Commissies RV Breda 2018 (per 01-01-2018)

Bestuur

FuNCTIe NAAM e-MAIL ADRes
Voorzitter Petra Ramakers voorzitter@rvbreda.nl  
Secretaris (a.i.) Gerard kuijt secretaris@rvbreda.nl
Penningmeester Arjen Schuurman penningmeester@rvbreda.nl
Roeicommissaris       Willem Jan van Amersfoort roeien@rvbreda.nl
Materiaalcommissaris Johan Bielderman materiaal@rvbreda.nl
Sociëteitscommissaris Chris Liesker societeit@rvbreda.nl
Jeugdcommissaris Mélanie de Meurichy jeugd@rvbreda.nl
Instructiecommissaris Wim Möhlmann instructie@rvbreda.nl
Gebouwencommissie Wilfried Vermeulen gebouw@rvbreda.nl

Permanente commissies

GeBOuWCOMMIssIe
gebouw@rvbreda.nl
Wilfried Vermeulen (voorzitter), Wijnand freling, Reinoud van 
der kroon.

INsTRuCTIeCOMMIssIe
instructie@rvbreda.nl
Wim Möhlmann (instructiecommissaris), Wouter van Hengel 
(coördinator Crew Class), Nelly Nouwen (coördinator S2), 
Marius klabbers (coördinator S3 en S4), Walther van den 
Biggelaar (coördinator boordroeien). 

JeuGDCOMMIssIe
jeugd@rvbreda.nl
Mélanie de Meurichy (jeugdcommissaris), Gerlof Corver, 
Jeroen freling, Joost Jongerius, Geert krekel, Erik Langmuur, 
Henri Peters, Petra Ramakers, Marc Rietman, Hans Rompa, Toine 
Sunderman, Ivo Tienhoven, katja Wevers.

MATeRIAALCOMMIssIe
materiaal@rvbreda.nl
Johan Bielderman (materiaalcommissaris), Paul Beelen, 
Vincent Huinck, Gom van Geel, Henk van Heel, Jan Jansen, Wim 
knoester, Michiel van Lierop, Twan de Loos, Ronald Marijnissen, 
Martijn Peters, Boudewijn Polane, Jack Sneep, Albert Steenman, 
Dik Verheijden.

sOCIËTeITsCOMMIssIe
societeit@rvbreda.nl
Chris Liesker (sociëteitscommissaris), Betty Brevet (onderhoud 
en hygiëne keuken), Angela Marijnissen (inkoop), vacature.

TOeRCOMMIssIe
toer@rvbreda.nl 
Jan Huinen (voorzitter), Eleanor van Andel (secretaris), Wouter 
van Hengel, Maria van der Holst, Roos kok, Marjolein Neervens, 
Bert van Nispen, Marijke Spanjaard, koos Visser.

WeDsTRIJDCOMMIssIe
wedstrijden@rvbreda.nl
Willem Jan van Amersfoort (roeicommissaris), Let van 
Leeuwen, Leonie van de Pol, Bas van der Togt, Pascal Voets. 
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Bestuurscommissies

AANGePAsT ROeIeN
car@rvbreda.nl
Richard Louwaard (coördinator), karin ter Meulen (medische 
intake), Bauke Smit.

eAsY ALL ReDACTIe
redactie@rvbreda.nl
Kees van de Sande (eindredacteur), Marius Aalders, Carola 
fox, Maarten de Tollenaer (vormgeving), Anna de Zeeuw.

eXAMeNCOMMIssIe
examencommissie@rvbreda.nl
Joost Doense (voorzitter), Marion Dauwerse, fred Dauwerse, 
Wim konter, Riet kramer-van der Wiel, Maarten Langbroek, 
karin ter Meulen, Petra Noya.

eRGOMeTeRCOMPeTITIe COMMIssIe
ergometervreters@gmail.com
Martijn van de Corput, Hans van Engen, Oskar Goldstein, Ilja 
kok, Parag Shanbhag, Linda van Velthoven, Coen Weber.

MARKCOMPeTITIe COMMIssIe
mc@rvbreda.nl
Joke Overgaag (voorzitter), Jeroen freling, Ellen Janssen, 
Hanny Janssens, Rob kessels, Gerard kuijt, Betty Langmuur, Pier 
van Leest, francis Owelle, Martine Reuvers, Brian Sanderse, Nol 
Verdaasdonk, Claartje van der Voet, Adriëtte van Vugt.

MARKReGATTA COMMIssIe
markregatta@rvbreda.nl
Renske Eernisse (voorzitter), Bouke de Boer, Marja van den 
Crommenacker, Johan van der Sman, kees de Veth.

OBLIGATIeCOMMIssIe
obligaties@rvbreda.nl 
Hjalmar Peetoom, Henri Peters, Titia de Vries.

sPONsORCOMMIssIe
Peter Adema, kees Bakkenist, Wim Rutten, Paul Steverink.

VeILIGheIDsCOMMIssIe
vc@rvbreda.nl
Kees Tempelaar (voorzitter), Sonja Gaalswijk, Anne Tjepkema, 
Bert Verlaan.

VLOOTCOMMIssIe
Johan Bielderman (materiaalcommissaris), Annemarie 
Bosman, Henk van Heel, Joost Jongerius, Bert van Nispen, 
Albert Steenman, Gerbrand Swart, Joris Theeuwis.

KLeDINGCOMMIssIe
roeikleding@rvbreda.nl
Wilma-Willemijn Hendrix.

Bijzondere commissies

COLLeGe VAN BeROeP
Let van Leeuwen, Wim Rutten, Dik Verheijden.

KAsCOMMIssIe
fred Dauwerse, Andre van de Loosdrecht

VeRTROuWeNsPeRsOON
vertrouwenspersoon@rvbreda.nl
Liesbeth Verheugd



12
Roeivereniging Breda | Easy All 209 | februari-maart 2018



13
Roeivereniging Breda | Easy All 209 | februari-maart 2018

Nieuwe C4+ 
gedoopt
Op 4 februari 2018 werd een splinternieuwe C4+ ten 
doop gehouden: de Mark.

Wim Möhlmann heeft deze “heuglijke gebeurtenis” 
per e-mail als volgt aangekondigd: “De nieuwe boot is 
de allerlichtste C4+ (C4 met stuurman) die momenteel op 
de markt is. Dat maakt het tillen dus veel gemakkelijker. 
Omdat de boot vooral gebruikt zal gaan worden door Crew 
Class instructie, (ex-) Crewclassers en toerroeiers, nodigen 
we jullie persoonlijk uit voor de doop van deze mooie, 
nieuwe boot.” 
Een foto-impressie van deze ‘doopplechtigheid’.



14
Roeivereniging Breda | Easy All 209 | februari-maart 2018

Door Johan Bielderman
Breda had eind 2017 90 verenigingsboten met 228 
roeiplaatsen. Daarnaast liggen er nog 25 privé boten met 
42 roeiplaatsen.

We kunnen dus bijna de hele vereniging tegelijk laten 
varen, want er zijn ook heel wat gestuurde boten en drie 
coachbootjes. Het bootgebruik is eindelijk gestabiliseerd na 
jarenlange stijging.
We kunnen nu de behoeften weer beter in kaart brengen. 
Gelukkig is er ook geld voor uitbreiding en vervanging van 
boten.
Wel het dringende verzoek om de boten in goede staat te 
houden. Dit vereist: 

•	 boten goed schoon houden, ook slidings en van 
binnen uitdrogen;

•	 boten alleen nog in een hoes vervoeren;
•	 voorkomen van schade aan de boot.

En als je eens schade vaart, kijk dan goed wat er aan 
de hand is. Het komt nog steeds voor dat mensen iets 
horen kraken, maar vervolgens boot of riemen gewoon 
terugleggen zonder iets te melden. Het materiaal is van ons 
allen en als er iets mee is, dan is dat heel vervelend voor de 
volgende ploeg als een schade niet gemeld is. Verder blijft 
uw materiaalcommissie met veel enthousiasme aan onze 
prachtige vloot werken.

Verslag 
boot-

gebruik 
2017
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Door Marius Aalders
Leo van Tol, sinds 1 oktober 1983 lid van de RV Breda, stopt 
met roeien. Hij is nu 83 en om gezondheidsredenen houdt 
hij er mee op. Altijd sportief geweest: gevoetbald, gekanood 
in Rotterdam, gevolleybald, veldlopen gedaan bij Sprint in 
Breda en indoor bij Keep Fit. 

Roeien heeft hij van Jaap Rapp geleerd: “Met mijn ogen dicht”, 
zei Leo tijdens een afscheidsspeech op de sociëteit op 17 
januari te midden van zijn roeimaten van de Ouwe8 en vele 
anderen. Al gauw werd hij gevraagd om met de Zondagacht 
mee te roeien, toen ook wel de Pacemaker-acht genoemd. 

Leo heeft veel betekend voor de vereniging. Er waren in de 
jaren ‘80 plannen om de oude sociëteit te vernieuwen. Leo, 
aannemer van beroep, werd gevraagd om mee te doen met 
het bouwteam. “Dat doe ik niet alleen”, zei Leo. Toen meldde 
zich ook kees Bakkenist. Samen met Henk Cosijn (overleden 
in 2013) maakte Leo tekeningen en werd er een vergunning 
aangevraagd.

Leo: “Eerst moest de houten keet worden gesloopt. Vervolgens heb 
ik de oude fundaties van de voormalige scheepswerf gesloopt, de 
palen geboord, aansluitingen en riolering aangelegd. Toen kregen 
we water en liep de bouwput vol. Vervolgens ging het vriezen, 
zodat we een maand niets konden doen.” 

Tussendoor was ook het halve pannendak van de Rapp-loods 
weggewaaid. Het herstel werd geheel gratis gedaan door IGB, 
waarvan ir. Leo van Tol directeur was. Uiteindelijk konden Leo 
en een grote stoet vrijwilligers beginnen met het plaatsen van 
de stalen liggers, het aanleggen van prefab vloerelementen, 
het storten van de betonvloer en het aanvoeren van 
gevelstenen, die over waren van de bouw van het Novotel-

Breda. “Het geheel kostte 25 duizend gulden ex BTW”, zegt Leo 
vol trots. “Op verzoek van de voorzitter had ik het bordes met een 
meter verbreed. Ik zweette peentjes, toen bij de eerste Markregatta 
iedereen bij de reling ging staan. De vloer hield het gelukkig. Nu 
doet hij dienst als fietsenstalling. Daarna nam Kees Bakkenist het 
over.”

Later kwam Leo in het bouwteam van de huidige sociëteit. 
“Samen met Henk Cosijn heb ik toen een plan gemaakt om over 
de oude loods heen de nieuwe te bouwen. Uiteindelijk is onder 
leiding van Rien de Jager gekozen voor een geheel nieuwe loods, 
waarvoor eerst alles gesloopt moest worden.”

“Ongeveer 8 jaar geleden werd ik gevraagd om 
materiaalcommissaris te worden, met als belangrijke opgave om 
de soos wat gezelliger te maken. Ik ben toen begonnen met een 
geluidadvies te vragen, want je kon elkaar bijna niet verstaan. De 
nagalmtijd werd naar aanleiding van dat rapport verminderd van 
1,5 naar 0.4 seconde, door het aanbrengen van 75m2 akoestische 
plafondplaten, zoals je nu ziet. Vervolgens wilden een aantal leden 
de keuken verplaatsen, wat veel ophef veroorzaakte.” 
“Mijn voorwaarde, dat alle leden volgens eerder gemaakte 
afspraken, democratisch zouden stemmen over wel of 
niet verplaatsen, werd niet gehonoreerd door een aantal 
bestuursleden. Dat was voor mij reden om eerder af te treden, later 
gevolgd door nog twee bestuursleden. Tot mijn genoegen is de 
indeling, dankzij de stem van de voltallige ledenvergadering,  toch 
onveranderd gebleven.”

Zo heeft Leo heel wat activiteiten voor de club ontplooid. Al die 
jaren heeft hij met veel plezier geroeid. Als laatste boodschap 
wenst hij zijn oude roeimaten “een behouden vaart” EN “Ik hoop 
jullie van tijd tot tijd weer te zien.”

Leo van Tol stopt met roeien
 Leo van Tol (slag) met daarachter Geert van der Wijst en Wim knoester.
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Op zaterdag 10 februari zou mijn acht om 08.30u gaan 
roeien. Wij waren niet de enigen, al acht boten hadden al 
voor ons het vlot verlaten. Toch voelde het niet goed: het 
zicht was marginaal. 

Misschien dat je met een beetje fantasie de overkant 
kon onderscheiden, maar dat je de borden kon zien, 
zoals hoofdstuk 9 (Veiligheid) van het Roeiboek wil, was 
uitgesloten. De poging van mijn ploegleden, nooit te 
empathisch om mij als lid van de Veiligheidscommissie 
voor een moreel dilemma te plaatsen, deed ik af met 
de bewering dat ik lid was van een adviserend orgaan. 
Dat advies probeerde ik zelf even aan een bestuurslid te 
slijten. Deze had aan mij echter geen boodschap en stapte 
unverfroren in een klaarliggende acht. 

Hier gaapte weer eens een flinke kloof tussen de door het 
bestuur voorgeschreven veiligheidsnorm en het handhaven 
ervan. Even ter opfrissing. Vroeger hanteerden we voor 
het vaarverbod bij mist de vuistregel dat je de overkant 
van de Mark moest kunnen zien, laten we zeggen vanaf 
het balkon. Een paar jaar terug kwamen we er achter dat 
Rijkswaterstaat voor de binnenvaart een minimaal zicht 
van 1 kilometer voorschrijft. Nou is dat wat overdreven, 
vinden de meeste roeiverenigingen. De meeste hanteren 
een verplicht zicht van 500 meter. RV Breda heeft naarstig 
gezocht naar een ijkpunt op die afstand en kwam op het 
lumineuze idee het groen-witte verkeersbord richting de 
kom (tegenover de brug over het Markkanaal) daarvoor aan 

te merken. Dat staat weliswaar op 400 meter, maar we zijn 
per slot van rekening Brabanders. 

Als ik het bestuur een gebrek aan handhaving of wil om 
te handhaven zou verwijten, dan zou dat niet helemaal 
fair zijn. Het bestuur kan toch moeilijk te allen tijde een 
bestuurslid van dienst op het botenhuis aanstellen. Of een 
nieuw corvee met dat doel instellen, bijvoorbeeld alleen als 
de weersverwachting een vaarverbod plausibel maakt. Blijft 
over dat elke ploeg zijn verantwoordelijkheid neemt en een 
evident vaarverbod respecteert. Dat heeft allereerst met 
veiligheid te maken: de waarschijnlijkheid van een ongeluk 
is altijd klein, maar de impact kan enorm zijn als het toch 
gebeurt. De tweede reden betreft voorbeeldgedrag. Als 
oudere roeiers de regels aan hun laars lappen, welke les 
trekken jongere – dat wil zeggen minder lang lid – dan? 

Ik zie toch nog een rol voor het bestuur. Als het bestuur 
kennisneemt van het willens en wetens negeren van een 
vaarverbod, dan kan het een sanctie opleggen. Ik kan mij 
ook voorstellen dat het bestuur de commissie van beroep 
omdoopt tot een commissie van handhaving en beroep 
en die commissie aan het werk zet. In elk geval moeten we 
met zijn allen tot het inzicht komen dat er iets wringt: het 
is demoraliserend voor de ploegen die zich aan de regels 
houden, andere ploegen de regels aan hun laars te zien 
lappen.

Anne Tjepkema, namens de Veiligheidscommissie

Zicht en inzicht
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Kleur & fleur rondom clubhuis
Door Carola fox
Valt het u ook op dat niet alleen het materiaal op onze 
roeivereniging in nagenoeg onberispelijke staat is, maar 
dat ook het aangezicht van de club steeds fraaier wordt? Dit 
hebben we te danken aan de commissie Buitenonderhoud 
& Groenvoorziening onder bezielende leiding van Johan 
Bielderman en Anita van der Klundert. Met Anita praten we 
over haar plannen ten aanzien van de buitenruimte.

“2,5 jaar geleden werd ik lid van de Roei en kwam ik dus 
ook voor het eerst op de club. Nou, hier valt nog wel wat te 
verbeteren en te verfraaien, was mijn eerste gedachte. Het lijkt 
wel een aannemersbedrijf. kort daarna zag ik Johan Bielderman 
buiten onkruid wieden en sprak hem aan. Ik vertelde hem dat 
tuinieren mijn hobby is en dat ik wel wat ideeën had om de 
boel wat fleuriger en gezelliger te maken. Johan aarzelde niet, 
wees mij op het fenomeen Clubwerk en lijfde me direct in.”

Anita, Engelse van geboorte, is naast podoloog met een eigen 
praktijk ook fervent tuinier. “Ik hou van de natuur, van planten 
en van dieren. Van kleins af aan hielp ik mijn vader al in de tuin. 
Soms denk ik dat ik er mijn beroep van had moeten maken. 
Maar goed, dat kan altijd nog. Na mijn pensioen ofzo. Maar ook 
hou ik van voeten plus de daarmee verbonden zorg, koken, 
cultuur en van sport.”

In haar eigen grote (groenten)tuin kan Anita ook haar hart 
ophalen. Met enige regelmaat bellen tuinclubs op of ze 
mogen komen kijken en enkele jaren gelden was de tuin ook 
te bezichtigen tijdens de Open Tuinen Dagen van de Stichting 
Papa. “Wat mij in Nederland opvalt, is dat iedereen hier alles 
in de tuin op maat knipt. In Engeland is veel meer ruimte voor 
heel grote bomen en dat vind ik prachtig.”

Afgelopen jaar is door Anita, Johan en hun commissieleden 
al heel wat werk verricht. Aan de straatkant zijn Taxussen 
geplaatst. Ze moeten nog wat groeien, maar over een tijdje 
staat er een prachtig groene ‘muur’, die het lelijke stalen hek 
aan het gezicht onttrekt. kapotte stoeptegels zijn verwijderd 
en er is opnieuw bestraat. Ook is er heel veel onkruid gewied. 

Ook voor komend seizoen bruist Anita van de plannen: “Aan de 
kant van de Bredaseweg willen we pruimen- en perenbomen 
planten. In het voorjaar levert dat prachtige bloesem op en 
tegen het najaar kunnen we na het roeien de eigen oogst 
verorberen. Op korte termijn gaan we de strook aan de vlotkant 
aanpakken. Daar is al veel onkruid weggehaald en binnenkort 
wordt daar Loncera geplant. Dit is een groene bodembedekker. 
Wordt een strakke groene mat en is onderhoudsvriendelijk.” 
Ook voor de iets verdere toekomst aan creatieve ideeën geen 
gebrek: “Ik zou graag nog oude houten tonnen met kleurige 
bloemen op strategische willen neerzetten en de twee loodsen 
van buiten groen verven. Helemaal áf is het, in mijn optiek, als 
op de loodsen twee riemen gekruist worden opgehangen met 
in het midden de drie Andreaskruizen van Breda.”

Wie ook zin heeft bij te dragen aan de metamorfose van 
onze vereniging, kan zich aanmelden via Clubwerk en/of 
rechtstreeks bij Anita. E-mail: bierensweg@casema.nl. Groene 
vingers zijn NIET nodig!
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WAT, moeten roeiers ook al 
afval scheiden?! 
OVER VERDWAALDE BANANENSCHILLEN, PIZZADOZEN EN NIET-WETEN HOE

Door Anna de Zeeuw

Andere regels
In Terheijden gelden andere regels voor het afval ophalen, 
dan in bijvoorbeeld  Breda. Het restafval moet nu in 
Terheijden betaald worden per bak vanaf 2018. En dit is niet 
erg goedkoop (bijna 12 Euro).
In de vorige Easy-All en bij het versturen van het 
bardienstrooster is men er al attent op gemaakt, met het 
scheiden zorgvuldig te werk te gaan. 

Nog niet tussen de oren …
Het werkt nog niet goed. Waarom? De redactie ontving een 
mail: “In het Barboek en op de verschillende afvalemmers 
in de sociëteit is geprobeerd nog eens duidelijk te   maken 
hoe het afval te scheiden. Het oud papier komt alleen tot nu 
toe nog bij het restafval terecht. Daarom is ons idee om een 
krat met een sticker “oud papier” op een duidelijk zichtbare 
plaats in de sociëteit te zetten. 
Voorlopig hebben we daar voor een kartonnen doos op 
de tafel bij de ingang geplaatst. De voetbalvereniging in 
Terheijden haalt één keer per maand het papier op Dit 
scheelt de roei heel wat kilo’s restafval.” 
 
Wat vinden de leden?
Het bestuur vroeg ons dit onderwerp nog eens onder de 
aandacht te brengen. Reden voor klein actieonderzoek 
vanuit Easy-all op de sociëteit op zaterdag aanwezige leden. 
Doel was te verkennen hoe dit onderwerp beleefd wordt. 
Vragen waren: Scheid je zelf afval? Weet je hoe dit hier op de 
vereniging gaat? Heb je nog ideeën?  Wie maakt er gebruik 
van de gescheiden afvalbakken? 
De verwachting van tevoren was, dat er verschillende 
groepen meer met afval te maken hebben dan met andere. 
En wie had toch die lege pizzabak bij het restafval gegooid? 
En ook waren we nieuwsgierig of de leeftijd nog uitmaakt.

Mini enquête:  hoezo afval scheiden op de 
vereniging?
Van elke leeftijdsgroep zijn allereerst 1 a 2 personen 
benaderd met een mini enquête. Dit laat de volgende 
resultaten zien: 

Vraag (Leeftijd) Antwoord 

Scheid je zelf 
afval?

(15+) ’t Is dat het moet.

(15+) Ja.

(30+) Ja, plastic, groen, kleding.

(40+) Ja ik scheid zelf afval.

(50+) ja.

(60+) Ja.

(70+) Probeer het maar een beetje, te weinig plek.

Weet je hoe 
dit hier op de 
vereniging 
gaat?

(15+) Nee(2×).

(30+) Onvoldoende, vrij onduidelijk.

(40+) Op zich wel helder, achter de bar, behalve de 
papierbak.

(50+) Nee, of ja toch. Wel te vinden in het barboek.

(50+) Wist ik via Easy-all.

(60+) Ja, er staan 2 bakken, de andere niet helder.

(70+) Geen idee, niet van toepassing.

Heb je nog 
ideeën?

(15+) 4 bakken naast elkaar met kleuren is 
duidelijker.

(30+) Duidelijkere bakken.

(60+) Ik zou 4 bakken naast elkaar zetten.

(70+) We hebben hier ruimte dus ik zou 4 bakken 
naast elkaar.zetten.

Weet je dat in 
Terheijden bijna 
12 euro per bak 
voor restafval 
moet betalen?

(15+) Nee (2×).

(30+) Nee, Ik kom niet uit Terheijden .

(40+) Ja, in Wagenberg is dat ook zo.

(50+) Nee.

(60+) Nee, wat slecht!

Wie maakt er 
het meeste 
gebruik van de   
afvalbakken op 
de vereniging 
denk je?

(15+) Jeugd niet zozeer, misschien de woensdag 
avond eters?

(40+) Bij de bardienst.

(50+) Roeiers ook wel.

(60+) Roeiers niet.
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Afvalbakken op de vereniging in beeld …
Daarna is er nog een kleine speurtocht gehouden naar 
de afvalbakken, door het redactielid met behulp van de 
dienstdoende barmedewerkers. Dit leverde de volgende 
selectie van afvalbakken op, waarbij de kartonnen doos 
helaas niet gevonden werd.

Conclusie mini-onderzoek afvalscheiding 
Vrijwel alle respondenten scheiden thuis afval, maar men 
is nog wat in verwarring hoe dat er op de roei aan toe gaat. 
Ook is men vaak niet bekend met de specifieke regels en 
hoge kosten van restafval in Terheijden per 1 januari 2018. 
Goed dat het bestuur dit onder de aandacht wil brengen 
dus!
Er zijn groepen die meer afval produceren, en dus hiervan 
op de hoogte zouden moeten zijn dan anderen, naast 
de bardienstmedewerkers zijn dat bijvoorbeeld de 
woensdagavond eters. 

Verdacht: liefhebbers van bananen en pizza’s 
…
Een onderzoekje aan de binnenkant van de afvalbakken 
leert echter ook dat een ander groep te onderscheiden in: 
roeiers onder ons die graag bananen eten en ze ontdoen 
van hun schillen en de roeiers die graag pizza eten en 
ze ontdoen van dozen in de sociëteit. Mogelijk is er een 
correlatie tussen het roeien, het eten van bananen en pizza’s 
voor of na het roeien, en het minder op de afvalregels 
letten. Mogelijke verklaring: Een hongerige roeier heeft op 
dat moment wel wat anders aan het hoofd!  

De bakken op de vereniging zouden nog duidelijker 
kunnen. Het meest genoemde idee is 4 gelijkvormige 
afvalbakken in 4 kleuren naast elkaar zetten. Dit mooie idee 
ontslaat ons er echter niet van om ook op de roeivereniging 
even na te denken, voordat we iets in de afvalbak gooien.
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Filosoferen over de tijd
Door karin Plantinga
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de midweekroeiers op 9 
januari jl. was het als vanouds gezellig. Naast ontspannende 
kout luisterden de roeiers ook naar wat serieuzere over-
denkingen van Maria ten Holst en Beelke van Meurs. Dat 
bracht mij terug naar Oerol vorig jaar waar ik midden in een 
uitgestrekt duinlandschap, geraakt werd door Windstilleven 
van toneelcollectief Walden, een stuk over de tijd. 

Maria memoreerde al dat dat de beleving van tijd erg 
divers kan zijn: mooi, saai of opwindend. We kennen veel 
uitdrukkingen met tijd: tijd kost geld, … vergaat, … staat stil, 

… slijt alles, … zal leren. Tijd gedefinieerd, is ‘een opeenvolging 
van momenten’. In het stuk van Walden werd verwezen naar 
een in ruzie ontaarde discussie over de tijd, tussen Einstein 
en de franse filosoof Bergson. Je kunt tijd onderscheiden in 
exacte tijd en belevingstijd. Met name door de komst van de 
spoorwegen werd de exacte tijd in allerlei landen in Europa 
gesynchroniseerd naar een standaardtijd die overal dezelfde 
was. Daardoor konden treinen op tijd rijden en wist iedereen 
wanneer de treinen reden. De belevingstijd kennen we 
allemaal: als we jong zijn kan de tijd niet vlug genoeg gaan, 
‘als ik twaalf ben mag ik op roeien’. Als we oud zijn zeggen we 
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juist dat de tijd zo snel gaat, ‘al weer een jaar voorbij’. Als je 
ouder wordt heb je meer herinneringen. Zo bekeek ik deze 
week alle gedigitaliseerde dia’s op mijn laptop en werden 
die herinneringen ineens weer heel nauwkeurig ingevuld. 
Weemoedig ‘Goh, wat had ik toen nog een dikke bos krullend 
haar …’  en vrolijker ‘oh ja, toen lagen we slap van het lachen, 
dát was een leuke tijd’. We denken terug aan onze dierbaren 
die er niet meer zijn maar ook aan de komst van nieuwe. ‘In 
mijn tijd …’ zeggen we vaak om een periode aan te duiden, 
bijvoorbeeld de tijd dat je nog deel uitmaakte van het 
arbeidsproces. Zelf deel ik de verleden tijd vaak in, in perioden 
waar ik woonde. Mijn jeugd in friesland (tot m’n 21e), mijn 
begintijd in Rotterdam/Vlaardingen (3jr), onze tijd in Wijchen 
(10jr), Alphen aan den Rijn (13jr) Oosterhout(20jr). In al die 
perioden speelden zich belangrijke gebeurtenissen af. Andere 
banen, andere huizen, de komst van kinderen, het ontstaan van 
mijn passie voor het roeien, de geboorte van kleinkinderen en 
ook het verlies van ouders en zelfs van mijn liefste.

Misschien ook daarom dat Windstilleven zo’n onvergetelijke 
indruk op me maakte. Vooral de slottekst. Niets blijft hetzelfde. 
Alles is aan verandering onderhevig.  ‘Zoals het is blijft het niet, 
en waarom dat soms moeilijk is. Waarom dat soms moeilijk is? 
De achternaam van verandering is niet zelden ook verlies. Als het 
op verlies aankomt zijn er eigenlijk twee mogelijke antwoorden: 

vasthouden of loslaten. Loslaten is iets anders dan achterlaten. 
En vasthouden is iets anders dan weigeren om verder te gaan. 
Loslaten is toestaan dat wat er was, in je doorklinkt, terwijl je 
verder gaat. Vasthouden is toestaan dat je verder gaat, terwijl wat 
er was eeuwig in je zal doorklinken’.

Uit mijn Alphense roeiperiode nam ik naar Breda alle instructies 
en ervaringen mee van onze roeicoach, die ons trainde voor 
deelname aan de landelijke roeiwedstrijden. En levenslange 
vriendschappen. De RV Breda moet ik over een paar maanden 
loslaten, maar zal altijd in mij blijven doorklinken in dierbare 
herinneringen.
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Wie goed doet, 
goed ontmoet … 
Door Bert van Nispen
Dinsdagmorgen 13 februari werd dit door meerdere 
midweekroeiers zo ervaren.  Ondanks een ijzig koude wind 
staken enkele midweekroeiers vastberaden van wal met de 
onlangs nieuw aangeschafte C 4  +  (doopnaam Mark). Zij 
maakten  kennis met deze lichte boot en genoten van een 
korte “snerttocht”. Weer terug aan het vlot was iedereen 
ervan overtuigd dat deze aanwinst prima geschikt zal zijn 
voor toertochten. 

Maria van der Holst testte voor deze gelegenheid onze 
geografische kennis met een leuke quiz. Jammer genoeg 
moest wegens tijdgebrek het oefenen van mastworpen, 
paalsteken e.d worden verzet naar een andere keer. 

Bij het afscheid van karin Dumoulin was de titel “wie goed 
doet …” terecht van toepassing op haar inzet voor de 
vereniging in de afgelopen jaren. 

En natuurlijk mocht de “snert” niet ontbreken. Die smaakte 
heerlijk.



23
Roeivereniging Breda | Easy All 209 | februari-maart 2018

Geslaagd?
In het schema hiernaast zie je 

welke disciplines we op de RV 

Breda kennen, en hoe je kunt 

doorstromen door examens te 

doen.

Iedere eerste zaterdag van de 

maand is er de mogelijkheid om 

examen af te leggen, na overleg 

met je instructeur en aanmelding 

bij de examen commissie.

Hiervoor hangt een inschrijflijst 

op het mededelingenbord in de 

sociëteit.

Door Marius Aalders
Karin Dumoulin, lid van de RV Breda sinds 1996, neemt 
noodgedwongen afscheid van het roeien. Last van artrose in 
haar handen is de reden dat ze op moest geven. Het kostte 
haar veel moeite om dat eind vorig jaar mee te delen aan 
haar vrienden en vriendinnen van de roei. 

karin, geboren in 1941, bewoog zich altijd op de achtergrond, 
maar was de stille kracht achter veel dagelijkse activiteiten 
die de vereniging gezellig maken. Zo stond ze altijd klaar 
bij evenementen in de sociëteit, maakte ze uit zichzelf de 
botenloods en de Rapploods schoon, verfde ze de riemen, 
zette ze koffie op de dinsdagen voor de midweekroeiers en 
ruimde ze ook nog de achtergelaten koffiekopjes van de 
maandagploeg op.  

Ondanks haar bescheidenheid kon karin scherp uit de hoek 
komen, als ze ergens haar mening over gaf. Dan was ze geen 
katje om zonder handschoenen aan te pakken. Bovendien was 
karin een goed geklede vrouw. Bij het kerstdiner viel ze op 
door haar bijzondere verschijning. karin stopt met roeien, maar 
hopelijk zullen we haar nog vaak tegenkomen op de roei.

Karin Dumoulin neemt 
afscheid van het roeien
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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
Janine Hanegraaf
Stef Pastoor

Gekregen bevoegdheden op basis van 
roei-ervaringen:
S1 
Peter-Paul ter Veer

S1 en B3
Maarten van Rijckevorsel

S3 en B2
Rinke Wesseling

S3, S4 en B2
Nienke faas

S3, S4 en B3
Miguel Marques Leite
freek de Groot

S4 en B3
Dorien te kiefte

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

LEDENADMINISTRATIE
Gijs Volmer  ledenadm@rvbreda.nl

EASy-ALL REDACTIE
Marius Aalders, Carola fox,  redactie@rvbreda.nl
kees van de Sande (eindredactie), 
Maarten de Tollenaer (vormgeving), 
Anna de Zeeuw


