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Door: Anna de Zeeuw, met dank aan Moniek Boin voor de foto’s. 

Roeiverenigingen zetten zich gezamenlijk in om KInder 
KAnker de wereld uit te roeien. Daarvoor wordt een tocht 
gehouden van 1400  kilometer door heel Nederland, waarbij 
wordt geroeid met een vier met stuurman onder begeleiding 
van de historische reddingsboot Tjerck Hiddes.
De roeiers en de stuur maken gebruik van de zeeroeiboot ‘The 
Vin’, vernoemd naar de KiKaRow bedenker Albert Vuil.  

Op 4 en 5 mei heeft onze roeivereniging de boten feestelijk 
ontvangen. 

Op 4 mei kwam de stoet van jachthaven ’t Lamgat bij Zeven-
bergen naar Terheijden  een traject van ongeveer 14 kilometer, 
met onze roeiers en stuurlieden.   

Op 5 mei is van Terheijden naar Peemen vlak voorbij de brug bij 
Raamsdonksveer  een traject van 21 kilometer afgelegd.  

1400 kilometer roeien voor meer onderzoek naar 
kinderen met kanker

The Vin en de Tjerck Hiddes aan het vlot van RV Breda na aankomst zaterdagmiddag. 
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RoW
RONDJE NL

Gezamenlijk ontbijt voor vertrek op zondag 6.15 uur...

Een deel van de commissie van Rv Breda met Harry Bakker van gemeente 
Drimmelen. Zaterdagmiddag: van de Blaoskoaken een muzikaal  onthaal.

Met cheque van (heel veel) sponsorgelden! 

Beide survivors (ex-patiënten), die bij ons hebben leren roeien met Albert 
Vuil, oprichter van KiKaRow.
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Just in case
Beste lezer, 
De opening is dit keer voor KiKaRow. Het mag 
(misschien moet) gezegd worden dat we als vereniging, 
maar m.n. de betrokken individuele leden, met enige 
trots en met dank aan velen terug kunnen blikken op de 
bijdrage van onze roeivereniging aan KiKaRow Rondje 
NL 2019.  

Onlangs is mij gevraagd wat mijn ambitie is met roeien. 
Voor mij is dit vooral met een goede roeitechniek je 
voortbewegen op het water en ontspannen werken 
aan je conditie onder zo goed mogelijke condities, 
waarbij gezelligheid op zijn tijd niet mag ontbreken. De 
persoonlijke ambitie zal voor eenieder anders zijn: de 
een legt het accent op het wedstrijdroeien, de ander 
geeft de voorkeur aan het toerroeien. In beide gevallen 
is een goede roeitechniek fundamenteel, maar ook een 
bloeiend ‘Clubwerk’. Deze Easy all kan gelezen worden 
als een afspiegeling van al deze facetten.  

Ter optimalisering van de roeitechniek is de rubriek 
vanuit de instructiecommissie over roeifouten terug met 
een artikel over de uitpik.  Wedstrijdroeien komt aan 
bod: bij Beatrix werd de verenigingsprijs gewonnen; op 
het IJsselmeer beleefden leden een spectaculaire, maar 
fantastische “race-roei ervaring”.  
De snerttocht had wat weer betreft ook eind april/begin 
mei gehouden kunnen worden. Eén ding is duidelijk: 
gezelligheid kent geen tijd, zeker voor het toerroeien. 
Ook de Westland toertocht blijkt hiervan een voorbeeld. 

Een persoonlijke ambitie werd verwezenlijkt met de 
bouw van de ‘Sneakeasy’.   
Onder welke woelige wateren (=condities) we als 
vereniging hebben geroeid of gaan roeien is besproken 
tijdens de ALV. De vereniging kan voorwaarden 
scheppen, maar bepaalde condities kun jezelf 
beïnvloeden, bijvoorbeeld: jezelf voorbereiden ter 
voorkoming van allerlei ongemak (‘Blaren!’) alsmede 
nazorg voor de boot (‘Klaar met roeien?’).  
Omdat we roeien met elkaar, wordt steeds gezocht naar 
vrijwilligers/clubwerkers o.a. voor aangepast roeien of 
op korte termijn voor de Markregatta.   

Voor dit nummer met dank aan de overige redactieleden 
en dank aan de inzenders van artikelen wens ik u veel 
leesgenot.  

Kees van de Sande (eindredacteur) 

Markregatta 2019 op zaterdag 22 juni  

Vrijwilligers 
gezocht! 

Door: de Markregattacommissie (Bouke, Bo-Iris, Ilja, 
Johan, Marja en Renske) 
Je hebt vast al wel de aankondiging voor de Markregatta 
2019 zien hangen bij de vereniging. De wedstrijd 
blijft zoals we hem alweer jaren 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 ruim 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, fotograaf, omroeper, 
wedstrijdarts, vlothulp, etc. etc. Kortom, zonder jullie is 
er geen wedstrijd! Dus geef je op voor clubwerk, op de 
inschrijflijst op het prikbord, op de vrijwilligersdagen 
op 11 en 12 mei of rechtstreeks via vrijwilligers@
markregatta.nl. 

Van de Bredase roeiers die deelnemen aan de 
wedstrijd wordt ook weer verwacht dat zij de handen 
uit de mouwen steken en voor de nieuwe leden is het 
een leuke dag om kennis te maken met andere roeiers 
en nieuwe kanten van de roeisport. 
Heb je vragen spreek ons dan aan. Wij zijn zeer regel-
matig op de roeivereniging te vinden. Je kunt ons ook 
een mail sturen op vrijwilligers@markregatta.nl of 
markregatta@roeiverenigingbreda.nl 

Tot ziens allemaal op zaterdag 22 juni!
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Kennismaken met de nieuwe penningmeester
Door: Carola Fox 
Tijdens de ALV op 8 mei is de nieuwe 
penningmeester benoemd. Maar wie 
is nu deze man, die onze dukaten gaat 
beheren? Tom Hanse stelt zich graag aan 
u voor. 

“Ik heb een vrouw, een dochter, een zoon, 
3 schapen, 2 katten, 2 kippen en sinds 
anderhalf jaar wonen we in het buiten-
gebied van Breda. Op De Rith om precies te zijn. Hiervoor 
woonden we in de Randstad en toen de kinderen kwamen 
verhuisden we naar België, waar we de ruimte vonden die 
we zochten. Toen de oudste naar de middelbare school 
moest, was dat voor ons het moment om een keuze te 
maken: in België blijven of toch maar in Nederland naar 
school. De keuze viel op Breda, een stad waar we toch 
al regelmatig kwamen en aangezien mijn vrouw een 
Brabantse is, was de knoop snel doorgehakt. Zelf ben ik van 
oorsprong een Zeeuw en wellicht door die achtergrond 
een liefhebber van watersport. In mijn jeugd vooral zeilen. 
Later tijdens mijn studie in Delft en Nijenrode ben ik ook 
gaan roeien. Niets bijzonders, hoor. Beetje ontspannen 
toerroeien op de Loosdrechtse Plassen. Aan roeitechniek 
deden we niet. 

Tel wonen onder de rook van Breda en mijn liefde voor 
water bij elkaar op en de som der delen komt vanzelf uit 
op RV Breda. Vorig jaar heb ik de crew class gedaan en het 
was geweldig. De hele zomer mooi weer! Mijn crew class 

was behoorlijk fanatiek. We hebben een 
groepsapp en daardoor is het makkelijk 
om roei-afspraken te maken. Afgelopen 
jaar heb ik ook mee gedaan aan de Mid-
Zomeravondrace. Dit was enorm gezellig 
met al die crew classers. Zoiets zou vaker 
moeten gebeuren. 

Maar waarom nou dat penningmeester-
schap? Ik werk als IT-er, heb gevoel voor 

cijfers en door mijn studie aan Nijenrode is boekhouden mij 
ook niet vreemd. Inmiddels ben ik de afgelopen maanden 
al als interim-penningmeester aan de slag gegaan en heb 
ik mijn boekhoudkennis van weleer flink kunnen afstoffen. 
Het is echt interessant om met cijfers te puzzelen. Ook is 
het voor mij een manier om de club goed te leren kennen. 
En, nu de kinderen zelfstandiger worden, heb ik ook meer 
tijd om er iets bij te doen. Mijn eerste jaar op de Roei heb ik 
geen Clubwerk kunnen doen door de hectiek rondom de 
verhuizing. Ik voelde me daar wel schuldig over en toen de 
functie van penningmeester vacant bleek te zijn, ben ik daar 
meteen op ingesprongen. Iemand moet het doen”. 

Tom Hanse is een tevreden man: “We beschikken over 
een geweldig clubgebouw met een fraaie vloot op een 
fantastische locatie. Het enige wat ik een beetje mis is 
een door deweekse borrelcultuur op de RV. Het zou de 
vereniging nog gezelliger maken. Verder zou ik alle leden 
willen oproepen om hun contributie op tijd te betalen en het 
materiaal goed te onderhouden. Dit bespaart werk en kosten”. 

Schrijf je in voor de activiteiten van de

Puzzel Tour Rally door singels van Breda   
5 euro per lid, te betalen op 12 oktober bij registratie. 
Toegankelijk voor alle niveaus en leeftijden! Wij zorgen 
voor de juiste mix and match. Tip: trek je lustrum-shirt aan. 

9.00 uur  Ontvangst met koffie en echte lustrumtaart  
  10.00 uur  Vertrek rally roeiers (C1 met stuur: 53 

plekken in totaal)  
12.30 uur  Lustrum Lunch rally roeiers + prijsuitreiking

❖

In het clubgebouw hangt op het mededelingenbord 
een intekenlijst om je in te schrijven voor een of meer 
activiteiten op onze lustrumdag 12 oktober. Zo krijgen 
wij als lustrumcommissie een idee op hoeveel (oud-) 
leden we in de voorbereidingen kunnen rekenen. De 
locatie van alle activiteiten is RV Breda. Hoe ziet het 
programma er voor zaterdag 12 oktober uit? 

☞



5
Roeivereniging Breda | Easy All 215 | mei - juni 2019

VANuIT HET BESTuuR

Clubwerkers gezocht!  
In de ALV is het al genoemd. Clubwerk, een belang-
rijke levensader van onze vereniging. Helaas zijn de 
systemen die deze ader voeden nog niet helemaal 
paraat. The systems says no, wil niet zeggen dat 
we ons daarbij neerleggen. Vandaar dat wij zoals 
aangekondigd een aantal bypasses gaan maken en 
het clubwerk voorlopig handmatig registreren.  

Er zijn gelukkig al veel leden actief die hun ‘oude’ 
werkzaamheden, blijven oppakken. Dat is nog 
niet genoeg om het jaar door te komen. Vandaar 
het verzoek om je te melden als je nog nergens 
ingeschreven staat. Clubwerk is leuk, want je leert 
zo ook nieuwe mensen bij jouw vereniging kennen. 
Mensen die het leuk maken om op de roei te zijn of 
mensen die jouw toekomstige roeimaatjes kunnen 
zijn.  

Clubwerkers blijven nodig om onze taken te blijven 
doen: materiaal, instructie, sociëteit, groenbeheer, 
jeugd, markregatta en markcompetitie. Bij veel van 
deze commissies is de nood hoog, dus vriendelijk 
verzoek om je aan te melden.  

Daarnaast willen we nog wat nieuwe commissies 
in het leven roepen: een communicatiegroep die 
zich buigt over de redactie en afstemming van 
onze communicatiekanalen, een werkgroep die 
roeiclinics organiseert, coördinator van boordroeien 
en zoeken we ook mensen die de administratieve 
of organisatorische kant willen oppakken van 
o.a. de instructie, of mensen die incidentele 
werkzaamheden kunnen oppakken. Ook de lustrum-
commissie is op zoek naar mensen die 12 oktober 
kunnen helpen.  

Heb je nog geen clubwerkzaamheden, meld je dan 
aan voor de taak die bij jou past. Dat kan door een 
mail te sturen naar clubwerk@rvbreda.nl of naar een 
van de commissies: jeugd@rvbreda.nl,  
instructie@rvbreda.nl, roeien@rvbreda.nl, 
materiaal@rvbreda.nl, of voorzitter@rvbreda.nl (voor 
communicatie en roeiclinics). Wil je meer weten 
over de werkzaamheden, schroom dan niet om een 
bestuurslid te benaderen, contactgegevens vind je 
op de website net als de lijst met werkzaamheden. 

Alvast veel dank voor je inzet het komende jaar. 

lustrumdag op zaterdag 12 oktober 2019!

Feestelijk receptie (oud)leden in het club
gebouw Gratis voor alle leden 

14.30 uur  Feestelijke ontvangst oud RV Breda roeiers 
en huidige leden door onze voorzitter. 
Champagne, hapjes en ludieke onthulling 
van de Memory Lane RV Breda.  

16.00 uur Einde receptie 

 Kledingtip: feestelijk

❖

Spetterend RV Breda 45 lustrum feest 
Consumpties voor aantrekkelijke prijzen, entree gratis 
voor leden en de partner mag mee! 

20.30 uur  S(w)ing met ons mee met feestband 
"Splendid" en in de pauzes een DJ 

We rekenen op jullie enthousiasme en komst!  
De lustrumcommissie   

(Nico, Marleen, Monique en Petra)  

❖
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Door: Hans Rompa 
Dit verhaal begint in de warme zomer van 2016 op de 
Willamette bij Portland, Oregon. Ik was daar met Katja en 
Teun bij mijn neef en zijn familie op bezoek. Mijn neef had 
een speedboot, die was ontworpen om zoveel mogelijk 
golven te maken. Daarmee was deze boot zeer geschikt om 
te wakeboarden, dat daar erg populair is. Langs de kant van 
de rivier stonden overal borden met smeekbedes om de 
golfslag enigszins te beperken. Tevergeefs … 

 Op die boot in Portland herinnerde ik mij dat ik thuis nog 
twee tekeningetjes in een la had liggen van een boot die 
was ontworpen om juist zo min mogelijk golven te maken: 
de Sneakeasy. Die naam is een verbastering van Speakeasy. 
Een Speakeasy was een illegale kroeg waar je tijdens de 
Amerikaanse drooglegging alcohol kon krijgen. Die alcohol 
werd gesmokkeld met snelle boten, zogenaamde rum-runners. 
Het Sneakeasy-ontwerp is afgeleid van zo’n rum-runner. In de 
punt van de boot is dan ook veel plek voor vaatjes rum. 

In de herfst van 2016 ben ik begonnen met de bouw van de 
Sneakeasy. Dat was in dezelfde periode dat ik vier talentvolle 
jeugdroeiers van Breda coachte om ze voor te bereiden voor 
nationale wedstrijden. Ik zat in die tijd veel op het water in één 

van onze aluminium coachbootjes. In weer en wind en vaak in 
het donker. Onze coachbootjes zijn perfect, maar wanneer je 
veel coacht verlang je toch naar iets meer comfort. 

Ik mocht voor het project de oude werkplaats gebruiken. Die 
ruimte was daarvoor perfect geschikt. In de wintermaanden 
lagen de werkzaamheden stil, omdat dan de ruimte niet meer 
verwarmd was. Die tijd kon ik goed gebruiken om na te denken 
over de volgende stappen van de bouw. 

     De bouw van de 

Sneakeasy
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 De boot is gebouwd van multiplex van de bouwmarkt in Made. 
Om de constructie sterk en waterdicht te maken moest deze 
van binnen en van buiten bekleed worden met glasvezel en 
epoxy. Een lastige klus die ik zonder de deskundige hulp van 
Michiel van Lierop nooit had geklaard. Het afwerken van de 
binnenkant was een nachtmerrie en deed ik met veel tegenzin. 
Ik kreeg dikke ogen en overal uitslag. Geraline Leusink maakte 
zich zorgen om mijn gezondheid. Ik was opgelucht toen de 
laatste epoxy-werkzaamheden waren afgerond. 

De 20pk buitenboordmotor met startmotor en afstands-
bediening was de grootste kostenpost. Zonder ervaring heb ik 
de techniek geïnstalleerd. Als de techniek niet zou werken zou 
de uitgave voor niets zijn geweest. En testen op het land is niet 
mogelijk. De motor wordt dan niet gekoeld en gaat binnen de 
kortste keren stuk. 

Op 12 april heb ik de boot te water gelaten. Ik heb erg opgezien 
tegen dat moment. Wat als de boot wordt beschadigd? Of 
wat als de techniek het niet doet? Dan zou alles voor niets zijn 
geweest. Bij het optakelen ging het mis. De lier zat met twee 
M6 boutjes vast aan de muursteun. Die boutjes braken af, de 
lier schoot in de lucht en de boot viel naar beneden. Gelukkig 
maar een klein stukje en op kussens en dekens. Geen schade 
aan de boot. Ik voelde me nog beroerder dan ik al was en ik 
had hartslag 190. De lier vastgezet met dikkere bouten en 
een tweede poging gewaagd. uiteindelijk is het gelukt om de 
boot op een gehuurde trailer te krijgen en bij de brug over het 
Markkanaal te water te laten. Vanaf daar heb ik de boot naar 
de vereniging gesleept. Ze lag prachtig op het water, ik was 
opgelucht. 

De volgende dag was ik van plan om voor het eerst de motor 
te starten en een proefvaart te maken. Ook dat was een 
zenuwslopend moment, want er kon veel misgaan. Ik had Jack 
Sneep gevraagd om mee te gaan. Bij de eerste startpoging 
sloeg de motor niet aan. De tweede keer ook niet. Maar de 
derde keer… scheepsrecht! Alles werkte boven verwachting 
goed en Jack en ik vlogen met ruim 32 km/u over de Mark. 
Praktisch zonder golfvorming. 

Wat begon als een dwaas idee heeft geleid tot een prachtig 
resultaat, waar ik erg trots op ben. Ik wil het bestuur bedanken 
voor het mogen gebruiken van de werkplaats, Katja voor de 
prachtige kussens en haar support, Michiel voor zijn advies 
en hulp met glasvezel en epoxy, Geraline voor het bijsturen 
van mijn gedrag in verband met mijn gezondheid, Twan 
en Henk voor hun wijze raad en anti-fouling, Joost voor het 
maken van niet-metrische moertjes, Johan van Dulst van van 
Dulst Watersport voor zijn technische advies en iedereen die 
tijdens de bouw belangstelling heeft getoond en met mij heeft 
meegeleefd. 

De boot ligt voorlopig in de jachthaven van Terheijden en 
zal worden gebruikt om te coachen en om te assisteren bij 
roeiwedstrijden. Maar ook voor andere evenementen kan de 
boot worden ingezet. Heb je een idee? Laat het weten! 

Er volgt nog een doopplechtigheid die zal worden 
aangekondigd op onze website. (Op vrijdag 17 mei heeft Katja 
Wevers de boot gedoopt die Hans Rompa heeft gebouwd, red.)

Klaar met roeien? 
Door: Johan Bielderman 

•	 Leg de boot in de schragen.  Altijd iemand erbij 
•	 Boot soppen en naspoelen  
•	 Boot en taften* zorgvuldig afdrogen, ook de 

boordranden  
•	 Boot op de kiel leggen  
•	 Slidings en wieltjes schoonmaken met een 

schuursponsje  

•	 Boot aan de binnenkant schoonmaken en drogen 
•	 Tennisballen op de dollen  
•	 Luchtkamerkleppen open  
•	 Evt. kleine onvolkomenheden aan de boot verhelpen 
•	 Boot naar binnen brengen
•	 Stoot nergens tegenaan 
•	 Taften* en de boordranden nogmaals afdrogen
*)  Taft: kunststof doek waarmee de bovenzijde van een houten 

boot aan voor- en achterkant is dichtgemaakt.
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Algemene Ledenvergadering 2019: 
Jongste lid van verdienste ooit! 
Door: Anna de Zeeuw 
Het is woensdagavond 8 mei. De vereniging stroomt vol. 
Het is druk, maar het is wel eens drukker geweest bij een 
ledenvergadering. Er is vanavond een voetbalwedstrijd op 
TV. Is dat de reden dat de vergadering zo soepel verloopt?  
Voorzitter Petra Ramakers heet ons welkom en start met 
een aantal mededelingen. Wat komt er zoal aan de orde? 
Onderstaand een impressie. 

Nieuw lid van verdienste
Al vroeg in de vergadering richt de aandacht zich op Jeroen 
Freling, een bekend gezicht. Wat passages uit de toespraak, 
vrij vertaald: Nog maar 22 lentes jong en nu al lid van verdienste. 
Jeroen is  begonnen als jeugdroeier en bleef in Breda studeren. 
Op vrijdagavond geeft hij trouw training aan de jeugd. Als het 
warm weer is, wordt hij als dank in het water gegooid. Zaterdag 
gaat hij zelf roeien, of begeleidt hij in een motorboot voor de 
Markcompetitie of de Markregatta. Ook heeft de goede opletter 
hem heel wat keren een roeibak uit het water zien torsen. Zondags 
om 11 uur staat hij klaar om  de jeugd een training te geven. Elke 
maand staat hij paraat bij de vergadering van de jeugdcommissie, 
regelt hij het jaarlijkse roeikamp en houdt  daar toezicht. Hij is het 
vaste aanspreekpunt voor alle jeugdleden. De heeft veel lol met de 
jeugd. Hij spreekt iedereen zo nodig aan en heeft het al geregeld 
voordat de vraag gesteld wordt. Hij is een voorbeeld voor velen 
van ons. Met een fotoshow op de achtergrond wordt Jeroen 
gehuldigd door jeugdleden. 

Voorstel thema avonden bestuur
Het bestuur realiseert zich dat dieper ingaan op een aantal  
thema’s goed zou zijn, om te beginnen via een thema avond 
in november. Mensen worden gevraagd om thema’s aan te 
leveren zoals een duurzame vereniging of het potentieel van 
de gebouwen beter benutten. Later bij de rondvraag worden 
er meteen ideeën geopperd hierover, onder meer door Martijn 
van Waes die zich wil wijden aan duurzaamheid. Is genoteerd 
door de Easy all, Martijn! 

Benoeming van de bestuursleden
Na het vertrek van Arjen Schuurman in januari 2019 heeft na 
een lange periode Tom Hanse van de Crew Class 2018 zich 
gemeld als penningmeester. Het bestuur stelt voor hem te 
benoemen. Tom heeft nog niet zoveel ervaring met financiën 
maar wil zich dit graag eigen maken.  

Roeicommissaris Pascal Voets heeft slechts kort zijn functie 
kunnen bekleden. Toine Sunderman vervangt Pascal Voets. 
Toine probeert er “een gezellige bende van te maken” vooral 

van het toerroeien. Het bestuur stelt voor hem te benoemen. 
Na het vertrek van Chris Liesker als sociëteitscommissaris is er 
helaas nog geen opvolger van hem in het bestuur gespot. 

Financiën
Tom Hanse moet meteen aan de bak, over het financieel 
verslag 2018 horen we (vrij vertaald) de volgende toelichting: 
Het resultaat is positief is dat vindt het bestuur heel fijn. Het 
voorstel is het overschot toe te voegen aan het botenfonds en 
daarnaast aan het groot onderhoud. Contributie en opbrengsten 
van de Markregatta zijn positief. We zijn redelijk binnen het 
kostenbudget gebleven,  hebben een boot gedoneerd gekregen 
en ook een botenhijskraan is door de gemeente Drimmelen 
gesubsidieerd. Ook hebben we subsidie voor de jeugd gekregen. 
Voor anderen halen we ook geld binnen, zoals recent voor 
KikaRow. Hij licht daarnaast de begroting 2019 kort toe. De 
begroting van dit jaar lijkt op die van vorig jaar. De afgelopen 
jaren is er geen verhoging geweest van de contributie. Voorstel is 
in 2020 een inflatiecorrectie op de contributie toe te passen. Zo 
gaan de senioren van 295 naar 300 euro. Studenten,  junioren 
en Jeugd hebben andere lidmaatschapstarieven, laten de slides 
zien. 

Special: Toelichting over de kernvloot
Wat komt er aan de orde? Elk jaar komt de vlootcommissie bij 
elkaar en spreken we het botenplan door, gebruikte boten 
worden van de bond (zoals de Tredici) of private eigenaren 
overgenomen. De komende 10 jaar lopen veel boten tegen 
hun einde levensduur aan. Schoonmaken is van belang en het 
onderhoud verdient een pluim. 10 skiffs, 8 tweetjes, 8 vieren en 
3 achten zijn dan weg. Boten zijn duur. Een skiff kun je kopen 
tussen 3.000 en 10.000 euro. Een vier kost nieuw 24.000 euro. Er 
zijn veel  afwegingen te maken: Hoeveel boten zijn er tegelijk 
nodig, wat willen we varen, hoe vaak willen we varen? Welke 
boten zijn er gewenst en hoe lang gaat een boot mee? Wat 
kunnen we betalen?  

Je hebt boten die heel populair zijn en andere minder. 
Inkoopbeleid is: Elk vierde schip is topkwaliteit en de rest 
goede kwaliteit. Dit kost per jaar in principe tegen de 40.000 
euro. We hadden dit jaar een sponsor die ons een 8+ heeft 
gedoneerd “Boretti” (van de keukens). De komende jaren 
hebben we daarmee ruim 10% per jaar verdiend. Elk jaar wordt 
een schatting gemaakt hoe lang alles nog mee gaat. 

JOOST JONgERIuS: “WE HEBBEN HET gEWELDIg, 
MAAR WE MOETEN WEL SLIM KIEZEN.” 
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Nieuw ledenprogramma All United
Gijs Volmer vertelt vervolgens over Allunited, leverancier van 
een nieuw ledenadministratiesysteem die Clubwerk heeft 
overgenomen maar stopt met de ondersteuning. Het is volledig 
webbased. De KNRB kan er ook bij. Ze hebben allerlei leuke 
modules,  een app, en mogelijkheid tot een maatwerk zender: 
narrowcasting. De website heeft de optie ‘ledenmodule’. Je kan 
makkelijk bij je eigen gegevens en deze instellen. Het is al sinds 
januari operationeel. Clubwerk staat er op dit moment nog niet 
in. Zelfs een optie “roeimaatje zoeken” zit erin. Voor de werving 
van vrijwilligers van de Markcompetitie gaat er nu nog even 
een lijst rond …

Erelid
Als uitsmijter van de avond wordt Henk van Heel benoemd tot 
erelid. Niet zonder toespraak van de voorzitter. “Wat je ogen zien 

kunnen je handen maken.” Henk vindt het leuk om technisch 
bezig te zijn. Materiaal is hoofdtaak, gebouwen en vlotten doet 
hij erbij. Een volgend project is het maken van de karren voor 

de coachbootjes. Dat onze vloot er mooi bij ligt is te danken 
aan de materiaalcommissie. Schades zijn heel snel gerepareerd. 
Ook de kerstdiners onder leiding van Henk kunnen we ons 
nog herinneren.  De voorzitter: “Je bent je gewicht in meervoud 
waard. Hoe tof is het dat je zelf je naamkaartje op het lijstje kunt 
hangen dat je zelf hebt gemaakt!” 

En dan nog andere punten …
Er wordt nog gesproken over tal van andere punten zoals 
ophoging van de dijken door het waterschap, vermelding van 
de roeiprestaties voor het jaarverslag tot aan het 45-jarige 
lustrum: Nico van Walree geeft onder meer een update van 
de lustrumdag  12 oktober: er komt een roeirally, een receptie 
met een zweem van nostalgie en een knalfeest ‘s-avonds. Er is 
een groot aantal vrijwilligers nodig op 12 oktober.  Mailadres is 
lustrumrvbreda@gmail.com.  

Tot besluit:  
De vergadering eindigt in een even positieve stemming als aan 
het begin. Zelfs Bert Verlaan was opvallend stil, want die had dit 
jaar geen tijd gehad om de stukken te bestuderen. Dus hebben 
we zijn scherpe vragen gemist. Volgend jaar weer een kans, Bert!

HENK: “WAT JE DOET DOE JE NOOIT ALLEEN.  IK 
HEB NA MIJN PENSIOEN KuNNEN PRuTSEN EN 

ROMMELEN IN DE VERENIgINg. WE HEBBEN NOu 
EEN HARSTIKKE MOOI TEAM BIJ ELKAAR”. 
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Breda wint verenigingsprijs 
bij Beatrix

Breda wint verenigingsprijs bij Beatrix
Door: Hans Rompa, foto’s © Jan Souman 
Op 27 april vierde onze Koning zijn verjaardag en was er een 
feestje in Breda van radio 538. Een deel van onze jeugdleden 
was bij dat feestje aanwezig, en genoot daarvan met volle 
teugen. 

Maar de volgende dag was er een roeiwedstrijd in Eindhoven 
bij roei vereniging Beatrix. In alle vroegte moesten de roeiers 
verzamelen bij ons clubgebouw in Terheijden. Daar stonden 
ze dan, onze feestvierders. Stilletjes stapten ze in de auto’s die 
geregeld waren en zonder commentaar lieten ze zich gewillig 
vervoeren naar het slachtveld – het Beatrixkanaal. 

Janne (12) en Rosa (14) waren speciaal voor deze gelegen-
heid in de M14 2× gestapt. Op de 500 meter voeren ze 2:12.3 
dat was helaas 1,6 seconden te langzaam voor een eerste 
plaats, maar leverde wel een mooie tweede plaats op. Janne 
deed daarna nog een combi met Eva (12) van ToR en behaalde 
daarmee een eerste plaats in het M12 2× veld. 

Ook in de skiff deed onze jeugd het erg goed. Een over winning 
voor Steven (13) in het J14 1× veld en een mooie tweede plaats 
voor Janne in het M12 1× veld en voor Rosa in het M14 1× veld. 

Dan het J16 2× veld. Tien deelnemers met Steven (13) en 
Michel (16) die als eerste over de finish kwamen in een tijd van 
4:07.4 op de 1.000 meter. Een hele knappe prestatie. 
Emma (15) en Britt (15) werden samengevoegd met een ploeg 
in het M18 2× veld. Daar hebben ze goed gevaren, maar het 
leeftijdsverschil was te groot voor ze. 

Tenslotte waren er nog overwinningen voor Janne met een de 
Waal/ToR combi in de Mix14 4×+, de Mix18 4×+ met Willem, 
Robin, Britt, en Emma, en de magistrale race van Steven, 
Michel, Willem en Robin met Janne als stuur, die de 1.000 meter 
aflegden in 3:41.4 en kotsend over de finish kwamen. 

Dankzij deze wedstrijd heeft onze jeugd het beeld dat 
feesten voor de wedstrijd prestatiebevorderend is. Aan de 
coaches de taak om dat beeld recht te zetten. Maar al deze 
fantastische prestaties hebben er wel toe geleid dat RV Breda 
de verenigingsprijs mee naar huis mocht nemen.
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Blaren! 
Door: Hans Rompa 

Een kleine blessure waar elke roeier in meer of mindere 
mate last van heeft. Wat doe je er aan? 
Blaren ontstaan door aanhoudende druk en wrijving 
tussen de huid van de vingers en de handen en de handle 
van de riem. Door veel te roeien ontstaat een plaatselijke 
verdikking van de opperhuid. Dat is eelt. Door de vorming 
van eelt ontstaan minder snel blaren. De beste remedie 
tegen blaren is dan ook veel roeien. 
Bij goede roeiers zijn de handpalmen los van de handles 
tijdens de haal. Tijdens de haal is de druk en de wrijving 
op de huid het grootst. Met name op de onderste 
vingerkootjes en de bovenkant van de handpalmen, omdat 
daar door de trekkracht de meeste wrijving is. Op die 
plekken ontstaan dan ook het vaakst blaren. 

Handschoenen 
Het gebruik van handschoenen kan helpen om blaren te 
voorkomen. Handschoenen hebben het nadeel dat de 
stof rond de binnenkant van de vingers opstroopt door de 
kromming van de vingers. Daarom zijn er tegenwoordig 
speciale roeihandschoenen op de markt met kromme 
vingers. 

Tape en pleisters 
Open blaren kunnen het beste worden afgeplakt met 
pleisters (compeed) en/of tape. Zorg dat het plaksel niet op 
de handles komt, want daar kunnen andere roeiers weer 
last van hebben. 

Kamferspiritus 
Kamferspiritus is een mengsel van kamfer, water en alcohol. 
Kamferspiritus zorgt ervoor dat de huid harder wordt. 
Daardoor wordt er eerder eelt gevormd en worden de 
handen beschermd tegen blaarvorming. Voor de training 
je handen insmeren met kamferspiritus. Niet gebruiken bij 
open blaren! Kamferspiritus is verkrijgbaar bij de drogist. 

Behandeling 
Mocht je ondanks deze maatregelen toch nog een blaar 
hebben opgelopen waar je last van hebt, dan kun je deze 
doorprikken met een steriele naald en het vocht er uit laten 
lopen. Daarna de huid schoonmaken met wat jodium en 
een pleister er op om infectie te voorkomen.

Oproep onderhoud groenvoorziening
Door:  Anita van de Klundert   
Ik ben op zoek naar een vaste ploeg mensen die (op 
afspraak) met enige regelmaat willen helpen bij het 
onderhoud van de groenvoorziening op de roei. Vele 
handen maken licht werk en bovendien is het gezelliger 
om het onderhoud met meerderen te doen. 

Het voorstel is om ieder weekend voor of na het roeien 
een half uurtje samen de beplanting bij te houden. 
Wie heeft er net als ik groene vingers? Meld je aan bij  
bierensweg@casema.nl 
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Door: Frans Smet, foto’s: Bert v. Nispen 
Dit jaar zou onze roei-tweedaagse door het Westland gaan. 
Marijke en Eleanor hadden de tocht voorbereid en we 
durfden op hen blind te varen voor een goede organisatie.  

Stipt om 7 uur vertrokken we dinsdagmorgen 7 mei richting 
de A-16, doch bij het eerste viaduct zagen we het verkeer 
al schuiven en gaf Google Maps aan dat we beter via Lage 
Zwaluwe konden rijden. Maar ook daar was het aanschuiven 
en dus maakte het niet veel uit of je nou door de hond of 
door de kat gebeten wordt. Het belangrijkste was dat we 
zonder problemen over de smalle polderweggetjes bij 
mini-camping Zwetzone aan de Zwet in Wateringen waren 
gekomen. Alles verliep vlot, zodat we om kwart over negen 
al richting Honselersdijk voeren. De commando’s “bakboord 
uit” en “slippen beide boorden” klonken over het water. Wat 
een kassengebied is dat daar. Alles is daar volgebouwd met 
glazen huizen, die links en rechts van je opdoemen. Het gaat 
de tuinders kennelijk voor de wind, want er waren schitterende 
optrekjes te bewonderen langs de smalle vaarten. Het was 
soms moeilijk je route te bepalen met alleen maar wit gekalkte 
glazen pakhuizen om je heen. Na de hulp van een bereidwillige 
bewoner konden we de juiste sloot vinden om in Honselersdijk 
te komen voor de lunch.  

Naaldwijk, waar we die middag doorheen voeren, was 
volgebouwd met grote opslagruimten en logistieke centra 
om al die mooie planten, die men er kweekt over Europa 
te verspreiden. We voeren onder de overspanning van de 
bloemenveiling door, want de expansie van de handel had niet 
genoeg aan één oever. Hoewel er wel wat tegenwind was,  

maakte het zonnetje alles goed die middag. Rond half vijf 
waren we terug op camping “Zwetzone”, waar we naast 
het klaarmaken van de maaltijd ook een rigger moesten 
repareren, omdat die een stootje had gehad van een paaltje dat 
onverwacht opdoemde. Voor dit laatste bood een slotbout, die 
in het altijd aanwezige reparatiesetje zat, uitkomst.  

We zaten al vroeg in het mei-zonnetje aan de borrel. De door 
Dave meegebrachte wijn van “De Linie” uit Made smaakte 
voortreffelijk. Ook de door de dames klaargemaakte warme 
maaltijd lieten we ons goed smaken en zongen daarna als 
sijsjes bij het doen van de afwas. “Het is hier wel een vrolijke 
boel!” werd ons toegeroepen. En dat was het ook.  

De volgende dag voorspelde het weersbericht erg veel regen 
rond de middag en om vijf uur. Daarom waren we al om kwart 
voor negen afgevaren richting Maasland. Onze tocht leidde 
langs molens en door een mooi weide- en natuurlandschap dat 

Roeien in het Westland 
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me bekend voorkwam van een fietsuitje in het najaar. De eerste 
spetters kondigden zich al om elf uur aan. Het regenpak biedt 
daar een effectieve oplossing voor. Met enigszins doorweekte 
haren en schoenen kwamen we aan bij “’t Sonnetje” in Maasland 
om de lunch te gebruiken. De vloerverwarming die ze daar in 
het etablissement hadden was welkom om onze natte voeten 
en sokken te drogen. Weer enigszins opgekalefaterd vervolgden 
we na een uur onze roeitocht, weliswaar wederom in de regen. 
Maar volgens het spreekwoord “Na regen komt zonneschijn”, 
werd het halverwege de tocht toch nog droog en zagen we 
vanaf de boezem het lager gelegen weiland in de polder liggen. 
“Nederland waterland!” hadden we letterlijk en figuurlijk mogen 
ervaren. De zwarte wolken, die om half vijf die middag tijdens 
het opladen van de boten net langs ons afdreven waren dan ook 
een godsgeschenk. We hadden alles droog op de botenwagen 
kunnen laden. Gezamenlijk hebben we gedineerd in de “Bonte 
Haas” in Wateringen om de files te ontlopen. Wat gaf het een 
goed gevoel om de boten nog voor het donker weer bij onze 
roeivereniging af te kunnen laden. Hulde aan de organisatie! We 
hebben wederom genoten van deze roei-tweedaagse.  
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Een terugblik op het trekken van een 
Blik in Medemblik 
Door: Leon Elmans 
Hoe kwam het nou eigenlijk dat wij op zaterdag 11 mei, 
omstreeks vier uur in de middag, op het IJsselmeer bij 
Medemblik, tussen steile golven van 1 m hoog in een 
roeiboot zaten te stuiteren? 

Via de wedstrijdcommissaris , Toine Sunderman, kregen wij als 
ploeg (Hans van Engen, Joost Jongerius, William  Weij en Leon 
Elmans) een uitnodiging voor een coastal rowing wedstrijd in 
Medemblik. De KNRB promoot het coastal rowing in Nederland 
door een serie van 6 wedstrijden op zee of IJsselmeer te 
organiseren. Er wordt geroeid in zogenaamde Jol de Mers, 
brede zeebestendige roeiboten.  Zo ook dus bij de tweede 
wedstrijd van de coastal rowing challenge in Medemblik.  

De voorbereiding en aanloop
Na enig overleg en aanzoeken van een stuurvrouw kwam 
uiteindelijk alles bij elkaar. Hjalmar Peetoom kon de 
geblesseerde Joost Jongerius vervangen en Pauline Freling 
werd bereid gevonden om vanuit Delft Proteus stuurvrouw 
van RV Breda te zijn. Zij vond het zelfs een “leuke uitdaging”.  

We hadden een coastal team vanuit Breda. Toine en Leonie 
schreven ons in bij de KZRV Hollandia, de organisator van deze 
wedstrijd. Er werd een keer geoefend op de Mark in een Jol de 
Mer. Een zeewaardige roei boot werd gehuurd en in Medemblik 
beschikbaar gesteld door een andere vereniging.  

Aangezien de captains meeting drie uur voor de start van onze 
heat werd gehouden, sloegen wij dit over. Na een omweg 
vanuit Terheijden via Hoorn waar onze stuur Pauline werd 
opgehaald bij het station, stevenden wij af op Medemblik. Wij 
namen rantsoen in de vorm van koffie en chocoladebrood en 
eisten alsnog Palaver voor de wedstrijd bij de kamprechter 
op de kade. Aangezien deze vriendelijke maar letterlijk 
onderkoelde man juist uit de volgboot kwam, kregen we 
weinig sjoege. Ook de door ons gehuurde Jol de Mer met de 
mooie naam Lite-boat bleek bij de eerste dames heat averij 
te hebben opgelopen en onbruikbaar. Gelukkig bleek ook 
ter plaatse alles weer bij elkaar te komen: de herenploeg uit 
Scheveningen werd in de steek gelaten door hun stuurvrouw, 
die na het aanschouwen van de eerste damesheat en het 
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aanhoren van de verhalen van de onderkoelde en kletsnatte 
deelneemster gillend naar huis was gerend. Inmiddels was 
het alweer harder gaan waaien en de golven waren hoger 
geworden.  Al met al vond zij het niet verantwoord om in de 
boot het ruime sop te kiezen en trok de ploeg uit Scheveningen 
zich terug. Zo maakten zij alsnog ruim baan voor een 
onbevreesde ploeg met stuur uit Breda. En zo konden wij dus 
instappen in een andere boot. Niet gehinderd door enige 
kennis van het zeeroeien of ervaring met Jol de Mers voeren we 
de zeilhaven van Medemblik uit en gingen buitengaats. 

De wedstrijd
Het was  wel even wennen op het ruime sop. Piraten zouden het 
een holle zee noemen: windkracht vier en golven van een meter 
hoog. De Jol stuitert alle kanten op en het was moeilijk een 
fatsoenlijke haal te maken. We lijnden met veel moeite op voor 
de start. Draaien was door de hoge golven nauwelijks mogelijk.   

uiteindelijk lukte het ons om 20 seconden voor de start precies 
op de goede plek te liggen tussen de andere vijf deelnemers 
voor de startlijn. Na het vallen van de laatste bal en het 
schallen van de scheepshoorn schoten we overlijns voor de 
race.  De boot bleek loefgierig. Het uiterste werd geëist van de 
stuurvrouw en haar lichte ploeg.  Pauline giste bestek naar de 
eerste boei, die twee kanonschoten verder geplaatst was. Als 
boeg stuiterde ik regelmatig omhoog en hing even in de lucht , 
alleen nog verbonden met de rest van de jol en zijn bemanning 
met mijn voeten op het boord en met mijn handen aan de 
uiteinden van de riemen. Door deze omstandigheid zag ik wel 
van bovenaf ineens dat Hans al een kale kruin krijgt, William 
wat naar rechts leunt. Ook stelde ik even vast dat Hjalmar wel 
lang maar niet zo breed is.  Ook stelde ik tevreden vast dat de 
rest van de ploeg wel doorging met roeien terwijl ik in de lucht 
zweefde. De Jol de Mer klapte regelmatig met grote kracht 
op de golven. Al na een kilometer verzuurden de onderarmen 
doordat controle over de riemen moeizaam te verkrijgen was.  

Bij het ronden van de eerste boei bleken we een klein gat te 
hebben geslagen met de rest. Ik kan u vertellen dat het moeilijk 
was dit gat vast te houden: hoewel het in de verste verte wel op 
roeien leek, wat we deden, werd de sloep door de hoge golven 
zo vaak verstoord dat we telkens de boot opnieuw op gang 
moesten trekken. Het leek meer op rukken en sleuren dan het 
technisch uitermate gevoelige roeien dat wij als goudhaantjes 
op de vlakke Mark gewend zijn. Door het deinen en op en neer 
slingeren werd ik op het einde als boeg echt een klein beetje 
duizelig.  Met vereende krachten lukte het ons bij vlagen om 
als ploeg een stukje echt te roeien en  rondden wij als eerste 
de laatste boei voor een laatste stukje wind en golven mee. 
Vervolgens  werden we met een hoge golf ineens 100 m verder 
over de finish gegooid. We waren per ongeluk maar ook door 
ons op de rivier getaande  doorzettingsvermogen de winnaars 
van deze editie van de coastal Rowing challenge in Medemblik! 
De tijd: 28.32 over 4.5 km! 

Evaluatie
Even serieus nu: het was een fantastische ervaring. De 
combinatie van het oplijnen, tegelijk starten, ronden van de 
boeien en dat alles onder ruige omstandigheden waarbij de 
boot en bemanning alle kanten worden opgeslingerd maakten 
dit alles tot een hele mooie race-roei ervaring. Mijn roeimaten 
spraken over roller coaster experience.  Ik raad iedereen aan het 
coastal rowing eens te proberen.  

Hoewel we zelf niet in staat waren om de ervaring te filmen 
kunnen geïnteresseerden een glimp meekrijgen via het filmpje 
op de Hollandia website, gefilmd tijdens de eerste damesheat. 
http://kzrvhollandia.nl/roeien/coastal-2019/ 

Alle lof voor de organisatoren van de KZRV Hollandia, die veel 
plezier en vriendelijkheid toonden en voor ons als deelnemers 
een onvergetelijke ervaring hebben georganiseerd. 

En uiteindelijk reden we tenslotte weer naar huis uit Medemblik 
met in onze hand een zilverkleurig Hollandia Blik.

bron: http://kzrvhollandia.nl/roeien/coastal-2019/

http://kzrvhollandia.nl/roeien/coastal-2019/
http://kzrvhollandia.nl/roeien/coastal-2019/
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Aangepast 
Roeien 
Door: Commissie Aangepast Roeien CAR  
(Kees Tempelaar, Marius Aalders, Corrie Marijnissen, 
Bernard Broeders en Richard Louwaard) 

Nieuwe begeleiders voor Aangepast Roeien 
De nieuwe Commissie Aangepast Roeien van onze RV 
Breda hield maandagavond 15 april een Open Dag voor 
belang stellende aangepast roeiers en hun begeleiders. 
Doel was vooral begeleiders te enthousiasmeren om 
mee te doen met het team Begeleiders van Aangepast 
Roeiers. Dat team bestaat nu nog uit ongeveer tien 
roeiers van onze vereniging, waarvan zeven zich met 
veel elan inzetten voor wekelijks roeien van Thor 
Rijntjes. Die heeft twee begeleiders nodig, een als 
stuurvrouw/man een als (boord-)roeier. De vraag was of 
dit team verder kan worden uitgebreid. Gelukkig was de 
opkomst goed. Er hebben zich 11 nieuwe begeleiders 
ingeschreven. Er staan nu minstens 3 roeiers op de 
wachtlijst. Dus er kunnen nog meer begeleiders bij, 
zeker als je ervan uitgaat, zoals bij Thor, dat je 2 op 1 
roeit. 

Werkgroep CAR 
Op dezelfde avond is een werkgroep gevormd, die 
roeiers met een functiebeperking – om het mooi te 
zeggen – en begeleiding op elkaar gaat afstemmen. 
Vragen waarover de werkgroep zich gaat buigen: 
 · Hoe groot is de groep rond een gehandicapte? 
 · Welke dag/dagen wordt er geroeid? 
 · Welk materiaal is er nodig? 
 · Samenstelling van de boot? 
 · Instructie voor de begeleiders 
 · Veiligheid in de boot  
 · Roeirooster

Begeleiding CAR 
Voor de nieuwe begeleiders voor aangepast roeien 
geldt: 
Er moet duidelijke informatie komen over wat de taak is 
van begeleider: 
 · Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen 
 · Hoe komt de boot in het water en door wie. 
 · Aan welke roei-eisen moet een begeleider voldoen ( 

S1,S2,S3) 
 · Hoe is de bootsamenstelling 
 · Wat wordt van een begeleider verwacht

Snerttocht 
Door: Bert van Nispen 

Dinsdag 12 februari j.l. waagden enkele leden na meerdere 
winterse onderbrekingen zich weer op het water.  Het werd 
deze keer geen tocht, maar wel een gezellig onderonsje tot 
voorbij paal negen. 

Op de roei wachtte ons koffie en stond de erwtensoep al klaar. 
Maria had gekookt en  het geheel verzorgd. Ter vermaak werd 
door de deelnemers en andere aanwezigen een vogelquiz 
gedaan aan de hand van genummerde afbeeldingen en zo kon 
menigeen zijn kennis hierover ophalen.
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RV Breda deed mee  
aan de NAR bij Rijnland 

Door: Marius Aalders, foto’s © Mignon Goossens

Ook RV Breda was weer vertegenwoordigd op de 
Nationale tocht Aangepast Roeien (NAR) zondag 2 juni 
2019. Deze keer in de persoon van Thor Reijntjes die in 
zijn vertrouwde Steurgat een rondje Vlietlandplas mocht 
doen, met Ans Wapenaar als stuurvrouw en Marius 
Aalders als boord-secondant. Verder als leden van de 
Bredase delegatie van de CAR (Commissie Aangepast 
Roeien) aanwezig: Kees Tempelaar en gisela van 
Nieuwenhuijzen, terwijl we nog als oud-lid Bauke Smit 
konden begroeten, die nu lid van Rijnmond is. 

Het moet maar meteen gezegd: Thor had malheur met zijn 
rechter handschoen, die met klittenband aan de handle 
moet vast zitten. Helaas, die klittenband was er niet. Dat 
betekende dat we de tocht aanzienlijk moesten bekorten. 
Vreselijke pech voor Thor. Maar zoals altijd bleef zijn humeur 
goed en kon hij zijn zuster, die speciaal naar het clubhuis 
van Rijnland was gekomen om hem te zien roeien, vrolijk 
begroeten. 

Het was een belevenis om te 
zien en mee te maken hoe 
Rijnland dit evenement had 
georganiseerd. Meer dan 
dertig leden in gele polo’s 
met een roodbedrukt logo 
van de NAR liepen zich de 
benen uit het lijf om het hun 
gasten naar de zin te maken. 
Logistiek verliep het boten 
inzetten en aangepaste 
roeiers helpen met instappen 

perfect. Dat is op zich al een hele klus, maar bij aangepast 
roeien moet nog meer zorg en aandacht worden gegeven 
en dat kost tijd. Na afloop konden we genieten van een 
voortreffelijke lunch, waarvoor de leden zich weer bijzonder 
hadden ingespannen. Het mooie weer bracht heel wat 
motorbootbezitters op het water, zodat de Vliet soms op 
een kolkende waterstroom leek, waar niet werd gelet op 
andermans vaarproblemen. Het was een helse massa, 
maar met wat geluk roeiden we toch naar de plas toe. Op 
de terugweg had het vaarlievend gezelschap zich nog 
vermenigvuldigd. Rijnland bood nog een aperitief en een 
tocht op een rondvaartboot aan, maar daar hebben we 
geen gebruik van gemaakt.  

Hulde aan Kees, die zich met enkele andere CAR-leden 
had ingespannen om voor het vervoer van de Steurgat te 
zorgen. Ondanks een ”handicap” (de handschoen) was het 
toch een verrukkelijke dag. 



18
Roeivereniging Breda | Easy All 215 | mei - juni 2019

Rubriek Roeifouten 

Het is de uitpik waar het allemaal begint 
Vanuit de Instructiecommissie 
In aansluiting op de instructeurscursus van  
www.roeicoach.com een vervolg op de rubriek vanuit 
Instructie met herkennen van roeifouten.  
Wat zie je, Wat is de oorzaak, Wat is het gevolg, Wat kun je 
er aan doen om de fout te verbeteren. Feed-back: De roeier 
leert hoe hij zelf feedback kan krijgen op zijn foute/goede 
roeibeweging. 
Welk middel gebruik je het best om te verbeteren? 
Overgenomen uit: www.roeiapp.nl.  Met dank aan Jeroen 
Brinkman. Kijk ook eens op deze site voor meer coachinfo en 
voor het aanklikken van de plaatjes. Ook voor niet-instructeurs 
om zelf je roeihaal te verbeteren. Helpt je sneller te roeien en 
effectiever te coachen. 

Uitpik – Uitlopen 
Fout (Hoe herken je een roeifout? Ofwel een beschrijving ervan) 
De roeier haalt over de hele haal of alleen het laatste gedeelte 
van de haal te laag aan waardoor het blad er langzamerhand 
uit loopt. Zie ook:  uitpik 

Waarnemen (Met welke waarnemingspunten kun je de fout 
constateren?) Zie ook:  Observeren 
Hendel: kijk hoe de handen naar beneden, naar de heupen 
worden getrokken 
Blad: bekijk hoe het blad tijdens de haal langzaamaan boven 
water komt. 

Oorzaak (Wat is de oorzaak van de fout?) 
Verkeerde aanhaalhoogte of compensatie voor te weinig kracht 
in de armen. 

gevolg (Waarom is de fout onhandig, wat maakt het belangrijk 
om hem aan te pakken?) 
Drukverlies aan het eind van de haal, waardoor de boot 
snelheid verliest. 

Remedie bak/boot (Met welke oefeningen kan je deze fout 
aanpakken? Hierbij is onderscheid aangebracht tussen de 
verschillende plekken: in de bak, op de ergometer of in de boot. In 
sommige gevallen verschilt de remedie per plek.)  
Bak: De roeier in de bak laten oefenen. De riem(en) moet(en) 
niet vanuit een bovengreep naar boven getrokken worden, 
maar vanuit de schouders met een ondergreep naar boven 
worden geduwd. De roeier dit laten doen tot keelhoogte 
(overcompensatie) zodat het blad diep onder water komt. 
Hierdoor voelt hij het principe. De instructeur knielt in de 
bak naast de roeier en helpt door de riem naar de borst te 
begeleiden (bewegingsbegeleiding). 

Boot:  Differentiële aanpak met eerst  Aanhaalhoogte 
oefenen gevolgd door  Wegzetdiepte oefenen. Op het 
water consequent  Slagklaar maken bij de uitpik, waarbij de 
bladen bedekt zijn en de boot recht ligt. Eventueel varen met 
drijfhalen ( Drijfhaal). 

Feedback (Op welke manier kan de roeier zelf merken dat hij het 
goed of fout doet. Kinesthetisch (gevoelsmatig), auditief (horen) of 
visueel (kijken)?) 
Visueel: door naar het blad te kijken. Periodiek met de duimen 
een bepaalde plek op de borst aan raken. Wordt de borst onder 
deze plek geraakt, dan wordt er te laag aangehaald. 

Stuurstoel (Hoe kan je de fout waarnemen vanaf de stuurstoel?) 
Het bovenste deel van het blad van een roeier is, gedurende 
het laatste gedeelte van de haal, duidelijk zichtbaar. Het blad 
wordt dus niet tot het laatste moment onder water gehouden. 

Uitpik – Blad uitdraaien 
Fout (Hoe herken je een roeifout? Ofwel een beschrijving ervan) 
Het blad wordt het water uitgedraaid en de handen maken 
geen verticale beweging.  Zie ook:  uitpik 

Waarnemen (Met welke waarnemingspunten kun je de fout 
constateren?) Zie ook:  Observeren 
Blad: bekijk hoe het blad wordt gedraaid, voordat het boven 
water is.  
Hendel: zie dat de hendel geen verticale beweging naar 
beneden maakt. 

Oorzaak (Wat is de oorzaak van de fout?) 
Verkeerd haalbeeld. Ook veroorzaakt door de fout slifferhaal 
( Slifferhaal). 

gevolg (Waarom is de fout onhandig, wat maakt het belangrijk 
om hem aan te pakken?) 
De riem(en) is/zijn te laag boven het water waardoor 
er te weinig ruimte is om weer op te draaien. Dit geeft 
snelheidsverlies op woelig water. Door een gebrek aan 
druk op de rigger (als gevolg van het ontbreken van een 
verticale beweging) kan dit bij boordroeien tot ernstige 
balansverstoringen leiden. 

Remedie bak/boot (Met welke oefeningen kan je deze fout 
aanpakken? Hierbij is onderscheid aangebracht tussen de 
verschillende plekken: in de bak, op de ergometer of in de boot. In 
sommige gevallen verschilt de remedie per plek.)  

Bak: De roeier in de bak laten oefenen. De instructeur knielt 
naast de roeier en helpt met een ronde uitpik met ongedraaid 

http://www.roeiapp.nl
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=18
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=7
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=11
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=119
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=119
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=33
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=41
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=46
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=18
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=7
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=61
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blad (bewegingsbegeleiding). Eerst met één riem, zonder 
inbuigen en opdraaien. Vervolgens met één riem zonder 
inbuigen, met opdraaien. Daarna twee riemen zonder inbuigen 
en opdraaien, gevolgd door twee riemen zonder inbuigen 
en met opdraaien. Ten slotte twee riemen met inbuigen met 
opdraaien. Hierbij geeft de instructeur bewegingsbegeleiding. 
Eerst elke stap goed afronden voordat naar de volgende stap 
wordt overgegaan. Wanneer het niet wil lukken, gewoon terug 
gaan naar een eerdere stap. Gebruik het 5-staps leerproces 
( Interveniëren). 

Boot: De oefening  Wegzetdiepte oefenen is hierbij erg 
effectief. De oefening combineren met  Recover volgorde 
oefenen. Mogelijk kan (lange) stukken met  Ongedraaid 
blad varen helpen. 

Feedback (Op welke manier kan de roeier zelf merken dat hij het 
goed of fout doet. Kinesthetisch (gevoelsmatig), auditief (horen) of 
visueel (kijken)?) 
Visueel door naar het blad te kijken. Gevoelsmatig door voor 
de buik de riem naar beneden te duwen en daarmee een ronde 
beweging met de hendel te maken. 

Stuurstoel (Hoe kan je de fout waarnemen vanaf de stuurstoel?) 
Het blad van een roeier ligt na de uitpik op het water in 
plaats van dat het boven het water wordt gehouden. Er is 
geen verticale beweging in de handen zichtbaar, alleen een 
draaiende beweging

Programma Midweek 
toer tochten en 
toertochten in het 
weekend 2019 

Dinsdag 11 juni 
Barendrecht 
Instructietocht, 20 km (niveau 0) 

Zaterdag 29 juni
geuzentocht Leiden 
25 km (niveau 1) 

Zondag 7 juli
Sliedrechtse Biesbosch 
28 km (niveau 1) 

Dinsdag 9 juli
Maasplassen Cuijk 
22 km (niveau 1) 

Donderdag 15 augustus
Landelijke Roeidag 
(nog niet bekend) 

Dinsdag 10 september
Nieuwkoopse Plassen 
Instructietocht, 25 km (niveau 0) 

Dinsdag 8 oktober
Rondje Breda 
Sluitingstocht Midweekroeien / 
Instructietocht, 17 km (niveau 0) 

Zondag 13 oktober
Etten-Leur 
37 km (niveau 1) 

Zaterdag 9 november
Rondje Breda 
Instructietocht (niveau 0)

https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=10
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=33
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=24
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=24
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=32
https://www.roeiapp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=32
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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

Met succes 
afgeroeid 

S1
Marie-José van den Bersselaar,  
Susanne Hartog, Marc Vrijma,  
Linda Nijland, Veerle de Boer,  
Geert Jaspers, Anne Boogaard,  
Emiel van Dooremalen, Leonie Heijboer 

Op basis van hun roeiervaring krijgen 
Alice van der Straat en Frans van der 
Weerdt de bevoegdheid S1.

S2 
Laurien Bakker 
Marjolijn van Heumen  
Marion Noordhoek 
Inge Appel 
Carolien Leeuwenburgh

S3
Anniek Vincken

COLOFON
Erevoorzitter Victor Bernhard †
Ereleden  Wim Knoester, Albert Steenman, Annelies Steenman,  

Henk van Heel
Lid van Verdienste Beelke van Meurs, Jeroen Freling

BESTuuR
Voorzitter Petra Ramakers voorzitter@rvbreda.nl
Secretaris Gerard Kuijt secretaris@rvbreda.nl
Penningmeester Tom Hanse 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 Toine Sunderman  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


