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Door: Anna de Zeeuw
“De start van de Markregatta is boord aan boord, maar het 
blijft een tijdwedstrijd. We starten onder de A16 bruggen 
met steeds twee ploegen tegelijkertijd, ieder onder een 
eigen bruggat. De ploegen worden opgelijnd en starten 
tegelijkertijd vanuit stilstand.“ Dit is de tekst die op de 
website van de Markregatta te lezen is.

Hoewel de start een eindje van de roeivereniging is, begeven 
veel vrijwilligers zich in en rond het clubhuis. Het is prachtig 
weer. Het is een drukke dag in Terheijden. Tegelijkertijd met 
de wedstrijd is het Zuidwaterliniefestival op de schans, met 
parachute droppings.

Op de vereniging gebeurt van alles. Ik begin bij twee dames die 
al heel wat jaren lid zijn. Ze hebben in een dubbelvier met stuur 
meegeroeid met de wedstrijd onder veteranen H. Ze zitten 
tevreden aan de koffie, Het roeien ging goed. Een andere dame 
heeft de wedstrijd in de skiff alweer achter de rug en staat nu 
verderop achter de bar. Ik geef nog wat extra bekertjes af aan 
de bar zodat ze zeker weten dat ze genoeg hebben. 

Sinds kwart over negen tot het eind van de wedstrijd zitten 
er twee vrijwilligsters bij de wedstrijdnummer uitgave. Ze 
geven rugnummers uit in ruil voor borg, dat is geld wat 
teruggegeven wordt. Eventueel kunnen er andere dingen dan 
borg worden ingeleverd, de dames nemen ook autosleutels en 
pasjes in onderpand en hebben daarmee de ergometerruimte 
omgebouwd tot een fort met van alles in onderpand. Dat ze 
het hok nu niet uit kunnen is niet erg vinden ze. “De mensen die 
binnen komen zijn allemaal blij. Het is gewoon prima te doen.” 
De oudste van de twee vrijwilligsters roeit op het ogenblik niet 
en vind het daarom leuk om mee te helpen. Dan komt er een 
roeier binnen, die graag een rugnummer wil maar hij heeft zijn 
laatste geld aan zijn dochter uitgeleend. Tja, dat kan gebeuren. 
Gelukkig kan hij dus zijn pinpas afgeven aan de dames. 

Iemand van de jeugd zit achter de taarten en snijdt desgewenst 
een stukje af tegen betaling. De stand met zelfgebakken 
taarten is een goede traditie die je ook in het buitenland bij 
roeiwedstrijden wel tegenkomt. Ze heeft zelf ook een taart 
gebakken maar die is inmiddels op, een appeltaart en vindt 
het leuk om te hier staan. Er zijn al heel wat taarten op, voor 
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twee plastic muntjes per stuk. Het voordeel van deze plek is 
dat er geen honger hoef te worden geleden, naast de taart 
zijn ook hamburgers, die achter de bar worden bereid, binnen 
handbereik. Ik neem een stukje cheesecake met lemon-curd en 
bodem van bastognekoek, die bijzonder goed smaakt.

Verderop, bij de bar, wordt erg hard gewerkt. De man die 
waakt over de pinautomaat en de bak met het ruilmiddel 
van vandaag, de plastic muntjes, valt op. Deze vindt het 
vrijwilligerswerk “geen probleem”. Hij hoort bij een van onze 
vrouwelijke leden, die ook achter de bar staat en zich op deze 
manier in twee splitst. Een slimme gedachte om iemand zich te 
laten ontfermen over de pinautomaat, want als die niet werkt, 
dan stokt alles. 

Ik loop naar buiten, en kom terecht bij de wedstrijdleiding 
die onder een tent staat te overleggen. wedstrijdleider van 
vandaag is Bouke de Boer. “we hebben twee kleine omissies 
gehad. we lagen wat voor op schema. we zijn even voor 12 
uur gestart en toen kwam er een boot aanvaren. En voor een 
dropping van de parachutespringers op het fort lag er een 
reddingsbootje voor als er iemand in het water zou belanden. 
Deze is met 7 man door het wedstrijdveld heen getrokken. Dit 
had wat boze roeiers tot gevolg.” 

Aan het eind is de prijsuitreiking. Er waren twee heats. In 
de eerste Heat hebben naast andere verenigingen ook een 
aantal Bredase ploegen gewonnen waaronder de ‘jonge’ 
damesdubbelvier veteranen D, en de heren veteranen vier 
in een bredere c-boot, en ook bij de tweede heat zie ik 
winnaars van Bredase herkomst, waaronder een herenvier in 
de veteranten c categorie. Ook de ploeg van de dames die ik 
tegenkwam zie ik verderop in de lijst staan. 
De wedstrijdleider, Bouke de Boer maakt melding van wat 
bootjes die door het veld heen zijn gekomen maar door het 
mooie weer is dit snel vergeten. 

Het lijkt erop dat op de een of andere manier iedereen 
tevreden is. Of ze nu gewonnen hebben of niet is kennelijk 
van ondergeschikt belang. De markregatta was weer een 
superwedstrijd. 
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Just in case
Beste lezer, Easy-all is en blijft van en voor ons allen. 
Daarom bedankt voor de input, variërend van een 
bericht van ons bestuur, persoonlijke verslagen van 
toertochten, de Markcompetitie als wedstrijdvorm tot 
zelfs dit jaar een foto-impressie en artikel gewijd aan 
de Markregatta met nadruk op de vele vrijwilligers 
achter de schermen. 

Ook in dit nummer: aandacht voor (onderhoud van) ons 
materiaal, zowel oud als nieuw. Zoals bijvoorbeeld een 
wielrenner niet kan zonder fiets, of een voetballer niet 
zonder bal, kan een roeier niet zonder boot. we blijven 
afhankelijk van het materiaal. Als dat niet op orde is 
kunnen we het water slechts op een andere, sportieve of 
recreatieve manier gaan benutten door bijvoorbeeld te 
gaan zwemmen.
we zijn met onze ‘soos’ te gast in Terheijden; in dit 
nummer is een interview opgenomen, waarin in 
verband met duurzaamheid gezocht wordt naar 
een relatie tussen onze roeivereniging en het 
energiecollectief uit Terheijden. leg uw mening 
hierover neer bij bijvoorbeeld het bestuur, zodat 
deze meegenomen kan worden in de besluitvorming 
hieromtrent.
Tot slot wil ik als persoonlijke noot een pluim geven aan 
de examencommissie, die door niet-geslaagden nogal 
eens als boeman wordt gezien. jureren, examineren 
heeft een mate van subjectiviteit in zich en vanwege 
deze subjectiviteit zal niet iedereen het eens zijn met de 
veroordeling. Zelfs een VAR (Video Assistant Referee) bij 
het wK voetbal in Rusland geeft aanleiding tot meerdere 
interpretaties en kan geen objectiviteit bieden. 
Echter onlangs was in mijn geval het oordeel van de 
examinator terecht: als je je, zoals ik, laat opfokken 
door externe factoren, je laat ontmoedigen door de 
omstandigheden en daardoor de boot niet onder 
controle hebt en de regie over de roeiers uit handen 
geeft ofwel letterlijk van slag raakt bij het aanmeren, 
dan is een nieuwe examenpoging vereist. Hoop doet 
leven: je slaagt immers altijd de eerste keer. Hoewel het 
vrijwilligerswerk blijft, waarvoor we dankbaar dienen te 
zijn, lijkt me een betere afstemming tussen instructie- en 
examencommissie gewenst. 
Voor dit nummer met dank aan de overige redactieleden 
en nogmaals dank aan de inzenders van de artikelen 
wens ik u veel leesgenot!

Kees van de Sande (eindredacteur)

A
Tijdens de markregatta zijn nog veel meer 

schitterende foto’s genomen door onder meer 
Bart Scheffers, en drone-opnames gemaakt door 

Sandhill Drones, bij ons bekend als wijnand en 
jeroen Freling. 

U kunt de beelden online bekijken via deze link:
https://www.flickr.com/photos/142674128@N05/
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Opnieuw uitbreiding van de vloot
Door: Petra Ramakers
Zoals in Easy All nummer 209 al vermeld heeft RV Breda op 4 
februari 2018 een nieuwe C4x+ van botenbouwer Wiersma in 
gebruik genomen. 
Het is de lichtste c4x+ die op dit moment op de markt is 
waardoor deze boot veel gemakkelijker te tillen is. Beginnende 
roeiers in de crew class kunnen van deze boot gebruik maken, 
maar ook ervaren roeiers die een stabiele en toch lichte boot 
willen varen. Inmiddels wordt de boot veel gebruikt en bevalt 
uitstekend. met De mark kan RV Breda weer jaren vooruit!

Zaterdag 16 juni 2018 is de Ratsie gedoopt. De Ratsie is een 
Empacher die 20 jaar oud is, maar nog in zeer goede staat. 

De eerste met buisvleugelriggers. Bijzonder aan de boot is 
dat hij paars is vanbinnen. Bijna een collectorsitem, want na 3 
jaar is Empacher daarvan afgestapt. De boot is voor mensen 
van 60-75 kg. De boot komt uit Ratzenburg, waar de naam 
ook van afgeleid is. In deze plaats is een roeiacademie. De 
boot stond daar bekend als snel. In het bijzijn van een kleine 
groep aanwezigen, die met elkaar hebben geproost op een 
behouden vaart is de boot gedoopt door wim mohlman, die 
net is afgetreden als bestuurslid. 

Deze dubbel twee scull is na tewaterlating getest door twee 
enthousiaste roeisters en zal na enkele aanpassingen van de 
riggers in gebruik worden genomen.
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VAnUIT HET BESTUUR

‘Een leven lang roeier’ 
Dat is de ambitie voor de komende jaren. RV Breda 
legt als zogenaamde breedtesportvereniging 
geen focus en iedereen, die wil roeien is welkom. 
Dat betekent ook iets voor de instructie, coaching, 
materiaal en gebouwen. Om alle leden in deze 
diversiteit te blijven binden en boeien, is veel 
inspanning nodig van alle leden. RV Breda heeft 
geen financiële problemen. De inkomsten zijn wel 
afhankelijk van de contributie van de leden. Om 
financieel gezond te blijven moet RV Breda dus 
leden behouden en nieuwe leden binnen houden.
RV Breda heeft een riante vloot, voldoende 
accommodatie en geen echte knelpunten. wel is 
aandacht nodig om als vereniging aantrekkelijk te 
blijven voor de huidige en potentiële leden. Alleen 
op deze manier kunnen we een financieel gezonde 
vereniging blijven. 

leden binden en boeien door te werken aan 
tevreden leden die lid blijven, betrokken leden die 
een bijdrage leveren aan de vereniging en faciliteiten 
en verenigingsactiviteiten die gericht zijn op ‘Een 
leven lang roeier’, en een vloot en faciliteiten die 
afgestemd zijn op alle leden.

Het lijkt zo eenvoudig, maar het is nog niet de 
werkelijkheid waarin we leven. Veel leden zijn uiter-
mate betrokken en verbonden aan de vereniging. 
Toch vallen er veel leden af in het tweede jaar 
van hun lidmaatschap. Een moment waarop veel 
geïnvesteerd is in leden, die we dus ook graag 
willen behouden. Tevreden en blije leden blijven lid. 
Hoe fijn zou het zijn als deze leden ook verbonden 
blijven. Tevreden zijn, hangt samen met zich veilig en 
vertrouwd voelen op het water en prettig binnen de 
vereniging. Alle reden dus om te werken aan binding 
in die eerste jaren, door een gezond en adequaat 
instructieklimaat, waarin zowel uitdaging zit als 
verbondenheid met de vereniging. 

Verder is het natuurlijk ook erg jammer dat we ouder 
wordende leden die niet mee kunnen roeien, geen 

activiteiten meer kunnen bieden na het roeiende 
leven. Een blijvend aanbod door bijvoorbeeld 
een ‘roeipensioen’, zodat je ook na langdurig 
verenigingslidmaatschap je oude roeimaatjes blijft 
zien. Daarnaast moeten we natuurlijk ook blijvend 
werken aan werving van nieuwe leden.

Goede en adequate instructie en coaching zijn een 
voorwaarde om de sportbeleving te verhogen. 
Roeien is een technische sport. naast vaardigheden 
vraagt de sport ook om inzicht om veilig en 
vertrouwd met een boot het water op te kunnen 
gaan. Veiligheid voor roeier en zorgvuldig omgaan 
met het materiaal staan voorop. De instructie 
in Breda is er voor beginners ook op gericht om 
roeivrienden te ontmoeten en samen plezier te 
hebben in het leren roeien. 

Examens zijn nodig om veilig en vertrouwd te 
kunnen roeien. De verschillende boottypen vragen 
ieder weer om een ander examen. De systematiek 
bestaat eruit dat de roeier opbouwt naar een steeds 
lastiger nummer. Examens blijven spannend, hoe 
oud je ook bent. Een goede voorbereiding en een 
gesprek met je instructeur over de verwachtingen 
ten aanzien van het examen, kan de slagingskans 
verhogen. Om roeiers te binden, is er ook op zowel 
instructie als examengebied winst te behalen. 

maar ook roeiers die al hun examens binnen hebben, 
maar extra uitdagingen zoeken in de sfeer van toer-
roeien en wedstrijdroeien hebben behoefte aan 
specifieke coaching. Blijvend werken we aan passend 
materiaal om het ongemak van het boten dragen 
te verkleinen, licht c materiaal, karretjes en takels. 
Alle ideeën die het nog gemakkelijker maken, zijn 
welkom.

Samen met de leden wil het bestuur vorm geven aan 
deze voornemens. wij nodigen ieder van harte mee 
om mee te denken en te doen om de plannen waar 
te maken en om nieuwe inzichten te krijgen. 
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De ‘poetsploeg’: wat doen we?
Door: johan Bielderman
Via Clubwerk hebben zich 12 personen aangemeld voor de 
poetsploeg. Een indicatie van de benodigde poetstijd: 2 
personen zijn ongeveer 2 uren bezig met een skiff, die lang 
niet gedaan is, 6 personen zijn een hele avond bezig met een 
acht. 
naast het poetsen wordt er goed gekeken naar de algehele 
conditie van de boot: zijn de spanten, de schoenen nog goed, 
hoe zijn de slidings en de wieltjes, is er sprake van lakschade, zit 
alles nog vast? we halen de slidings en de voetenborden uit de 
boot. we halen de riggers eraf.

we beginnen standaard te poetsen met azijnzuur. Voor de 
grotere oppervlaktes gebruiken we een sterkte van 6% en voor 
de stukken die soms jaren slecht zijn afgedroogd hebben we 
een sterkte van 30% nodig, die moeilijk verkrijgbaar is en waar 
je ook voorzichtig mee moet zijn. Bij direct na het roeien slecht 
afgedroogde boten hebben we soms uren nodig, voordat alle 
kalk is losgeweekt.
 
na het ontkalken gaan we met cleaner aan de slag: eerst 
medium en later met fine, daarna maken we met water alles 
schoon en met handdoeken helemaal droog. 

Het mooiste en snelste werk is dan was aanbrengen. Dat is 
speciale was zonder siliconen. Siliconen zijn namelijk een ramp 
als je later lakschade moet repareren. Dat is dan niet mogelijk.

Zodra de was droog is, kunnen we deze met speciale doeken 
uitwrijven en kan de boot er weer tegen. we hebben nu bijna 
alle boten gehad en alles ziet er al weer veel beter uit. laten we 
het met z’n allen zo houden.

De poetsers dragen de kennis over binnen hun eigen ploegen 
en tot mijn genoegen zie ik, dat na elke training ook de slidings 
schoongemaakt worden. Een setje slidings en wieltjes kost per 
roeiplaats toch 80 euro.

Elk roei(st)er kan ons helpen bij 
het poetsen en onderhouden 
van onze boten:

Droog de boot altijd goed af, 
ook de boordranden en allerlei 
plekjes, waar vaak water in blijft 
staan.

Clubwerk

 Sija van Kuik, Astrid Kok, Rien de jager, Rob wielenga en Alexandra van Bel poetsen Het turfschip.
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‘Duurzaamheid is niet alleen techniek, het is ook een 
houding die je moet hebben’
Door: Anna de Zeeuw
Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 mei is het 
al in de zijlijn aan de orde geweest: duurzaamheid en de 
Roeivereniging Breda. De ideeën daarover verschillen. 
Het daar besproken beleidsplan focust zich vooral op het 
roeien. Dat klinkt logisch: een roeivereniging houdt zich 
primair bezig met het roeien. 
Financiële afwegingen hebben daarnaast prioriteit. En 
de ervaring bij de roeivereniging leert, dat het nog niet 
zo eenvoudig is investering in duurzame energie zoals 
zonnepanelen rendabel te laten zijn. Vanuit dat perspectief 
kunnen we er weinig mee. Maar nu hebben de inwoners van 
Terheijden de handen ineengeslagen op dit gebied. 
Een gesprek met een roeiend lid van het Traais energie 
Collectief. Kees de Goeij, die de verbinding probeert te 
leggen tussen dit initiatief en onze roeivereniging.

Kun je iets over jezelf vertellen? 
‘Ik ben in Utrecht geboren, en opgegroeid in Vianen. Toen 
ik mijn vrouw ontmoette was ik in militaire dienst en ging 
stappen in Raamsdonksveer. Inmiddels wonen we alweer 
37 jaar in Terheijden. Ik ben ook bezig met een initiatief 
voor collectief particulier opdrachtgeverschap zodat ik op 
termijn mogelijk een duurzaam huis kan bouwen.’ 
Ik roei sinds 2001, de laatste 5 jaar met de ploeg “8TEAm” 
waarin gezelligheid en presteren op een zeer bijzondere 
manier samengaan. Sinds januari maak ik deel uit van het 
Traais Energie collectief. Deze club wil Terheijden voor 2025 
als eerste Brabantse plaats energie-neutraal maken. we 
willen ook de verbinding leggen met de sportverenigingen 
in Terheijden.”

Wat heeft dit nu te maken met Roeivereniging Breda?
Kees de Goeij: “Als in september de bouwvergunning 
wordt verleend, wordt door het collectief een van de te 
bouwen winmolens aan de A16 aangekocht en gestart 

met de bouw. De Terheijdenaren mogen mee-investeren. 
Daarna kunnen mensen uit omliggende plaatsen, banken 
en investeerders dit ook doen. Om te slagen in deze 
energietransitie moeten we natuurlijk zoveel mogelijk 
draagkracht vinden bij alles wat in Terheijden energie 
verbruikt.” Vanuit ons energiecollectief wil Kees het bestuur 
van de Roeivereniging Breda en andere verenigingen ook 
betrekken. De Roeivereniging kan volgens het collectief een 
belangrijke bijdrage leveren door haar daken beschikbaar te 
stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Verder kan de 
Roeivereniging in principe een deel van de techniek van het 
warmtenet herbergen. Dit laatste speelt pas over circa 5 jaar, 
als het hele dorp op thermische energie is aangesloten. 
Hij vervolgt “Als je zonnepanelen legt, is het handig om 
eerst alle platte daken die toch nergens anders voor worden 
gebruikt te beleggen met zonnepanelen. want anders 
kost het kostbare grond. De vereniging kan op de lange 
termijn ook financieel voordeel hebben van duurzame 
energie. Datzelfde geldt voor andere verenigingen. 
Duurzame energie is momenteel niet perse goedkoper, 
maar de energieprijzen kunnen op termijn omhoog gaan 
en dan is het wel voordelig. Belangrijker is: Het is een 
gemeenschapsproject, daar kun je je als roeivereniging 
die daar, met de leden uit Terheijden, deel vanuit maakt, 
aan bijdragen. Het kost de roeivereniging niets. Alle 
verantwoording wordt gelegd buiten de roeivereniging. 
Een beetje ruimte waar de omvormers kunnen staan. jullie 
blijven je eigen net houden. Afpraken zouden nog gemaakt 
moeten worden.’

Afsluitend: Vind je dat de Roeivereniging een 
duurzaamheidsbeleid zou moeten hebben?
“Er zijn nog genoeg dingen mogelijk. De coachbootjes 
zouden bijvoorbeeld electrisch kunnen zijn. Duurzaamheid 
is niet alleen techniek, het is een houding die je moet 
hebben. je moet het ook uitstralen dat het overal zichtbaar 
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Het Traais energie collectief: Terheijden als 
eerste dorp van Brabant energieneutraal

Het Traais Energie collectief is een coöperatie van 
burgers. met het collectief nemen we het heft in eigen 
handen door zelf duurzame en lokale energieprojecten 
op te zetten. Zo zijn we voor onze energievoorziening 
niet langer afhankelijk van grote energiebedrijven. we 
houden zelf de regie over onze energievoorziening en 
dragen bij aan een duurzame wereld.

De opbrengsten blijven in Terheijden: ons dorp krijgt 
groene energie. De winsten uit stroomverkoop gaan 
in de eigen portemonnee of naar projecten om de 
leefbaarheid van ons dorp te behouden. leden van 
het Traais Energie collectief bepalen samen waar de 
opbrengsten aan worden besteed.

Projecten zijn: warmte Koude opslag, Energiebesparing, 
Zonnepanelen in zonnepark en/of op Terheijdense 
daken, Energie uit De mark, Aardwarmte De Bergen, en 
windmolen de noord (Bredeweg in Terheijden, tussen 
de mark en knooppunt Zonzeel).Als je Terheijden en 
omgeving woont kan je lid worden van het Traais 
Energie collectief. 

Het Traais Energie collectief is een coöperatie. 
Zie ook: http://traaisenergiecollectief.nl/

DE nIEUwSTE BlADVORm VAn cOncEPT-2

Bantambladen
Door: johan Bielderman
Onze vereniging heeft nu tien paar riemen met 
Bantam bladen. Het blad is gemaakt van gespoten 
kunststof en speciaal ontwikkeld voor de recreatieve 
roeiers. 
Voordat de bladen zijn aangeschaft hebben zes mensen 
proef geroeid: de ‘proefroeiers’ kwamen tot de conclusie 
dat na twintig halen wennen deze riemen erg lekker 
roeien, het lijkt zelfs dat je er harder mee gaat dan met 
echte wedstrijdriemen. 

Volgens testen zou deze bladvorm efficiënter zijn dan de 
bigblades. Kanttekening hierbij is dat concept-2 allerlei 
bladvormen heeft en er voor elke persoon een optimale 
vorm bestaat, maar er is geen test die aangeeft welke 
bladvorm voor jou het beste is.

Een financieel voordeel is dat de riemen met de macon 
bladen omgebouwd konden worden naar deze Bantam 
bladen. De stelen konden hergebruikt worden. Er zijn 
wel nieuwe manchetten en kragen opgezet, waarmee 
voldaan wordt aan de nieuwste maatstaven. Ombouw 
van de bestaande macon sculls naar Bantam kost met 
verf en al 180 euro, een paar wedstrijd sculls kost 540 
euro, een paar nieuwe Bantam sculls met ultra light 
stelen kost 450 euro. Een goede deal voor de vereniging, 
waarvan we hopelijk 20 jaar plezier hebben, lijkt ons.

meer informatie over riemen en bladen kun je vinden 
op:
http://www.concept2.nl/nl/riemen
https://www.roeigoed.nl/riemen/c154

Uw materiaalcommissie

  De gewone big blades, de lange macon bladen en de witte 

Bantambladen, die nog geverfd worden.

is dat erover nagedacht is, dan komt dat gedrag vanzelf.
Onze vereniging kan zich naar mijn mening niet 
onttrekken aan het proces wat in Terheijden op gang 
komt om als eerste dorp van Brabant energieneutraal te 
worden en er dan vervolgens wél gebruik van maken.” 
Kees vervolgt: “Ook denk ik dat een actieve rol van de 
roeivereniging richting het Traais Energie collectief 
een positieve uitstraling heeft en ledenwervend zal 
werken. Graag wil ik meedenken met anderen om de 
duurzaamheid bij de roeivereniging op papier en verder 
in de praktijk te krijgen.”

Ik loop naar beneden, en daar schiet iemand mij aan. 
“wist je dat roeien de meest duurzame sport is die er 
bestaat?” Een hele geruststelling, dat geeft me vast een 
goed gevoel. Of toch nog niet helemaal?
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Roeien op de 
Binnenbedijkte Maas 
Door: Bert van Nispen
Vanuit mijnsheerenland roeiden we met acht deelnemers 
veertien kilometer vise versa tot aan het vlot bij de familie 
Steenman in maasdam. Daar stapten we aan wal voor een 
heerlijk door Annelies bereide lunch die onder geen beding 
door de midweekroeiers overgeslagen kan worden.
En zo was het roeien op het water van de Binnenmaas 
zoals iedere jaar weer een succes. we genoten van de fraaie 
vergezichten en hadden bovendien gunstig weer (droog, 
lichte wind, niet te koud). 
mede door de gastvrije ontvangst van wSV Binnenmaas 
noteren we deze tocht als geslaagd. Een uitje dat voor 
herhaling vatbaar blijft.

Van zondagochtend scullers naar 
gecoachte 8-team adepten
Door: Geert Krekel, Henri Peters 
Naar aanleiding van de vraag van Pascal Voets hoe twee 
leden van RV Breda het aanhaken bij de ploeg die hij al vijf 
jaar coacht, hebben ervaren, volgt hier een ontboezeming 
van Geert Krekel en Henri Peters. Het was voor hen 
een behoorlijke overgang van een groot aantal jaren 
gemoedelijk 1 keer per week roeien, naar een intensief 
schema van 3 à 5 keer per week in ploegverband. Maar 
door de manier waarop de ploeg en coach met hun ambitie 
omgingen was het leuk en verrijkend om deze stap te maken.

na roei-ervaring bij Thêta, Beatrix, de Hunze en DDP, een hele 
tijd niet geroeid heeft Geert in 2007 op aandringen van zijn 
echtgenote (die bezorgd was om m’n BmI1) het roeien bij Breda 
weer opgepakt. In het begin in verschillende ploegen gezeten 
en ook met Head meegedaan, na een tijdje in Henri Peters als 
vast roeimaatje in de double-quick gevonden; ‘s morgens vroeg 
op de fiets naar Terheijden, dan roeien naar paaltje 11 (soms 
uitgedaagd door wim en wijnand) en terug en dan bij de koffie 
de week doornemen. Een heilzaam begin van de zondag en 
met 13 km roeien en 25 km fietsen nog sportief ook. Zo zou 
Geert zijn 80e bij Rv Breda wel kunnen halen.

1 BmI = De queteletindex (afgekort QI) of body-mass index (BmI) is een index 

die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BmI 

wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht 

of ondergewicht. (bron, wikipedia)

Henri heeft als tiener het roeien geleerd bij de waterscouting 
waar in vletten wordt geroeid. Zesentwintig jaar geleden 
is hij bij de Roeivereniging Breda begonnen en heeft in 
verschillende ploegen recreatief geroeid. Samen met Geert in 
twee ploegen geroeid, waarna ze hebben besloten om iedere 
zondag samen te scullen in een twee. Daarnaast heeft Henri 
jarenlang wekelijks samen met René van Haaren geroeid in een 
scull twee. René is om gezondheidsredenen helaas twee jaar 
geleden moeten stoppen met roeien.

Het lot … of meer Pascal en consorten, besliste anders voor 
Henri en Geert. Henri is jeugdinstructeur en werd door zijn 
mede instructeurs (Toine, Ivo, Erik, marc) overgehaald om 
mee te gaan roeien in The 8-team en Geert werd op zijn 
beurt overgehaald door Henri. De ploeg roeide al 5 jaar 
samen gecoacht door Pascal. Hij heeft als filosofie dat je een 
voldoende grote groep roeiers in de ploeg moet hebben zodat 
je steeds een beroep kunt doen op een selectie van roeiers 
met dezelfde stijl en haalervaring om een boot (van 2- tot 8+) 
bemand te krijgen. Daarnaast is hij van mening dat in een 

HEt sPRAK ONs AAN, MAAR OM VANAf 
sEPtEMBER tOt DE HEAD 1000 ROEi-KM’s tE 
MAKEN EN DRiE KEER PER WEEK AANWEZiG 

tE ZijN, lEEK ONs WEl AMBitiEUs. MAAR WE 
HADDEN ER ZiN iN.



11
Roeivereniging Breda | Easy All 211 | juni-juli 2018

  The 8 Team: ploeg van heren veteranen tussen 35 en 70 met een aantal 
jaren boordroeiervaring die samen trainen voor wedstrijden in 8+ en 
ander nummers (de naam is gekozen met een knipoog naar de televisie 
serie the A-team uit de jaren ’80) bij een training op de ergometer deze 
winter op de foto vlnr : Henri Peters, Geert Krekel, Toine Sunderman, 
Ivo Tienhoven, marno Rijk, martijn Peters, Pascal Voets (coach en 
roeicommissaris). niet op de foto: Kees de Goeij, Oscar Goldstein, Erik 
langmuur, mark Rietman, Parag ShanBhag, martijn Van de corput, coen 
weber; Raffael Daver (stuur), Sanne langmuur (stuur).

TOERTOcHT mIDwEEKROEIERS RV BREDA – 12 jUnI 2018

grotere groep ook regelmatig verversing kan plaatsvinden 
waardoor ook minder ervaren mensen mee kunnen doen. 
Voorwaarde is wel dat je met inzet werkt aan je conditie en 
techniek. Het sprak ons aan, maar om vanaf september tot de 
Head 1000 roei-km’s te maken en drie keer per week aanwezig 
te zijn, leek ons wel ambitieus, maar we hadden er zin in. Geert 
zou wel een deel van die km’s thuis op de ergometer doen.

Om bij de ploeg aan te kunnen sluiten moesten we eerst de in 
de loop der jaren ingesleten fouten en gewoontes afleren. De 
ploeg is tolerant maar direct in de terugkoppeling en we waren 
verbaasd hoeveel technische correcties mogelijk waren via 
de ergometer training. we gingen dan ook steeds vaker juist 
naar de ergometeravonden van de ploeg op de vereniging; 

voor een goede conditie, voor verbetering van de techniek en 
voor ploeggevoel (met z’n achten ergo-meteren kan ook in 
cadans). De aanpak van Pascal om in een elegant samenspel 
van conditie-opbouw en technische verbetering, met soms 
verrassende trucs als een muntje op de ergo-rail als voorstop 
of een heil-gymnastische ingreep op je houding, wierp zijn 
vruchten af. we haalden de 1000 km, want we waren wel 4 keer 
per week op de vereniging, haalden 5200 m in 20 minuten op 
de ergometer en hebben volle bak geroeid op de Heineken (de 
Head ging zoals bekend niet door).

we roeien nu lekker mee in de ploeg die weet dat wij nog veel 
te winnen hebben bij een directere inpik en een zwellende 
haal en daarvoor alweer een ambitieus plan voor het volgend 
seizoen heeft uitgestippeld op basis van onder ander een 
inspanningstest door Henk-jan Zwolle.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de coaching en 
regelmatige training in ploegverband bijdragen tot meer 
roeiplezier: een effectievere haal door betere techniek, langer 
volhouden van de goede haal door goede conditie en cadans 
in de boot door aanvoelen van de ploeg (“koppie d’rbij”). 
na de training is er altijd een nazit waar de training wordt 
besproken en gezellig koffie wordt gedronken. Bij het 8team 
wordt sportief ambitieus geroeid, waarbij ook een goede sfeer 
belangrijk is.

Dit wordt gerealiseerd door ambitieuze doelen te stellen, 
gerichte feedback te krijgen en een opbouwende sfeer in de 
ploeg.
we kunnen het iedereen aanbevelen … en onze BmI is ook 
onder de 25 :-)
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Door: madelon van der Horst
Op de vraag of we misschien zin hadden om de Elfsteden-
tocht te roeien in een mix ploeg zeiden we natuurlijk vol-
mondig ja. Een rustig tochtje roeien over de mooie friese 
wateren met 10 roeiers en 2 stuurlieden kan nooit heel zwaar 
zijn … toch?

De voorbereidingen verliepen wat stroever dan gehoopt en 
er moesten last minute nog andere roeiers én een stuurvrouw 
gezocht worden. De stuurvrouw vonden we gelukkig, maar 
door allerlei omstandigheden besloten we om met 8 in plaats 
van 10 roeiers te starten, dus in 4 teams van 2, ook geen 
probleem!

De overige voorbereidingen verliepen wel vlot: de boot met 
bijbehorende attributen werd gereed gemaakt, de koks 
bereidden een maaltijd voor en iedereen had voldoende 
kilometers in de benen om een extra traject te roeien. 

nadat michiel versie 38 van het wisselschema had gemaakt 
en iedereen een nacht goed had geslapen (de volgende nacht 
zouden we immers zo goed als overslaan en iedereen had zo’n 
50+ km te roeien), konden we naar Friesland vertrekken. 

De boot werd vakkundig voorbereid en nadat we 1 lampje 
nog iets hoger hadden geplaatst met behulp van een 
huzarensaladebakje, werd de boot goedgekeurd. na ons diner 
van pasta, couscous en Danoontjes stond niets ons nog in de 
weg om een supersnelle tijd te roeien.

joost en Hans mochten starten en dankzij het schema van 
michiel (want volgens de track & trace bleven we in een 
weiland staan) wisten we ongeveer hoe laat we bij het 
volgende wisselpunt moesten staan. 

Van tevoren dacht ik zoals eerder gezegd ‘wel even een stukje 
te roeien’, maar bij de Elfsteden roeimarathon komt toch nét 
even wat meer kijken:

•	 Het roeien in een gestuurde (weliswaar relatief lichte en 
nagenoeg nieuwe) c2-boot roeit toch nét even wat anders 
dan glad materiaal en een traject van 10km in tempo 28 is 
behoorlijk pittig. Zeker ‘de luts’, vooraf door ploeggenoten 
bestempeld als een ontzettend mooi stuk water (wat 
uiteindelijk alleen maar heel vervelend smal bleek te zijn 
waardoor we elke paar meter met een riem in takken 
bleven hangen), bleek een ware beproeving om 5u15 in de 
ochtend.

•	 Friese bruggen kunnen érg laag zijn. Het is een hele 
ervaring om achterom te kijken en te zien dat je op een 
brug afstevent waar je naar je eigen inschattingsvermogen 
nóóit onderdoor past. Gelukkig konden stuurvrouwen lieke 
en Saskia dat uitstekend inschatten en gebeurden er (“dat is 
toch geen gat?”) geen ongelukken.

•	 De wissels zijn ondanks zorgvuldige training aardig 
chaotisch. Als redelijk vermoeide roeier is het vooral hopen 

Roei-elfstedentocht
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dat het luidkeels geroepen “BREDA!” van de stuurvrouw 
– Saskia blijkt over een bovengemiddeld volume te 
beschikken – vanaf de wal beantwoord wordt door de 

nieuwe ploeg. Vervolgens worden de roeiers uit de boot 
gesleurd, de nieuwe ploeg wordt in de boot geduwd en 
voor ze goed en wel zitten wordt de boot uitgezet … en dat 
allemaal in het donker. Immers, ruzie met 1 andere ploeg 
omdat we de boegschijnwerper niet gedoofd kregen is 
voldoende.

•	 Slapen tijdens de elfstedentocht kan op meerdere 
manieren: in een camper, op een matje onder een bankje 
van de plaatselijke roeivereniging, in de auto, of in ons geval 
op een grasveldje in een woonwijk. Om 2 uur aangekomen, 
tent opgezet, om 2:30 ingedommeld, om 4 uur de eerste 
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boot al langs horen komen en toch maar wakker blijven 
omdat je bang bent letterlijk de boot te missen, 4:30 de 
wekker, 4:45 tent opgeruimd, 4:50 mueslireep en een 
Danoontje naar binnen proppen en om 5:15 present voor 
de volgende shift. 

•	 De rol van de chauffeurs wordt zwaar onderschat. Ze 
zwaaien je aan het begin van elke shift uit, staan bij elke 
aankomst weer paraat met hun verfroller op stok om je 
ook weer binnen te halen en voorzien je van de nodige 
instructies. wijzelf wilden na onze nachtelijke etappes 
alleen maar in de auto stappen en slapen. Onze chauffeur 
zorgde er met zachte dwang voor dat we wel genoeg 
aten en dronken en dat we toch echt midden op een 
parkeerterrein droge kleren aantrokken (wellicht was het 
ook wat eigenbelang en roken we al aardig sportief ). 

Onze race verliep voorspoedig en we lagen een hele poos 
zelfs vierde van de mix-teams. Totdat we, klaar om een nieuwe 
wisseltactiek uit te proberen, een telefoontje kregen dat er 
een stuurfoutje was gemaakt. Vertraging: 1 uur. De kans op 
een top 3 plaats was verkeken, maar het moreel bleef hoog: 
toen Hjalmar en michiel na een monstertraject nog lagen uit 
te hijgen, improviseerden we een nieuw wisselpunt, Hans en 
joost namen 10 extra kilometers voor hun rekening, Bente 
en ik stapten een halte eerder in de boot en zo werd verdere 
vertraging voorkomen. 

Peter en jos roeiden de boot over de finish, uiteindelijke 
klassering: 29e, maar met goede moed en tal van verbeter-
punten in ons hoofd voor volgend jaar. Een Elfstedentocht 
roei je dus niet ‘zomaar even’, maar het teamgevoel en het 
mooie water zijn een ruimschootse compensatie voor alle 
ontberingen!
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Adieu 
fietsenrek

Door: marius Aalders
Wie regelmatig zijn fiets parkeert aan het rek voor 
de oude werkplaats, zal hebben gemerkt dat het 
fietsenrek is verdwenen. De fietsenstalling komt 
namelijk op een andere plaats. 

Op een zonnige woensdag eind juni hebben wim 
Knoester, jan van der Holst en ondergetekende 
het ding in opdracht van materiaalcommissaris 
johan Bielderman gedemonteerd. Dat viel nog 
niet mee. Het zware buizenstelsel zat goed vast in 
het beton. maar dan komen jan met zijn bahco’s 
en zijn moersleutels en wim met zijn slijptol in hun 
element. Dan ook krijg je te zien hoe belangrijk het 
juiste gereedschap is. Binnen een uur kregen we 
het fietsenrek klein. we hadden weer een mooi stuk 
clubwerk achter de rug. 

Er zit trouwens nog een stukje geschiedenis vast 
aan het stalen kreng. Het fietsenrek was een 
overblijfsel van het oude Amphia. we konden 
het in 1990 gratis krijgen. wijlen Henk cosijn was 
degene die het ding heeft gemonteerd. Henk, als 
je daarboven hebt gezien hoe we met de afbraak 
bezig waren, ook aan jouw werk komt eens een 
eind. maar het rek heeft zijn diensten bewezen.

✺
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Nationale Roeitocht 
2018
Door: Kees Tempelaar
Een maal per jaar wordt er een “Nationale Roeitocht 
Aangepast Roeien” georganiseerd ergens in Nederland en 
dit jaar vond dit plaats in Zaandijk bij de Roeivereniging 
“De Zaan”. Een roeivereniging die al sinds 1896 bestaat en 
schitterend gelegen is met direct uitzicht op de Zaanse 
schans. Een mooi stukje Nederland met een rijke historie. Dit 
was niet voor niets het vroegere industriële achterland van 
Amsterdam waar de ladingen van de schepen van de VOC 
en Oost Zeevloot werden verwerkt. Vandaar al die soorten 
molens waar je op kijkt. Peper-, Mosterd- en Houtmolens en 
wellicht nog vele anderen. 

En dit alles aan de oevers van 
de Zaan, het water waarop wij 
(nel nollen, Thor Rijntjes, Kees 
Tempelaar in de Steurgat en 
jelle Alkema en Ron Slagter 
in de jutphaas) vrijdag 1 juni 
de dag al roeiend hebben 
doorgebracht. 

Het was een mooie dag met 
veel zon, weinig wind en we 
kwamen terecht op een wel 
heel gezellige plaats met 
groot terras aan het water 

met uitzicht op de Zaanse Schans, waar wij gastvrij werden 
ontvangen met koffie en Zaans suikerbrood … en door één van 
de vele gastvrouwen “De zingende Sophie melody”. we waren 
vroeg en na aankomst liep de plek toch al snel vol met gasten 
en de beperkte ruimte langs het water vol met botenwagens 
met alle soorten wherry’s. met geduld en volharding lukte het 
iedereen toch om op tijd zijn boot in het water te krijgen. wij 
vielen op met onze boordgeriggerde boten. Zeker de jutphaas’ 
als enige gladde ongestuurde twee.

De vaartocht voerde ons voor en na de lunch langs alle 
bijzonderheden van dit gebied. De bekende Zaanse huisjes, de 
kapitale villa’s als ook de vele fabrieken en natuurlijk de molens. 

Eenmaal op het water merkten we dat we hier met groot 
water te maken hadden. Het vele verkeer met plezierbootjes, 
sleepboten met lichters en binnenvaartschepen zorgden voor 
veel golfslag. waar de harde oevers overigens blijmoedig aan 
meewerkten. 

De jutphaas met zijn lage vrijboord had hier vooral veel last 
van. Veel water in de kuip, riem moeilijk uit het water en dat 
soort dingen. wat een rustig en uitgelezen roeiwater hebben 
wij dan toch in Breda met die paar bootjes die langs komen. 
maar ondanks deze barre omstandigheden was het wel zo dat 
hier persoonlijke records werden gebroken. Ron en jelle lieten 
zien wat mogelijk is met een gladde twee zonder stuurman op 
ruw water met vollopende kuip en Thor had tot nu toe nog niet 
zoveel kilometers gemaakt als vandaag.

Kortom, het was een prachtige dag met veel leuke gastvrije 
en hartelijke mensen in een mooie omgeving waar met veel 
plezier op terug gekeken wordt.
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In vorm met de Mark Competitie
Door carola Fox
Een beetje roeier wil ook buiten het wedstrijdseizoen in vorm 
blijven en daar heeft Willem Muller zo’n 15 jaar geleden de 
Mark Competitie (MC) voor bedacht. Doel van deze MC, toen 
nog “4 zonder” geheten, was en is de eigen ploeg vergelijken 
met de concurrentie en in het wedstrijdritme komen of 
blijven.

“De mark competitie is geen officiële wedstrijd”, vertelt mccie 
voorzitter joke Overgaag. “je moet het zien als een training 
met tijdswaarneming. we organiseren 6 keer per jaar in de 
periode november tot april een mc (data zijn op de website 
van onze RV te vinden), waarbij we nog steeds werken met 
het handicapsysteem bedacht door willem muller. willem 
heeft een Excel sheet ontworpen met handicaps op basis van 
bootsoort, leeftijd, geslacht, mixed enz. Dit systeem werkt zo 
goed dat andere roeiverenigingen het inmiddels ook voor hun 
wintercompetitie gebruiken. Iedere wedstrijd levert punten op 
en de beste 4 tellen mee voor het eindklassement”.

“In de loop van de jaren zijn enkele regels wel aangescherpt. 
Zo zetten we afgelopen seizoen behoorlijk in op het op 
tijd vertrekken, startvolgorde en tijdwaarneming. Zoals 
gebruikelijk op onze roeivereniging staat ook de mc bekend 
om de uitstekende sfeer en gezelligheid. Ook de film, die 
tijdens de krachtmeting te water wordt gemaakt en na afloop 
bij de koffie in de sociëteit vertoond, oogst veel waardering. 
Het is niet voor niets dat we altijd “buitenlandse” deelnemers 
hebben. Thor, Dordtse, Binnenmaas (leveren ook de kruidkoek 
voor eerder genoemde koffie) en De Drie Provinciën doen 
eigenlijk altijd mee”.

joke en haar commissie hebben korte lijntjes met de 
wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie verzorgt de 
inschrijving en wijst de boten toe. “we overleggen veel en 
helpen ook met de tijdwaarneming tijdens de markregatta 
op 23 juni. En daar komt wel meer bij kijken dan alleen op een 
stopwatch drukken”, wil de mc praeses maar even gezegd 
hebben. “we noteren de volgorde van de finish, wat natuurlijk 
een precies werkje is. Belangrijk hierbij is het samenspel tussen 
de Verrekijker (ziet de boten aankomen), de Volgordeschrijver 
(noteert wie finisht), de Doorroeper (daadwerkelijke finish), 
de Klokkers (de tijdwaarnemers) en de Beller (luidt de 
finishbel). Vervolgens worden alle resultaten verwerkt in 
het markcompetitieprogramma en presenteren we zo snel 
mogelijk de resultaten”.

Voor de winnaars is er, naast eeuwige roem, altijd taart van de 
bakker in Terheijden. Dit jaar zijn de overall winnaars: Gerbrand 
Swart, Rob Kessels, Gijs Volmer en Henk Smolenaars. Overigens 
is de mc niet uitsluitend bedoeld voor wedstrijdroeiers. 
Iedereen, die de afstand van 4.8OO m in 25 minuten denkt te 
kunnen afleggen, kan meedoen.

Voor het volgend seizoen worden de regels voor deelname nog 
eens nader bekeken en in overleg met de wedstrijdcommissie 
opnieuw vastgesteld.

’18

’17

De overall winnaars van seizoen ’17-’18 (vlnr): Henk Smolenaars,  
Gijs Volmer, Gerbrand Swart en Rob Kessels.
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Tweedaagse 
Alblasserwaard
Door: Bert van Nispen

Iedere keer beleef je zo'n toertocht als een kleine vakantie. 
Even weg van het alledaagse. Twee dagen buiten en ontelbare 
roeihalen maken in een uitgestrekt polderland. we roeiden in 
de boezemwateren ten noorden van de merwede. Soms zat 
het mee en soms zat het tegen. Het was maar net hoe de wind 
waaide. met drie wherry 's passeerden we pittoreske dorpen, 
manoeuvreerden in een (te) krappe sluis in het zicht van de 
molens bij Kinderdijk waar je in de winter kunt schaatsen. 
Onvoorstelbaar, behalve voor de liefhebbers dan. Bij roeien is 
het al niet anders, maar in beide gevallen geeft het je nadien 
genoeg inspiratie. wat hebben we genoten.

Van land naar water / op het water/ 

roeien / groeien en bewegen aan de 

wal of op een eiland / vogels /  

bloemen / wolken / wind en fraaie 

luchten / zon en regen. 

Kijken en genieten van creatief 

bedachte tochten / van de pauzes op 

terrassen en de sfeer.

Dankzij marijke Spanjaard en Eleanor van Andel genoten we 
dinsdag en woensdag 1 en 2 mei in goed gezelschap met 
twaalf roei(st)ers van deze prachtige toertocht en kijken uit 
naar wat 2019 ons weer zal brengen.
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   Groeten uit de 

Alblasserwaard
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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
marion noordhoek, Ewoud van Elderen, 
margriet Scholten, Anniek Vincken,  
Gijs Sanderse, Tarek Bassil, willy Buma, 
Harry Rietveld, Kirsten Shugard,  
Ester van der Velden, Inge Appel,  
Paul Hooijdonk, Dave Oistad

S2
liane van Heusden, Toine maas,  
marloes Hagemans, joan den Exter,  
Ans wapenaar, Trudy monné,  
Petra cornelisse, liesbeth Bakx

S3
Floor van lente, Inge Huijgens ,  
Ronald marijnissen

S4
muriël van Agtmaal, Viva Goos

cOlOFOn
Erevoorzitter Victor Bernhard †
Ereleden wim Knoester, Albert Steenman, Annelies Steenman
lid van Verdienste Beelke van meurs

BESTUUR
Voorzitter Petra Ramakers voorzitter@rvbreda.nl
Secretaris Gerard Kuijt secretaris@rvbreda.nl
Penningmeester Arjen Schuurman penningmeester@rvbreda.nl
Gebouwcommissaris wilfried Vermeulen gebouw@rvbreda.nl
Instructiecommissaris nelly nouwen instructie@rvbreda.nl
jeugdcommissaris mélanie de meurichy jeugd@rvbreda.nl
materiaalcommissaris johan Bielderman materiaal@rvbreda.nl
Roeicommissaris Pascal Voets  wedstrijden@rvbreda.nl
Sociëteitscommissaris vacature 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


