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Victor
Bernhard
1920-2018

Mede-oprichter en  
erevoorzitter van 
Roeivereniging Breda
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 Omdat niet iedereen de verre tocht naar Schagen kon maken, waar  
Victor Bernhard op 24 maart in de aula van het crematorium “Schagerkogge” 
werd herdacht, heeft het veteranenroeigezelschap de Ouwe 8, v/h de 
Zondags8, zijn overleden nestor herdacht op woensdag 28 maart, na het roei-
en. Herinneringen werden opgehaald. Verhalen en anekdotes werden verteld. 
Met veel elan werd het “For Auld Lang Syne” voor hem gezongen. Tot slot ging 
iedereen met Victor op de foto, nippend aan een kelkje Berenburg:  
“Daar ga je Victor!

Victor Bernhard, de trots van roeiend 
Breda, op 97-jarige leeftijd overleden
door Marius Aalders
Victor Bernhard is niet meer. De markante erevoorzitter van 
de RV Breda overleed op maandag 19 maart op 97-jarige 
leeftijd. Victor die met anderen in 1974 onze roeivereniging 
oprichtte was al bij zijn leven een legende. Hij heeft nog tot 
op ver gevorderde leeftijd van zijn sport kunnen genieten. 
Zelfs na een heupoperatie roeide hij nog een baantje in 
“zijn” skiff, de Johan Willem Friso. Hij moest dan wel door 
drie man in de boot worden getild en na afloop er weer uit 
gehesen. Maar, ook al leek een zekere corpulentie hem in de 
weg te zitten, wonderlijk genoeg bevoer hij dan veilig en wel 
de Mark, zij het op den duur niet verder dan heen en terug 
naar paal 6, bij de haven van Terheijden. Ook in de zondag8 
heeft Victor nog lang de boegplaats bezet. Vanaf die plek 
moedigde hij dan zijn roeimaten aan en daagde hen uit om 
alles uit de kast te halen en de laatste 300 meter 40 slagen 
hard te roeien. 

Zijn leven stond in het teken van het roeien. Hij was vanaf zijn 
twintigste achtereenvolgens lid van vier roeiverenigingen: 
de Amstel van 1938 t/m 1945, Willem III van 1946 t/m 1996, 
De Hoop van 1965 tot 1996 en de RV Breda van 1974 tot 
heden. Toen hij met echtgenote Wil (overleden in 2008) van 
Amsterdam naar Breda verhuisde, waar hij directeur van een 
reisbureau werd, deed hij verscheidene pogingen om een 
roeivereniging op te richten. 

In 1974 was het dan zover en kon hij samen met een aantal 
leden de RV Breda starten in Terheijden in wat nu de Rapploods 
is. Hij was en bleef de inspirerende en enthousiaste kracht 
achter de vereniging. Bij alle manifestaties, wedstrijden 
en evenementen was hij de centrale figuur en sprak de 
aanwezigen toe, moedigde de wedstrijdroeiers aan en hield 
de stemming erin. Zo was hij ook de drijvende kracht achter 
de vele momenten van bouw, verbouw en herbouw van 
werkplaats, loods, sociëteit en dergelijke. Niet voor niets werd 

hij benoemd tot erevoorzitter. Tijdens de bonte dinsdagen van 
de midweekroeiers ontbrak hij niet. Hij zette de sfeer meteen 
met een doorwrochte speech. Op latere leeftijd was hij niet te 
beroerd om eenvoudig clubwerk te verrichten. Als de riemen 
weg waren kon je zeker zijn, dat Victor in de werkplaats de 
bladen weer piekfijn in de clubkleuren aan het schilderen was.

De dood van zijn vrouw Wil heeft Victor erg aangegrepen. Zij 
was zijn steun en toeverlaat. Inmiddels was ook zij een zeer 
actief lid van de RV Breda geworden. Op een beroemde foto 
van het tweetal, die jarenlang bij Victor op de schoorsteen 
stond in zin huis aan de Barbaralaan, ziet men hen op een 
zonnige dag op de Amstel in een twee, met op de achtergrond 
het Amstelhotel. 

In de Nederlandse roeiwereld was Victor een zeer gezien man. 
Jarenlang deed hij op de radio verslag van de roeisport en van 
vele roeiwedstrijden. Hij bekleedde diverse functies in de KNRB 
en ontving hiervoor de Gouden erepenning. Van het Comité 
voor Wherry Wedstrijden is hij lang stimulator en voorzitter 
geweest.

Velen zullen zich zijn bijzondere en flamboyante persoonlijk-
heid blijven herinneren. Voor de Roeivereniging Breda is hij 
in de periode van de vorming en continuering van cruciaal 
belang geweest. Maar vooral denken we aan hem terug als een 
bevlogen, betrokken en opgewekte man, een gentleman, een 
enthousiast spreker en causeur, de trots van roeiend Breda. 
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Ter nagedachtenis 
aan Victor Bernhard
door Petra Ramakers, voorzitter van RV Breda
In maart is Victor Bernhard, de erevoorzitter en 
een van de oprichters van RV Breda overleden. 
Wij zijn hem dankbaar dat hij de roeisport in 
Breda een mooie start heeft gegeven, waardoor 
wij allen kunnen genieten van alle seizoenen op 
De Mark. 

Velen zullen zich Victor herinneren. Victors' leven 
stond in het teken van het roeien, zo bleek ook 
wel tijdens zijn uitvaart. Vanaf zijn 18e tot aan 
zijn 90e zat hij in de boot. Zijn kleinzoon wist 
desgevraagd herinneringen te delen aan de 
keren dat hij met zijn opa de roei bezocht. Hij 
hielp zijn opa met het schilderen van de riemen, 
want dat moest doorgaan. 

Binnen RV Breda zal de herinnering aan Victor 
blijvend zijn. De opbrengst van zijn boot heeft 
hij geschonken aan het jeugdroeien. Hiervoor 
wordt het Victor Bernhardfonds in het leven 
geroepen. Een fonds voor jeugdleden die door 
financiën niet in staat zijn hun favoriete roeisport 
te beoefenen. 

Noot van redactie Easy all: zie eventueel 
ook https://www.roeiverenigingbreda.nl/
vereniging/bestuur/1232-in-memoriam-victor-
bernhard

Just in case
Beste lezer, dit item kan gezien worden als een 
voorwoord van deze Easy-all. Het vorige nummer 
(nr. 209) was voor mij het eerste nummer als 
eindredacteur. In dit en ook in de volgende nummers 
wil ik in de rubriek ‘just in case’ u inleiden in de 
voorliggende editie van Easy-all en de artikelen bij u 
introduceren. 

Dit nummer staat, zoals uit de voorpagina blijkt, in 
het teken van de nagedachtenis aan Victor Bernhard. 
Het is ook een nummer, waarin zichtbaar wordt hoe 
de geschiedenis (Victor Bernhard, hoewel hij in de 
toekomst zal blijven voortleven in gedachten) aan de 
toekomst verbonden is (jeugdroeien, de bron van de 
toekomst van onze vereniging). 

Vreugde en verdriet blijken dicht bij elkaar te liggen: 
verdriet over de Head, die er niet kwam en de feestelijke 
deelname, vol vreugde, aan de skiffhead. Verder in 
dit nummer een impressie van een rondje Breda, 
het enthousiasme van de nieuwe crewclass, een 
aankondiging van de Markregatta 2018 inclusief het 
zichzelf voorstellen van twee nieuwe commissieleden. 
Omdat het roeien vooral een technische sport is, wordt 
in dit nummer ingezoomd op een onderdeel van de 
roeihaal: de inpik. 

Naar aanleiding van de resultaten van het lezers-
onderzoek Easy-all (gepubliceerd in Easy-all 208) 
is overleg geweest tussen een delegatie van het 
bestuur (voorzitter/secretaris) en een tweetal van de 
huidige redactie, aangevuld met de knowhow van 
Karin Plantinga. In een artikel over dit overleg worden 
eerste ideeën ter verbetering van Easy-all in het 
bijzonder gepresenteerd en ideeën ter verbetering van 
communicatie (=zenden en ontvangen) in algemene 
zin gevraagd. Easy-all is van en voor ons allen en is 
evenals de website afhankelijk van jullie input. Daarom 
nogmaals een beroep op jullie om zowel voor Easy-all 
t.b.v. achtergrondinformatie en diepgang als voor de 
website t.b.v. actuele informatie (nieuws), service, … 
bijdragen te gaan of blijven leveren. 

Voor dit nummer met dank aan de overige redactieleden 
en de inzenders van de artikelen wens ik u veel lees-
genot!

Kees van de Sande, eindredacteur

https://www.roeiverenigingbreda.nl/vereniging/bestuur/1232-in-memoriam-victor-bernhard
https://www.roeiverenigingbreda.nl/vereniging/bestuur/1232-in-memoriam-victor-bernhard
https://www.roeiverenigingbreda.nl/vereniging/bestuur/1232-in-memoriam-victor-bernhard
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Gezelligheid en ambitie gaan hand in 
hand bij het jeugdroeien
door Carola Fox
Het codewoord voor het jeugdroeien binnen onze vereniging 
is toch echt wel GEZELLIGHEID. De circa 50 jeugd leden van 
11 tot 18 jaar komen natuurlijk om te roeien, maar er wordt 
ook hard gewerkt aan het versterken van de onderlinge 
band.

“Bij ons staat het plezier inderdaad voorop”, beaamt Hans 
Rompa. “Wij hebben een relatief kleine groep jeugdroeiers. 
Zeker als je het vergelijkt met een grote vereniging als KR+ZV 
De Maas in Rotterdam, die genoeg jeugdroeiers telt om 
echt te kunnen selecteren. Op nationaal niveau slaan wij 
geen deuk in een pakje boter. Vorig seizoen hadden we wel 
4 wedstrijdroeiers (2 jongens en 2 meisjes). Ik had er veel lol 
in hen te trainen en we hebben er alles uitgehaald wat erin 
zat maar, zoals dat dan gaat op die leeftijd, werden vrienden 
en school belangrijker en bleef geen tijd over voor serieuze 
wedstrijdtraining”.

“Geen probleem”, vindt ook Melanie de Meurichy. “Wij zijn 
een echte regioroeiclub en dat regioroeien wordt steeds 
serieuzer en uitdagender. In onze regio is de afgelopen tijd een 
aantal nieuwe roeiverenigingen opgericht, waardoor ook de 
jeugdcompetitie interessanter wordt. Nieuw is dit seizoen dat 
skiffeurs tijdens de regiowedstrijden punten kunnen verdienen. 
Wie de meeste punten heeft vergaard, wordt geselecteerd voor 
de nationale slotwedstrijden in juli. Ook op de ergometer kan 
onze jeugd zich meten met de concurrentie. Eind april vindt 
in Eindhoven voor de 1e keer een ergometercompetitie voor 
regioroeiers plaats”.

“Ook binnen de eigen vereniging passen we telkens zaken aan. 
Zo zit er inmiddels meer structuur en in de trainingen en is het 
allemaal minder vrijblijvend en meer doelgericht. Want als zich 
jeugd met nationale ambities aandient, moeten we natuurlijk 
wel een wedstrijdploeg kunnen formeren. Nu zetten we 



5
Roeivereniging Breda | Easy All 210 | april-mei 2018

fanatieke roeiers bij elkaar in de boot. Bij de ploegenindeling 
kijken we niet zozeer naar leeftijd, maar wel naar geslacht, 
ervaring, motivatie, enthousiasme en roeipostuur. Zo kan het 
gebeuren dat in een boot met 16-jarigen iemand van 14 jaar 
mee roeit. En we zijn onlangs begonnen de jongere jeugd en 
de aspiranten door de oudere jeugd te laten coachen. Dit blijkt 
goed aan te slaan”. 

“De onderlinge sfeer binnen de jeugdploegen is goed. We 
vinden het belangrijk dat onze jeugd niet alleen consumeert, 
maar ook daadwerkelijk een steentje bijdraagt aan het reilen en 
zeilen op de vereniging. We hebben daartoe het jeugdclubwerk 
in het leven geroepen. Een doedag voor alle jeugd”.

En dan die legendarische gezelligheid. Ook dit jaar gaat de 
jeugd met Pinksteren weer op kamp bij de familie Steenman 
en staat weer een oergezellig kerstdiner op het programma. En 
er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo zijn we toen we 
tijdens de vorstperiode in februari niet konden roeien met z’n 
allen als alternatieve training gaan schaatsen op de ijsbaan in 
Terheijden. Dolle pret!”

Dan heeft Melanie nog een nieuwtje: “Victor Bernhard heeft 
ons de opbrengst uit de verkoop van zijn skiff geschonken. Na 
lang en diep nadenken hebben we besloten met deze gift het 
Victor Bernhardfonds in het leven te roepen. Hiermee willen 
we jeugdleden financieel helpen als ze hun lidmaatschap niet 
langer kunnen betalen. We willen dat iedereen kan blijven 
roeien”.
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door Stef Pastoor

U kent dat wel, een aankondiging op de website of aan 
het publicatiebord dat er een toertocht gepland wordt. Als 
beginnend roeier begin je voorzichtig, net in het bezit van je 
S1-certificaat, een rondje Breda zou ik toch moeten kunnen. 
Geen idee wat ik hierbij kon verwachten. Kou, we hebben het 
hier over dinsdag 13 maart j.l. met een buitentemperatuur van 
9 C° en matige wind dus iedereen dubbele kleding aan want de 
gevoelstemperatuur lag een stuk lager. De wherry’s opgetuigd 
met wat er zoal nodig is onderweg, en dat is toch meer dan 
bij een ochtendje roeien met een C4 naar de brug op en neer. 
Van boegvlag tot pikhaak, hoosblik, landvast en jawel, naast de 
riemen ook een peddel!

Er wordt gekozen voor de wherry, zodat er ieder halfuur 
kruipend in de boot gewisseld kan worden van plek. Een ranke, 
wendbare en stabiele boot, weliswaar antiek (100 jaar oud) 
maar heerlijk om mee te varen. Twee bankzitters/stuurman 
en twee roeiers. Reden waarom de Joris Faas weinig gekozen 
wordt voor dit soort tochten is het feit dat de riggers niet 
inklapbaar zijn. Wil je aan kunnen leggen aan een hoge kade 
is dit onontbeerlijk. De oude boten zoals o.a. de Henk Cosijn 
hebben deze voorziening wel. Puntje van overweging voor de 
materiaalcommissie. 

Dat ik met mijn 59 jaar nog de Benjamin ben in mijn boot zegt 
niets. De crew bestaat uit leden die zoveel ervaring hebben 
met de watersport in het algemeen en roeien in het bijzonder 
dat je er op een natuurlijke manier gewoon veel van leert. 
Slag volgen, commando’s, roeiregels, materiaalkennis wordt al 
doende duidelijk gemaakt zonder dat dit belerend over komt. 
En het mag gezegd worden, een dame van 80 jaar roeide mij 
vrolijk babbelend het snot voor de ogen. Prachtig om te zien 
dat deze sport tot op hoge leeftijd moeiteloos beoefend kan 
worden. 

De aanloop richting Breda is natuurlijk niet beeldschoon, 
industriegebied, roestige steigers en schepen langs de 
kant. Na drie kwartier arriveer je op de kruising bij de KMA 
waar wij linksaf de Academiesingel opdraaien. Je passeert 
achtereenvolgens de KMA, het Valkenberg park, de voormalige 
Koepelgevangenis, Chasséveld waarna de Mark ineens 

Rondje Breda
13 maart 2018
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versmalt. Hier komt de toegevoegde waarde van een wherry 
meteen naar voren, zijn wendbaarheid. Haakse bochten 
op smal water. Vervolgens langs de oude Rechtbank, de 
Brandweerkazerne komen we weer bij de kruising met 
parkeergarage de Prins op de hoek bij de KMA. Daar varen 
we het Spanjaardsgat in en leggen voor een welverdiende 
lunch aan. Ik wijs nogmaals op het voordeel van de inklapbare 
riggers.

Omstreeks 15 uur zijn we weer terug bij de vereniging, boot 
over de rol uit het water en op het karretje. Poetsen, materiaal 
weer terughangen en dan nog even napraten in de sociëteit. 
Een pracht van een ervaring rijker, nieuwe gezichten leren 
kennen, Breda vanaf het water gezien en veel geleerd. Het is 
voor iedereen een aanrader, dit was maar een tocht van 15-16 
kilometer, ze organiseren door heel het land van dit soort 
tochten met afstanden die oplopen tot 40-50 km. 

Kijk eens op de site bij het midweekroeien (https://www.
roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/toer/
midweekroeien). 

Noot van de redactie: De “Joris Faas” (foto rechtsboven) is, in 
tegenstelling tot andere wherries die in het artikel genoemd 
worden, geen antieke boot. Deze wherry, ook wel de “Ferrari 
onder de wherries” genoemd, is gebouwd door oud-lid Joris 
Faas en werd op 14 november 2015 gedoopt.
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De Head 2018, die er niet kwam …
door Anna de Zeeuw
Elk jaar is het weer een hoogtepunt, de wedstrijd van het 
jaar voor onze ploeg: de Head of the River. Al in december 
worden de hormonen van de mannelijke ploegleden 
onrustig. Er moet gepresteerd! Conditie na de kerst 
opkrikken en ergometeren hoort hierbij. Een enorme 
aanloop naar het serieuze werk. Dit jaar verliep het wel heel 
memorabel. 

We startten 4 januari met een ploeg etentje voor al onze 
ploegleden en een heuse enquête met vragen als:
‘Ik wil graag meedoen aan de Head.’, ‘Ik ben bereid hier extra voor 
te trainen’ en ‘Ik ben bereid me te kwalificeren voor de Head op de 
ergometer.‘ 
We maakten als ploeg met elkaar een buffet waarbij iedereen 
gerechten meenam. Het resultaat was even gevarieerd als de 
antwoorden op enquêtevragen: Indonesisch naast Italiaans.

De ploeg-app 
Berichten over de smartphone en internet laten de 
belevingen van onze ploeg zien. Onderstaand een selectie: 
een enthousiaste aanloop met uitwisseling van Apps (schuin
gedrukt), het websitebericht van het niet doorgaan en het 

verwerkingsproces. Starring: de meeroeiende B, M, J, A, A, 
W, L, K en de niet meeroeiende T en R voor de flankerende 
opmerkingen. Oftewel: hoe iets dat niet doorgaat toch een hele 
toestand kan zijn.

14 maart : Botenwagen opladen
B:  Beste mensen. Ik sprak vanavond Sander Verheugd. Hij rijdt de 
botenwagen vrijdag overdag naar Amsterdam. Dat wil zeggen dat 
we de boot donderdagavond op de botenwagen moeten leggen. 
Ik stel voor dat weekend om 17.30 op RV Breda zijn. Ik bedoel dus 
donderdag 17.30.

15 maart: Bericht over de weersvoorspellingen
Op de website Headoftheriver verschijnt de volgende dag het 
volgende bericht: 

“De weersvoorspellingen voor komende zaterdag en 
zondag zijn verre van optimaal. De voorspellingen 
betreffende de windkracht, en daarmee de gevoels-
temperatuur, lopen bovendien nog fors uiteen.
Daarom zullen we morgen, vrijdag 16-3 om 12:00 met 
een nieuwe update komen.



9
Roeivereniging Breda | Easy All 210 | april-mei 2018

Als de wedstrijd doorgang vindt, dan vinden wij 
warme kleding belangrijker dan uniformiteit en zelfs 
verenigingstenue. Mede daardoor is zichtbaarheid 
van het rugnummer extra belangrijk.”

16 maart: Botenwagen niet goed opgeladen
J:  Thuiskomend zag ik een bericht dat om de boot te weinig en 
niet vast genoeg koord zat. Weet niet wat er nu van ons verwacht 
wordt.
M: We hadden de Maple Leaf helemaal uit elkaar toen we erachter 
kwamen dat er sinds kort overal damesschoenen in zaten. Dus 
boot weer in elkaar en toch Waterzooi uit elkaar. Het was dus nog 
gezellig tot halfacht.
M:  Verder voor Headroeiers: zie updates op de website van de 
Head. Gaat het door, is de vraag?
A:  Voor de rest lijkt mij morgen ongeschikt, dus die slaan we over. 
De 8 wens ik veel succes als het tenminste doorgaat. Houd ons 
s.v.p. op de hoogte.

16 maart: Geen Head …
Op de website Headoftheriver verschijnt nog een bericht: 

“In verband met de slechte weersvooruitzichten is de 
Head commissie genoodzaakt de Head of the River 
2018 af te gelasten.
De Head commissie heeft meerdere weers-
voorspellingen in zijn besluit betrokken. De 
weers voorspellingen laten zowel voor wat 
betreft temperatuur, wind en neerslag te slechte 
omstandigheden zien voor een evenement met de 
omvang als die van de Head.
De commissie vind de risico’s voor onderkoeling van 
deelnemers en medewerkers, en risico voor materiele 
schade te groot. De Head commissie vind het 
verschrikkelijk dit besluit te hebben moeten nemen, 
zeker ook voor de deelnemers die op de Head hebben 
verheugd en hebben voorbereid op deze belangrijke 
krachtmeting aan het begin van het seizoen. Wij 
hopen in 2019 op beter weer, en u dan wel te zien.”

16 maart: Even verwerken …
J:  Er is geen Head of the River, code rood. Denk dat het de enige 
juiste beslissing was; windkracht 6, temperatuur rond vriespunt en 
100en boten op het water.
A:  En toch vind ik het jammmmer! 
T:  Om in conditie te blijven tot de volgende Head, morgen
ochtend 07.00 ergometeren :)
A:  T. als jij komt, dan kom ik ook om 7 uur.
T:  Als ik deel zou uitmaken van de Head ploeg … had ik het 
ZEKER gedaan …
B:  Volhouden die conditie tot volgend jaar.
A:  Klinkt goed!

Botenwagen afladen
B:  OK. En hoe nu verder. De boot moet weer van de botenwagen 
af en opgeriggerd worden. Kan morgen maar als er sneeuw ligt 
dan rij ik niet naar RV Breda.
M:  Maar als er geen sneeuw ligt zien we je graag hoor :)
W: Met onze ervaring met op en afriggeren moet het zo gepiept 
zijn.
J:  Kunnen we niet een boot met kleine schoentjes pakken dit 
keer? 

Knopen tellen
T:  Lopen jullie wel je eerste Head blik mis, want er zou maar 1 
mix8+ meedoen …
J:  Anderen ontmoedigd door onze ergometer scores no doubt.
R:  Blijf ik helaas de enige met een Head blik?
A:  Nee, ik heb er ook 1.
R:  Gelukkig.
L:  Bofferds!
B:  Gezien het weer nu vind ik het niet erg dat we de Head niet 
roeien. Het sneeuwt hier en het waait behoorlijk.

Later
K:  Vroeger hadden we geen probleem gehad met 8 km op roeien, 
je plek vinden in het veld (nog 3 à 4 km doorroeien tot na de 
oude Buskruitfabriek) en dan wachten om vervolgens langzaam 
richting start gedirigeerd te worden bij de brug in Ouderkerk. 
Lekker in het zonnetje is het al een opgave, maar bij dit weer 2,5 
uur afkoelen voor de start, ik had graag geroeid … maar niet 
roeien is onder deze omstandigheden beter. 
Ook na de wedstrijd is het nog even afzien op de terugweg naar 
Ric. We zullen nog een jaar moeten wachten en moeten trainen 
voor dat we ons blik trekken.

B:  Zo zag de Amstel er uit tijdens de Head.
J:  Dat was heel heroïsch geweest!
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1 april 2018
 
Door: Coen Weber, startnr 627
Na vorig jaar als toeschouwer langs de Amstel te 
hebben gestaan, hebben Ivo en ik besloten zelf mee 
te varen met de skiffhead. Hoewel we eigenlijk meer 
trainen voor boordroeien, moet dit toch ook kunnen, 
dachten wij zo …

Na de voorbereiding op de ergo, koud voorseizoen , dus 
weinig natte meters, een avontuur zo’n eerste skiffhead. 
Heel apart sfeertje, veel amicaler dan bij de Head of H4K. 
Eén grote roeifamilie. 
Het wachten voor de start zorgt voor verbroedering. Na 
de start is het ieder voor zich!
De klassieke fout heb ik natuurlijk ook gemaakt door me 
op te laten jagen(=opbranden) door snellere/jongere 
roeiers. Halverwege kwam ik wel weer tot mijn eigen 
vertrouwde roeihaal en was het moeilijk genoeg om de 
kortste lijn te sturen. Na ruim 7 km is de finish een feest, 
wat een sfeer, een aanrader deze skiffhead!
Al kan mijn tijd volgend jaar zeker verbeterd worden, voor 
mijn familie was ik enige echte winnaar. 

Noot van de redactie: zie voor andere skiffheadverhalen 
vanuit onze roeivereniging eventueel ook https://
www.roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/
wedstrijden/1236-skiffheadverhalen-van-hjalmar-en-
marno

Ideeën voor 
verbetering van 
de Easy All
door Marius Aalders
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 binnenpagina’s van Easy All nr. 208 zijn de 
antwoorden gepubliceerd. De resultaten konden ook 
online worden gelezen: http://bit.ly/2BffT10. 

De redactie van de Easy All wilde graag weten wat de 
leden van RV Breda van hun clubblad vinden. Wat wordt 
gewaardeerd, wat mist u, wat kan er beter of anders?

Inmiddels hebben voorzitter Petra Ramakers en 
secretaris Gerard Schuyt van het bestuur overleg gehad 
met een afvaardiging van de redactie. Besproken 
werd hoe de opmerkingen van de respondenten in de 
praktijk kunnen worden gebruikt voor verbetering. Zo is 
bijvoorbeeld de verhouding tussen website en clubblad 
ter sprake gekomen. Website en blad hebben ieder een 
eigen karakter en functie en dat moet zo blijven. Uit 
de respons blijkt dat velen prijs stellen op continueren 
van de uitgave van het clubblad, zij het liefst naast 
een digitale versie en ook met wat meer hard copy-
exemplaren. Op het gebied van meer roeitechnische 
informatie en illustratie wordt gedacht aan het in eigen 
beheer maken van instructie-video’s. 

Nog meer ideeën over betere informatie en 
communicatie, al dan niet via Easy All, worden in een 
volgende nummer van Easy All uitgewerkt. Heb je 
zelf nog praktische voorstellen, meld die dan aan de 
redactie: redactie@rvbreda.nl

https://www.roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/wedstrijden/1236-skiffheadverhalen-van-hjalmar-en-marno
https://www.roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/wedstrijden/1236-skiffheadverhalen-van-hjalmar-en-marno
https://www.roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/wedstrijden/1236-skiffheadverhalen-van-hjalmar-en-marno
https://www.roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/wedstrijden/1236-skiffheadverhalen-van-hjalmar-en-marno
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#Easy All  #Markregatta 2018  #vrijwilligers 
 

 
MARKREGATTA 2018 
 
Nieuw... 
Daar is hij weer, de nieuwe kleurrijke poster voor de Markregatta. De wedstrijd blijft              
zoals we hem alweer 12 jaar kennen: met de, vaak letterlijk, spetterende            
boord-aan-boord start onder de A16 brug, gevolgd door een spannende 5 kilometer            
race terug naar de vereniging. Het deelnemersveld bestaat uit circa 100 ploegen uit             
binnen- en buitenland, voor wie wij als vereniging graag een geslaagde wedstrijd en             
gezellige dag organiseren. Zoals alle werkzaamheden en evenementen bij de          
vereniging draait ook de Markregatta geheel op vrijwilligers. Om te helpen bij de             
tijdwaarneming, de start, het uitzetten van het wedstrijd traject, het bewaken van de             
stremming, het bemannen van het inschrijfbureau, maar ook als parkeerwacht,          
terreinbaas, geluidstechnicus, DJ, wedstrijdarts, vlothulp, etc. etc. Kortom, zonder         
jullie is er geen wedstrijd! Dus geef je op via clubwerk, of rechtstreeks bij onze               
coördinatoren. 
 

#Easy All #Markregatta 2018 #vrijwilligers

MARKREGATTA 
2018
Nieuw...
Daar is hij weer, de nieuwe kleurrijke poster voor de Mark-
regatta. De wedstrijd blijft zoals we hem alweer 12 jaar 
kennen: met de, vaak letterlijk, spetterende boord-aan-
boord start onder de A16 brug, gevolgd door een spannende 
5 kilometer race terug naar de vereniging. Het deelnemers-
veld bestaat uit circa 100 ploegen uit binnen- en buitenland, 
voor wie wij als vereniging graag een geslaagde wedstrijd en 
gezellige dag organiseren. 

Zoals alle werkzaamheden en evenementen bij de vereniging 
draait ook de Markregatta geheel op vrijwilligers. Om te helpen 
bij de tijdwaarneming, de start, het uitzetten van het wedstrijd 
traject, het bewaken van de stremming, het bemannen van 
het inschrijfbureau, maar ook als parkeerwacht, terreinbaas, 
geluidstechnicus, DJ, wedstrijdarts, vlothulp, etc. etc. Kortom, 
zonder jullie is er geen wedstrijd! Dus geef je op via clubwerk, 
of rechtstreeks bij onze coördinatoren:  
vrijwilligers@markregatta.nl

Even voorstellen…
Ook de Markregatta commissie bestaat natuurlijk uit 
vrijwilligers en dit jaar hebben we twee nieuwe gezichten: 
Bo-Iris en Liane gaan dit jaar de vrijwilligers coördineren.

Mijn naam is Bo-Iris Bergevoet, ik ben 22 jaar en roei inmiddels 
zo’n 4 jaar. Ik hou van motoren, snelle auto’s, reizen en natuurlijk 
roeien. In 2014 heb ik met mijn studievereniging de ringvaart 
geroeid. Het roeien beviel zo goed dat ik daarna een jaar in de 
Top C4 van Skadi Rotterdam heb gezeten. Ik heb in dat jaar veel 
wedstrijden geroeid en ben het jaar daaropvolgend stuurtje 

geworden. Momenteel ben ik mijn master Business Information 
Management in Rotterdam aan het afronden en roei ik af en toe 
in de Aurora. Het lijkt mij dan ook super om met de commissie 
ook dit jaar weer een mooie markregatta neer te zetten en met 
de coördinatie van de vrijwilligers een positieve bijdrage te 
kunnen leveren.

En ik ben Liane van Heusden (43). Sinds een jaar of twee 
woon ik in het prachtige centrum van Breda en ruim een half 
jaar geleden ben ik begonnen met roeien. Hard fietsen en de 
sportschool bezoeken deed ik al in mijn eentje en ik wilde er 
graag nog een sport bij die je in teamverband uitoefent. Het 
roeien bevalt zo goed dat ik na het afronden van de Crew 
Class dit voorjaar direct door ben gegaan met de S2-cursus. 
Omdat ik ook graag iets terug geef aan de vereniging ben 
ik actief geworden in de Markregattacommissie. In het 
dagelijks leven ben ik afdelingsmanager van een dertigtal 
luchtvaartinspecteurs bij de Inspectie Leefomgeving en 
Transport.

Tot ziens allemaal op zaterdag 23 juni!

De Markregattacommissie
Renske, Bouke, Marja, Johan, Kees, Bo-Iris en Liane
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Markregattacommissie. In het dagelijks leven ben ik 
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Crew Class Clinic
31 maart 2018
door Ajah Kakad
Een zonnige namiddag, een lekker briesje, lekker gaan 
roeien op het water. In de sportschool had ik al gezeten op 
een ergometer en dat ging behoorlijk goed. Dus waarom niet 
22 lesjes volgen om uiteindelijk echt op het water te kunnen?
Maar toen begon het: Slagklaar maken, Laat lopen, Uitzetten 
gelijk, Houden, Strijken, Bakboord, Stuurboord, … Hoeveel 
commando’s zijn er wel niet? Om dan nog maar niet te spreken 
over techniek van benen-rug-armen en terugklippen van de 
bladen. Nooit gedacht dat roeien zo een technische sport is, 
maar vooral nooit gedacht dat roeien zo een leuke sport zou zijn!
Snelheid maken op het water geeft je een geweldig gevoel en 
een borrel doen na het roeien met zeer leuke medecursisten, 
instructeurs en medewerkers geeft nog een beter gevoel. 
De roeivereniging Breda heeft z’n crewclass met open armen 
ontvangen en heeft ons gemotiveerd tot het uiterste te gaan. 
Zoals wij klaar moeten staan om het beste van ons te geven, 
moeten de instructeurs ook klaar staan om ons te begeleiden. 
Als een enorm enthousiaste groep gaan we een schitterend 
seizoen vol energie en plezier meemaken.
Ik kijk in elk geval uit naar de komende 21 lessen!
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De inpik
oftewel ‘Het indompelen van het blad van de 
riem in het water’ 
Door: Anna de Zeeuw

Het is lente. De verslaggever gaat op zoek naar de 
beste roeihaal om de kennis op te frissen. 
Om ergens te beginnen is mijn besluit te gaan 
inzoomen op de inpik. Het woordenboek 
omschrijft deze als volgt. ‘indompelen van het blad 
van de riem in het water‘. Hier word ik niet veel 
wijzer van. Interessant is hoe dit indompelen moet 
plaatsvinden. Hiervoor raadpleeg ik roeicoach Bert 
Verlaan: “De roeibeweging bestaat uit twee delen: 
de haal en de recover. Het is vooral van belang te 
weten dat de inpik het eind is van de recover.”

Wat zijn ingredienten voor de inpik?
Nu, dan heb ik een startpunt voor mijn zoektocht. Op 
de website van RV Breda zijn de aandachtspunten 
in het Roeiboek te vinden. Ik raadpleeg de passage 
over de recover of herstelfase bij 3.5.2. ‘Tijdens de 
herstelfase bewegen de bladen richting boeg in 
een horizontaal vlak op constante hoogte boven 
het water. De roeier moet zorgen voor voldoende 
afstand tot het water, zodat het blad gemakkelijk 
verticaal gedraaid kan worden zonder het water te 
raken’. 

Ok. Maar wat is dan verticaal draaien? Ook dat is 
uitgelegd, bij 3.5.3. ‘Het verticaal draaien van het 
blad/bladen (klippen) begint zodra de handen 
de knieën zijn gepasseerd, na de derde stop. Het 
draaien moet gelijkmatig worden uitgevoerd met 
constante snelheid en mag het voortbewegen 
van de bladen voor de inpik niet afremmen of 
stoppen (stilzitten). Tijdig klippen helpt om euvels te 
voorkomen als naduiken, missen van een stuk van de 
haal, diepen als gevolg van een ruggenzwaai en door 
het bankje trappen.’ 
Aha. Een andere term voor verticaal draaien is dus 
klippen. Aan het eind van de recover belandt men 
in de inpik-positie. Wat voor een positie is dat? 
Hiervoor maak ik een uitstapje naar de site van 
concept2 met mooie techniekvideo’s (http://www.
concept2.nl/nl/indoor-rowers/training/techniek-

videos) en informatie over spiergebruik. In het kort 
wordt die positie daar omschreven als:
•	 De armen zijn gestrekt; het hoofd is neutraal; de 

schouders staan recht en niet voorover gebogen.
•	 Het bovenlichaam is in de één uur positie – de 

schouders zijn voor de heupen.
•	 De schenen zijn verticaal en niet samengedrukt 

tot voorbij het verticale vlak.
•	 De ballen van de voeten zijn volledig op het 

voetenboord. 
•	 Dan ontspan je je schouders en valt het blad in 

het water. 

Het hoofd is neutraal. Hoezo dan neutraal? Ik kan 
doordat ik vaak terecht ben gewezen bij nader inzien 
bedenken wat het niet is: Niet naar de vogeltjes 
kijken in de lente. Niet naar je … tegenligger kijken. 
Niet naar je tenen. Wegdromen met je gedachten 
tijdens het roeien is het ook niet. En al helemaal niet 
alle kanten op kijken.

Maar hoe moet het dan alles bij elkaar genomen, 
die inpik?
Nu komen we bij de integratie van al deze kennis. 
Hoe moet dat dan, nadat je de inpik-positie hebt 
ingenomen? Ook dat is beschreven in 3.5.4. van het 
roeiboek.
•	 Het blad moet tijdig in het water geplaatst 

worden, als een voortzetting van de herstelfase. 

De inpik-positie op de ergometer in beeld met actieve spieren in 
het rood (Zie: http://www.concept2.nl/nl/indoor-rowers/training/
spier-gebruik)

http://www.concept2.nl/nl/indoor-rowers/training/techniek-videos
http://www.concept2.nl/nl/indoor-rowers/training/techniek-videos
http://www.concept2.nl/nl/indoor-rowers/training/techniek-videos
http://www.concept2.nl/nl/indoor-rowers/training/spier-gebruik
http://www.concept2.nl/nl/indoor-rowers/training/spier-gebruik
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•	 Het plaatsen moet gelijkgeschakeld 
worden met de snelheid van de 
boot, zonder teveel frontsplash of 
backsplash. Beginners kunnen wel 
een kleine backsplash maken, om er 
zeker van te zijn dat ze geen water 
missen. 

•	 Het is de bedoeling om de 
zwaartekracht of het gewicht van de 
riemen te gebruiken om het blad te 
plaatsen, in plaats van kracht.

Men hoeft maar het ergomerterruimte 
in te lopen om te zien hoe het niet 
moet. Want er kan het een en ander fout 
gaan. Armen niet goed gestrekt … te 
ver doorbuigen … te ver reiken. Ga zo 
maar door. Het fijne van roeien is: Elke 
haal is er weer een nieuwe kans, maar 
echte toppers doen het een lange tijd 
achter elkaar goed. Wat is het geheim 
van een goede inpik? Bert Verlaan vat het 
kernachtig samen.

“Je moet als het ware zweven 
naar de inpik” 

Wat zijn de meest basale fout? Ook 
hierover wil Bert Verlaan best iets 
zeggen. “Dat is een fout die te maken 
heeft met de mindset. Men denkt dat het 
inpik het begin van de haal is, maar het is 
het eind van het glijden. De haal begint 
pas bij het trappen. De hoofdfout van de 
inpik is dat er te laat gedraaid wordt. Je 
moet met een verticaal blad, als het ware 
zweven naar de inpik. Als je gaat draaien 
bij de inpik zelf ga je vanzelf vlaggen, als 
het blad naar beneden gaat ga je vanzelf 
omhoog. Je moet niet teveel dingen 
tegelijk doen. “

Samenvatting
Voor wie maar een paar sleutelwoorden 
kan onthouden raad ik aan het volgende 
rijtje uit het hoofd te leren: RecoverDerde 
stopKlippen–ZwevenInpik. En kijk zelf 
ook eens op de site bij het roeiboek. 

Wordt vervolgd.

UITNODIGING

Algemene Leden 
Vergadering (ALV) 
woensdag 9 mei 2018, 19:30 - 22:30

Met genoegen nodigt het bestuur van de 
Roei vereniging Breda u uit tot het bijwonen 
van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 
woensdag 9 mei vanaf 19:30 uur.

Wij hebben belangrijke onderwerpen met u te 
bespreken, dus komt allen!
De (voorlopige) agenda is als volgt:

1. Opening
2. Verslag van de ALV van 8 april 2017 
3. Ingekomen stukken en 

bestuursmededelingen
4. Financiën
5. AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) 
6. Jaarverslag
7. Beleidsplan
8. Verkiezingen 
9. Veiligheid
10. Clubwerk
11. Benoeming Ere Lid / Lid van Verdienste
12. WVTTK
13. Sluiting en borrel

De achterliggende stukken zijn beschikbaar via 
onze website: https://www.roeiverenigingbreda.
nl/vereniging/bestuur/alv/1227-alv-2018

Petra Ramakers
bestuursvoorzitter Roeivereniging Breda

https://www.roeiverenigingbreda.nl/vereniging/bestuur/alv/1227-alv-2018
https://www.roeiverenigingbreda.nl/vereniging/bestuur/alv/1227-alv-2018
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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 

S4
Patrice Matthee

B3
Robert Bakker

Gekregen bevoegdheden op basis van 
eerdere roei-ervaring:
S1 
Joan den Exter
Stef Blom

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
Toercommissaris Jan Huinen 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
Kees van de Sande (eindredactie), 
Maarten de Tollenaer (vormgeving), 
Anna de Zeeuw


