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RV Breda, 45 jaar slagklaar!

In je blootje voor een bootje

Elfstedentocht

Zondag 8

Venetië

Nieuw clubhuis 2001

Wedstrijden

Bernkastel

Thetis Sprint

Crew class

Botenbouwer Joris

Parijs

Henk van Heelloods

Kikarow

Coastal rowing Canada

Markcompetitie

Jeugdroeien

Wereldkampioenschap onder 23 Aangepast roeien

Allejarigendag

Erelid

Special  Olympics  Italië

Toerroeien

R. Wiekel

RV Breda, 45 jaar slagklaar!

Lustrumfeest 40 jaar

Kerstdiner
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Uitleg van de roeitocht

De lustrumtocht

De lustrumlunch Aansnijden van de taart

Via https://myalbum.com/album/jYgmgmDXFGnz zijn meer foto’s van de 

roeirally te zien, gemaakt en gebundeld onder de titel ‘Puzzel Tour Rally 

12 oktober 2019’ door Ivo Tienhoven en Maaike Remery.
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De winnende ploeg van de puzzeltourrally trok blik!

Belangstelling voor de “Memory lane”

Receptie op de sociëteit

Een band mag op het feest niet ontbreken

Just in case
Beste lezer, 
Het zal u niet ontgaan zijn en BN DeStem berichtte 
erover in een artikel*: “Roeivereniging Breda bestaat 45 
jaar.” In dit artikel worden verhalen uit onze 45-jarige 
clubgeschiedenis opgetekend. Vanwege het historisch 
belang en ter bevordering van ons gezamenlijk geheugen 
is het waard om in dit jubileumnummer integraal 
opgenomen te worden. 

Dit nummer zal in tegenstelling tot het vorige nummer 
vooral in het teken staan van ons 9e lustrum met veel 
aandacht voor het clubverleden, maar –ervan uitgaande 
dat de jeugdigen onder ons meer toekomst dan verleden 
hebben– toch ook even aandacht voor de toekomst in 
de vorm van een verslag van een onlangs georganiseerd 
‘event’ voor de jeugd. 

Een extra aandachtspunt: In de loop van 45 jaar 
hebben we een mooie vloot opgebouwd. Om deze 
te behouden is, zoals beschreven in het artikel van 
de Veiligheidscommissie, het van belang dat schade 
voorkomen wordt. 

Dit nummer wordt geopend met een foto-impressie van 
de lustrumdag, gevolgd door een verslag van de roeirally, 
de receptie en het avondfeest. Hoofdzakelijk zullen 
artikelen over onze 45-jarige clubgeschiedenis de revue 
passeren. Uit deze artikelen blijkt vooral dat: ‘time flies 
when you're having fun’. 
Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de 
toekomst, maar in ons geval: Dit memorabel verleden, 
gedeeltelijk in beeld gebracht op de Memory Lane op 
basis van een uit beschikbaar bronnenmateriaal gemaakte 
selectie van hoogtepunten, lijkt me een goede basis voor 
een sportieve en voorspoedige roeitoekomst binnen en 
van onze club. 
 
In het ‘historisch overzicht’ van dit nummer past de 
vermelding dat ook Easy all onderdeel is van ons roemrijk 
clubverleden: inmiddels is ons clubblad 216 keer 
verschenen en vanaf nr. 165 (34e jaargang, december 
2008) op onze website beschikbaar in digitale vorm. Ook 
hier: ‘How time flies’. 

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)
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De roei 
(op de melodie van Het Dorp - Wim Sonneveld)

Ik nam een duik in het archief,
En vond wat foto’s en een brief,
Een krantenknipsel uit de Stem.
Víctor Bernhard had een wens,
Hij was een uitgesproken mens,
En in die tijd ook heel ad rem.
Breda, ruim honderd-duizend man,
Maar roeien kwam er echt niet van,
De stank was werk’lijk onuitstaanbaar.
De industrie een loosverbod,
De burger kans op roeigenot,
Het water werd begaanbaar!

En langs het water van de Mark
verscheen een eerste botenloods
Het ging heel goed, het kon nog beter,
voor jong en oud, de plannen groots.

Het prachtige natuurgebied,
het kraaiennest, het hoge riet,
Onder een snelweg en spoorbrug.
Je maakt wel 100 x een haal,
tot elke kilometerpaal,
En dan nog naar Terheijden terug.
Er werden steeds meer mensen lid,
De roeiclub werd een heuse hit,
De vereniging moest groeien:
De vloot werd langzaam uitgebreid,
Er kwam ook een sociëteit,
Men startte zelfs met wedstrijdroeien!

En langs het water van de Mark
verscheen een tweede botenloods
Het ging heel goed, het kon nog beter,
voor jong en oud, de plannen groots.

Intussen roeien we op stand
Daar langs die mooie waterkant.
RV Breda, we gaan maar door!
Vier-honderd leden, t’is een feit,
De vrouwen in de meerderheid,
We zitten óp het juiste spoor ;-)
Geschiedenís, hier ook in beeld,
Sommige foto’s wat vergeeld,
Botendopen huldigingen;
Een mooie trip down memory lane,
We leiden u er graag doorheen:
Gedeelde herinneringen!

En op het water van de Mark
Vaart men nog altijd met elkaar!
Met dank aan toegewijde leden
Nu al weer vijf-en-veertig jaar!

Lied gezongen door  
Marleen Pijnenborg op de lustrumdag 
(12 oktober 2019)

De redactie is van de Easy All is op zoek naar versterking 
met een extra vormgever m/v. 
Het afgelopen jaar is meer dan eens gebleken dat het 
verschijnen van de Easy All niet alleen afhankelijk is van de 
kopij, maar ook van de beschikbare tijd van de vormgever. 
Daardoor heeft het verschijnen van ons verenigingsblad 
soms langer op zich laten wachten dan wenselijk is.
We zijn daarom op zoek naar een extra vormgever die het 
blad afwisselend mee kan opmaken. 

Heb je een grafische achtergrond 
en/of ben je thuis in Adobe 
Indesign en Photoshop en vind je 
het leuk om op deze manier je clubwerk in te vullen, neem 
dan contact op met de redactie voor meer informatie via 
redactie@rvbreda.nl of spreek Maarten de Tollenaer eens 
aan op de club. Hij kan je precies vertellen wat er bij het  
(op)maken van een Easy All komt kijken.

Easy All zoekt extra vormgever
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VANUIT HET BESTUUR

Verbinding 
“Wij willen een lustrumjaar dat bijdraagt aan 
de verbinding tussen onze leden”. Dat was ons 
antwoord op de vraag van de lustrumcommissie. 
De lustrumcommissie heeft onze verwachting 
overtroffen door een geweldige dag. 12 oktober was 
het zover. Op de vereniging kregen leden een heuse 
lustrumtaart. Een armada van boten bemenst door 
een mix van ervaren en minder ervaren roeiers ging 
richting de singels van Breda voor de roeirally. Brains 
en muscles waren nodig om deze rally te kunnen 
volbrengen. Gezelligheid op het water was een mooi 
begin van deze lustrumdag. Een verbroederende en 
heerlijke lunch was een mooie afsluiting van de rally. 
Alle deelnemers vertelden vol enthousiasme over de 
fijne roei-ervaring en kennismaking met leden die ze 
nog niet kenden. 

De receptie was een fijne reünie, waar ook oud-leden 
aanwezig waren. De ‘Memory Lane’ was een mooie 
aanleiding om verhalen uit de 45-jarige historie 
van de vereniging te vertellen. Oud-leden en leden 
deelden hun herinneringen. De Memory Lane krijgt 
een mooie plek in de sociëteit. 

Daarna moest de sociëteit snel omgebouwd worden 
voor het avondfeest. Dat was een heerlijke party met 

muziek van de geweldige band Splendid, waarop 
ieder zijn conditie kon testen.
Een onverwachte verrassing tijdens het lustrum 
was het prachtige lied gezongen door Marleen 
Pijnenborg: een eigentijds clublied op de melodie 
van Ons Dorp. Een mooie meezinger die nog vaak in 
de vereniging zal worden gezongen. 

In een stuk over het lustrum verdienen ook de 
andere lustrumactiviteiten van het afgelopen jaar 
om niet vergeten te worden: Kikarow, de toertocht 
in Parijs en de introductie van coastal rowing. En dan 
zijn we natuurlijk nog in blijde verwachting van de 
afsluiter van het lustrumjaar: het kerstdiner nieuwe 
stijl dat we nog in het vooruitzicht hebben.
 
Het lustrum zal nog lang in onze herinnering blijven. 
Al is het alleen maar door de rode T-shirts, die 
door veel leden gedragen worden. Alle leden, die 
bijdragen en hebben bijgedragen aan dit mooie 
en onvergetelijke lustrumjaar: veel dank voor jullie 
ongelooflijke inzet. Het is een lustrumjaar, waarvan 
wij vinden dat het zeker bijgedragen heeft aan wat 
wij voor ogen hadden: verbinding. 

Vaarverbod bij de volgende omstandigheden:
Wind*: bij windkracht 6 Bft (46km/u) of meer en/of 
wanneer er schuimkoppen op de Mark staan. Het naar 
buiten brengen van de boot kan al gevaarlijk zijn;
Duisternis: van een kwartier ná zonsondergang tot een 
kwartier vóór zonsopgang;
Kou*: als de buitentemperatuur bij de vereniging lager is 
dan -2,0 °C ;
Watertemperatuur: met S1 en S2 en jeugd is de grens 
10 °C watertemperatuur, tenzij er een dispensatieverklaring 
is ingeleverd. Dit geldt voor 2 bladen op het water. 

IJs: als er ijs of schotsen liggen op de Mark, het Markkanaal 
of zijsloten.
Mist: bij mist minder dan 500m zicht: de twee 
verkeersborden (wit en groen) op de westelijke oever 
(midden zwaaikom) ter hoogte van Markkanaal zijn niet 
zichtbaar.
Onweer: probeer dan niet op het water te zijn

*  Temperaturen en wind staan op het weerstation en op de site 
En denk altijd zelf na. Je blijft zelf verantwoordelijk.
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Door: Marius Aalders
De Roeivereniging Breda bestaat 45 jaar. Dat moest gevierd 
worden. Op 12 oktober verzamelden 60 leden van de 
RV zich al vroeg op de sociëteit voor het eerste deel, de 
Puzzeltourrally door de Singels van Breda. Maar eerst voerde 
Nico van Walree, de leider van de lustrumcommissie, ons 
met veel elan en humor mee in het programma van de dag, 
daarbij gesteund door de andere leden: Marleen Pijnenborg, 
Monique Steenstra en Petra Mouthaan. 

De rally door de Bredase singels
Na de koffie met echte lustrumtaart werd de indeling van de 
boten bekendgemaakt. Het werd een echte who is who voor 
velen, die vaak gehuld in lustrumshirt, hun partners in de boot 
moesten zoeken. Tegen tienen klonk het startsein voor een 
sportieve maar vooral gezellige toertocht langs de Singels 
van Breda. Daarvoor waren alle wherry’s, B- en C-boten nodig, 
die de RV ter beschikking staan. De rally was 15 kilometer 
lang. Gelukkig was er tijd genoeg en iedereen was trouwens 
heel relaxt tijdens de tocht. De eerste C4-boten verlieten met 
gezwinde spoed de steigers. Omstreeks 12 uur kwamen de 
laatste boten terug. Daaronder de meeste wherry’s die het 
vanwege hun aard wat rustiger aan deden. 
Omdat verbinden en elkaar leren kennen een van de centrale 
motto’s was, waren teamgenoten in principe niet bij elkaar 
ingedeeld. Dat was een gouden greep, want zo kwam jong en 
oud, rijp en groen, ervaren en beginnend, bij elkaar in de boot 

terecht en kreeg je een mooi inzicht in de doorsnee opbouw 
van onze club. Bovendien hadden de organisatoren een leuke 
quiz bedacht die in weerwil van vele voorgaande puzzels, 
die bij vergelijkbare gelegenheden worden gehanteerd, nog 
aardig origineel was. Kent iedereen bijvoorbeeld de dichtregel 
onder de oude Trambrug, tegenwoordig Koning Willem 
Alexanderbrug, van de Bredase dichter Yvonne Né?
“Ineens is er dit brede contact met dingen waarover wij niet wisten
dat ze zo koninklijk zijn en altijd al in en buiten ons hebben 
bestaan.”
De opdracht luidde: Wat bedoelt de dichteres? Maak daar maar 
eens chocola van. 

Viering 45-jarig jubileum  
RV Breda een groot feest

Annelies Steenman, Moniek Boin en Wicher Meijer (vlnr).

De lustrumcommissie: Petra Mouthaan, Nico van Walree, Marleen Pijnenborg en Monique Steenstra (vlnr).
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We laten Yvonne Né zelf aan het woord: “Ineens is er de Grote 
Kerk, hartje stad en daar is een verbinding tussen en ruimte.” 
(uitzending Omroep Brabant 3-3-2014)
Er waren roeiers die alles goed hadden, maar Gom, Renske, 
Antoinette, Rita en Bert, met recht de intellectuele bovenlaag 
van de RV, spanden de kroon en mochten de blikken om hun 
hals hangen. 

De rally verliep zonder enig ongemak. Hier en daar konden wat 
oudere leden het niet laten om hun kennis van de roeipraktijk 
te etaleren, maar dat werd dankbaar aanvaard als extra 
instructie door de nieuwelingen.
Vanaf 12 uur stond er een lunch voor de deelnemers klaar. 
Die was prima verzorgd door een groot aantal vrouwelijke 
leden, onder meer van de sociëteitscommissie (Janine 
Hanegraaf, Betty Brevet en Angela Marijnissen), terwijl wij ook 
oudgedienden als Marlies Verschuren en Petra Antonissen 
waarnamen. 
Om 14.00 uur werd opgeruimd en werd de sociëteit 
klaargemaakt voor de receptie van 15 uur en het feest om 20.00 
uur.

De receptie
Op de receptie (dresscode: feestelijk chique) kwamen veel 
oudere leden af, maar ook oud-leden. Ze werden ontvangen 
met een lekker glas champagne. Voorzitter Petra Ramakers 
hield een gloedvolle feestrede, waarin zij hoog opgaf van 
het gezellige karakter en de bijzondere activiteiten van de 
RV Breda. Zij memoreerde onder welke omstandigheden 
de vereniging werd opgericht door de flamboyante, 
onvergetelijke erevoorzitter, de in 2018 overleden Victor 
Bernhard. Dat gebeurde in het jaar 1974, toen Nederland op 
het Wereldkampioenschap Voetbal nipt verloor van Duitsland, 
de laatste autoloze zondag werd gehouden, het woord neuken 
voor het eerst op tv werd gebruikt, Wim Sonneveld overleed, 
het Watergateschandaal plaats had met impeachment van 
president Nixon en de eerste particuliere computer in gebruik 
werd genomen. 
Petra: “En natuurlijk de oprichting van de mooiste vereniging, 
de RV Breda, een vereniging die zich in 45 jaar heeft ontwikkeld 
tot wat het is: een thuis voor velen. Een plek waar je roeivrienden 
ontmoet in en buiten de boot. Een club waar mensen de handen 
uit de mouwen steken om het roeien mogelijk te maken. Vandaag 
is een feestje net als eigenlijk iedere dag dat we op het water 
kunnen. RV Breda is een vereniging waar wij allemaal deel van uit 
maken. Ook partners kunnen daar niet omheen. Een club waar je 
‘een leven lang’ lid van bent, a way of life. Een club waar je trots op 
kunt zijn.” 

Hulde aan Nico van Walree die vervolgens alle aanwezige 
coryfeeën van de vereniging langs zijn Memory Lane, banners 
met krantenknipsels en foto’s uit het verleden, leidde en hen 
interviewde. Wij zijn een wedstrijdclub en natuurlijk werden 
belangrijke wedstrijdroeiers genoemd, die door de RV zijn 

voortgebracht, zoals Mitchell Steenman, Olaf van Andel, Jort 
van Gennip en Joris Faas. 
We luisterden naar Jaap Klootwijk, Hans Reinders en Rien de 
Jager, die verhaalden van hun belevenissen in de jaren 70, 
toen de Rapploods nog alle boten bevatte en het daarnaast 
gebouwde oude werkplaatsje de sociëteit was. Nog andere 
leden werden geëerd vanwege hun verdiensten: Annelies 
Steenman, Moniek Boin en Wicher Meijer, voorzitter van 
1994 - 1997, Willem Muller, die de Markcompetitie bedacht en 
organiseerde, Richard Louwaard, die het Aangepast Roeien 
op de kaart zette, Eleanor van Andel, die het toerroeien 
vertegenwoordigde, Wouter van Hengel, die de crew class als 
instructie introduceerde en nog vele anderen die niet allemaal 
genoemd kunnen worden. Trouwens, onder het gehoor waren 
tal van leden, die in heden of verleden van enorm belang zijn 
geweest door hun verdiensten voor de RV Breda. 
Maar de middag verliep vervolgens in een gezellig onderonsje, 
met ontmoetingen, weerzien, herinneringen, de goeie ouwe 
tijd en het heffen van glazen op elkaars gezondheid. Dat 
waren zo de onderwerpen van gesprek tijdens deze receptie, 
die vooral voor de ouderen de hoofdmoot vormden van het 
jubileum. 

Het feest
En dan ‘s avonds het feest. Dat was een groot succes. De band 
Splendid, van het lid van onze vereniging Louis Schellekens, 
speelde 3 keer een uur lang. En al die tijd werd onafgebroken 
gedanst op de dansvloer. 
Louis: “Ze gingen uit hun dak bij alle verschillende nummers uit de 
top 2000. We kregen enorm veel leuke reacties en complimenten. 
De zaal zat vol. Marleen kan misschien nog beter vertellen hoe het 
feest verliep, want haar heb ik ook voortdurend zien dansen.”
Overigens, op verzoek van Nico van Walree zong Marleen met 
Louis als begeleider nog een keer die avond het prachtige 
lied dat ze ‘s middags tijdens de receptie ten gehore bracht en 
waarvan de tekst elders in deze Easy All is te vinden.
Tot in de late uurtjes swingde het de pan uit. Iedereen was het 
erover eens: Het was een geweldig lustrumfeest. 

Jaap Klootwijk, Rien de Jager, Nico van Walree en Hans Reinders (vlnr).
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Door: Marius Aalders
We zijn naar Parijs geweest. De roeiers die uitverkoren 
waren om het 45-jarig bestaan van de RV Breda een extra 
tintje te geven, hebben op 15 september meegedaan 
aan de Traversée de Paris op de Seine. Met 8 boten en 40 
roeiers. “Breda, Breda, on les y voit partout”, was het telkens 
terugkerende commentaar, wanneer onze C-4-en werden 
geconfronteerd met collega’s niet alleen uit Frankrijk, maar 
vele andere landen. De rode shirts, hetzij met witte kruisen, 
of met het 45-jarige-jubileum-print erop, vormden de 
dominante kleuren in de massa. 

Het was een tocht om nooit te vergeten. Dit moet je ooit een 
keer hebben meegemaakt. Maandenlang daarvoor was al 
sprake van koortsachtige activiteit ter voorbereiding van de 
heugelijke tocht naar Parijs. Een draaiboek van ruim 21 pagina’s 
werd onder leiding van Wouter van Hengel geconcipieerd. 
Woensdag 11 september arriveerde de botenwagen van Treffers 
Transport, gestuurd door Kay de Vries, op de roei. Donderdag 
werden de boten om 6 uur opgeladen, nadat er 4 stuks C4x+ 
met toebehoren opgehaald waren bij verhurende verenigingen. 
Eleanor van Andel roeide met haar ploeg de instructieboot van 
Dudok van Heel naar Terheijden. Om 4 uur werden alle boten 
klaargemaakt voor vertrek. Aanwezige helpende roeiers waren 
voorzien van ringsteeksleutel 10, om de boten af te riggeren. 
Onder leiding van Maria van der Holst werd alles netjes 
klaargelegd om in te laden in de bakken van de trailer.  
De volgende dag ging de botenwagen op weg naar Parijs. 

Zaterdag 14 september om 8 uur vertrokken de deelnemers 
met de bus van Bolderman uit Terheijden. De sfeer was 
opgewekt. Admiraal Jan Huinen lichtte het programma toe en 
leidde ons verder geroutineerd door het gigantische gebeuren. 
Iedereen had hoge verwachtingen. Het weer was optimaal. De 
jarige Casper Obbeek werd luide toegezongen en verklaarde, 
dat deze dag zijn mooiste verjaardag ooit was geweest. 

Na een rustige tocht kwamen we om 3 uur aan op het terrein 
van de Roeivereniging Boulogne 92 op het Parc Nautique 

Met 40 jubilerende Bredase roeiers 
de Seine op
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Een keer per jaar organiseert de Parijse roeibond LIFA, 
Ligue d’Ile de France d’Aviron, de Traversée de Paris. 
Dit jaar voor de 34ste keer. De Seine is die ene zondag 
in september door de autoriteiten vrijgegeven voor 
roeiboten. Geen vrachtverkeer, geen pleziervaart, 
de bateaux mouches liggen werkeloos aan de kant. 
Het doet denken aan de autoloze zondag. Om 7 uur 
’s ochtends moeten alle deelnemers in hun boten voor 
de Pont de Sèvres bij het Ile de Monsieur liggen. Dan 
start om 7 uur het vuurwerk, teken dat de Traversée kan 
beginnen. Voor 11 uur moet iedereen terug zijn, want 
dan wordt het normale vaarverkeer weer toegelaten.
Enkele cijfers: Dit jaar waren er 224 geregistreerde 
boten, waarvan 69 met buitenlandse bemanningen: 
22 uit Nederland (!), 17 uit Zwitserland (!), verder 
België, Duitsland, Polen, Portugal, Italië, Ierland, 
Spanje, Engeland, de VS, Canada en (voor de eerste 
keer!) Japan. Verder waren er 84 boten uit Parijs, Ile de 
France, en 71 boten uit de rest van Frankrijk. In totaal 
deden 1120 roeiers mee. Aan de organisatie werkten 
meer dan 100 vrijwilligers mee, waarvan de helft in de 
veiligheidsboten. 

Departementale du L’Ile de Monsieur. Parkeren was moeilijk, 
maar chauffeur en tourcoördinator Walter van der Meer wist 
zijn autobus vlak voor het hek van het Museum voor Keramiek 
te plaatsen (Sèvres staat bekend als La cité de la Ceramique – 
denk aan het Oeuf de Sèvres). Van daar wandelden we naar het 
botenterrein. Onmiddellijk werden de boten opgeriggered 
(ieder had een ringsleutel 10 bij zich), voorzien van riemen, 
pikhaken, peddels, landvast en wat zoal meer nodig is volgens 
het geijkte lijstje van benodigdheden. Alles ging van een leien 
dakje. Dankzij de perfecte organisatie van tourorganisator 
Wouter van Hengel, die zelf niet aanwezig kon zijn. Maar ook 
de organisatoren van de tocht, de Parijse Roeibond LIFA, zorgde 
voor een vlotte afwikkeling. Een prestatie van formaat.

Een groepje van 14 roeiers vond nog tijd om met de bus, 
voorzien van een aardige gids, het centrum van Parijs te 
bezoeken en de bekende historische plekken van de stad te 
bezichtigen. ‘s Avonds genoten we in een restaurant dichtbij 
van een 3-gangenmenu, met heerlijke dranken.
De volgende morgen ging de wekker om 04:15 af en 
slaapdronken klommen we om 5 uur in de bus, met bagage 
en al. Op het roeiterrein was het een drukte van belang. Overal 
verspreid in het donker lagen boten, overal liepen roeiers 
en hulpverleners met hoofdlampjes, druk gesticulerend te 
discussiëren, bevelen te geven, aanmoedigingen. 

Een ontbijt voor 1000 mensen? Hoe doe je dat? Ook dat liep 
weer als een trein. Om 6 uur konden de boten te water worden 
gelaten. Snel en efficiënt, zodat de hele vloot van 224 boten 

klaarlag voor vertrek, om klokslag 7 uur. De tocht heen tot 
voorbij de Notre Dame is tegen de stroom in. Heen en terug is 
de afstand 28 kilometer. Je passeert 33 bruggen, waaronder 
beroemde zoals de Pont Neuf en de Pont Royal. Bij de Pont Sully 
rond je het Ile Saint-Louis en aan de andere kant van het Ile de 
la Cité kom je weer op de terugweg via de Pont Neuf. Het is een 
sensatie om Parijs met zijn bekende gebouwen vanaf het water 
te volgen: de toren van TF1, de Franse televisie, de Eiffeltoren, 
de Orangerie, de Obelisque, het musee d’Orsay, Louvre, Notre 
Dame, het is een heel ander perspectief.

Het ging snel op de terugweg, met de stroom mee. Om half 
11 waren we al terug. Ruimschoots op tijd voor de maaltijd, 
die omstreeks 1 uur zou worden geserveerd. Boten uit het 
water halen, afriggeren en opladen op de botenwagen, was 
in korte tijd gebeurd. Ook het middagmaal voor meer dan 
duizend roeiers was weer fantastisch georganiseerd, al moest 
je misschien een uur in de rij staan. Om half 4 kon de bus weer 
worden opgezocht. Moe maar zeer voldaan kwamen we laat, 
om 23 uur, terug bij de RV Breda. 

Vreemd hoe snel die twee dagen voorbijvlogen. Vooral de tocht 
zelf was kort, als je bedenkt hoeveel tijd de voorbereidingen 
en nazorg kostten. Maar zo gaat het vaak met roeien, het 
hoogtepunt is fel maar kort. De tijd om dat hoogtepunt te 
bereiken duurt lang en heeft zijn eigen charme. Met deze 
filosofie eindig ik dit verslag, niet zonder aandacht te schenken 
aan al diegenen die zo fantastisch hebben bijgedragen aan het 
succes van deze Jubileumtoertocht Parijs: Wouter van Hengel, 
Eleanor van Andel, admiraal Jan Huinen, viceadmiraal Maria 
van der Holst, mecanicien Twan de Loos, tolk Francis Owelle, 
2de tolk Jilda Mercx en de kapiteins van de 8 boten. 
O ja, voor hen die ik lekker heb gemaakt, de 35ste Traversee de 
Paris is 20 september 2020.

Voor de liefhebbers: héél veel foto’s zijn te zien op: 
https://www.flickr.com/photos/159153093@N04/
collections/72157710669152606/
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“Roeivereniging Breda bestaat 45 jaar”

BREDA/TERHEIJDEN - Roeivereniging Breda bestaat 
45 jaar. De eerste jaren was vooral sprake van ‘houtje-
touwtje’-werk, inmiddels is de club dankzij actieve leden 
uitgegroeid tot een goed georganiseerde vereniging met 
een indrukwekkende vloot.

Het begon met een zwarte nissenhut voor de botenopslag met 
daarnaast een bouwkeet. “De kantine, maar stel je daar niet 
te veel van voor. Het was heel primitief en regende binnen”, 
herinnert lid van het eerste uur Wim Rutten (73) zich. Hij 
was voorzitter van 2008 tot 2016, en de eerste jaren ook 
wedstrijdcommissaris
Het was Victor Bernhard die in 1974 besloot de roeisport 
in het Bredase verder te introduceren. Samen met Cor van 
Beusekom bouwde hij de plannen voor de vereniging verder 
uit en vond hij de huidige locatie aan de rand van Terheijden. 

Ook Rutten was bij die oprichtingsvergaderingen: “We 
waren met zo’n veertig man. Via-via werden allerlei mensen 
benaderd. Het begin was erg kleinschalig en ‘houtje-touwtje’-
werk. Een grote familie.”

Afsluiten met Jägermeister
Geld was er niet; de motivatie om er iets van te maken des te 
meer. Naast het roeien werd er hard gewerkt aan de opbouw 
van het clubterrein. Van overal en nergens werden boten bij 
elkaar gehaald, die vooral niet teveel mochten kosten. “We 
deden alles zelf. De een bouwde stellingen, de andere lapte 
boten op en weer iemand anders maakte de kantine in orde. Er 
waren dagen dat er niet geroeid werd, maar alleen gewerkt.”
De vereniging groeide en tradities ontstonden. Zoals het 
jaarlijkse kersdiner, de Markregatta (een open wedstrijd die 
bestaat sinds 2004) en deelname aan de elfstedenroeitocht. 
Ook het jeugdroeien werd van de kant getrokken door Sjoerd 
de Goeij. En dan zijn er nog de leuke herinneringen: “Op 
woensdagavond met een groep vanuit de vereniging een 
ronde rennen via Terheijden en Den Hout. Vervolgens moe de 
avond afsluiten met een Jägermeister in de kantine”, herinnert 
Rutten zich. Vriendschappen voor het leven werden hier 
geboren.

Olympische roeiers bloeiden op
En nu, 45 jaar later, is de vereniging volwassen. Met goed 
materiaal en een indrukwekkende vloot: in totaal huist de 
club 90 verenigings- en 35 privéboten. Verschillend in grootte, 
van een- tot achtpersoons, maar 240 roeiplaatsen in totaal. 

Wim Rutten, lid van het eerste uur:  
“De kantine, maar stel je daar niet te veel van 

voor. Het was heel primitief en regende binnen” 

Voorwoord van eindredacteur
Zo begint een artikel van Caroline van Schubert, 
gepubliceerd in BN DeStem van 8 oktober 2019.  
Dit artikel met verhalen uit 45 jaar clubgeschiedenis 
werd ook gepubliceerd in het AD en Brabants Dagblad 
van 8 oktober 2019. Deze verhalen geven genoeg 
redenen om dit artikel integraal op te nemen in dit 
jubileumnummer.

De dubbel vier van roeivereniging Breda behaalde in 1999 goud bij de WK 
voor veteranen. Vlnr: Sander Verheugd, Albert Steenman, Rien de Jager en 
Kees Ligthart. © Johan Van Gurp.  
Roeivereniging Breda drijft al 45 jaar op actieve leden: ‘We delen lief en 
leed met elkaar’.

Doop van een boot tijdens het 25-jarig bestaan. © Eigen Foto 
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Werkzaamheden zijn netjes onderverdeeld in commissies en 
Olympische roeiers als Jort van Gennep en Mitchel Steenman 
bloeiden hier op.
In vergelijking met veel andere verenigingen zit de roeiclub 
niet in het stadscentrum. Bij de oprichting kon dichter bij 
Breda geen toestemming worden verkregen. “In het begin 
hikten we er wel tegenaan dat we ver van het centrum zaten, 
want we waren bang dat mensen het te ver zouden vinden. 
Maar het is een zegen dat we hier zitten. Hierdoor hebben we 
onze ruimtes kunnen uitbreiden.”

Sluiten van de suikerfabriek
In 2001 was daar de eerste grote uitbreiding: een nieuwe loods 
met daarboven een kantine. Met vanuit daar prachtig uitzicht 
over de Mark. Ideaal water om in te roeien, dat van de Mark, 
omdat je niet veel last hebt van de wind. En sinds het sluiten 
van de suikerfabriek is er amper vrachtverkeer.
“We roeien het hele jaar door dus ieder seizoen maken we 
mee op dit water. Eendjes worden geboren en je ziet het groen 
opkomen en later weer afsterven”, vertelt huidige voorzitter 
Petra Ramakers. In 1998 werd ze lid, en dat voelde meteen 
al aan als een warm bad. Vooral binnen de eigen ploeg: “We 
delen lief en leed met elkaar.”

Leden kochten loods
En ook met ruim vierhonderd leden is de verbondenheid nog 
altijd groot. “We bedienen de hele regio; van Roosendaal tot 
aan Tilburg”, zegt Ramakers. Net als in het begin wordt er nog 
veel zelf gedaan, zoals het botenonderhoud.
“We beheren onze gebouwen en ook de kantine draaien we 
zelf. Leden krijgen de sleutel om te openen en te sluiten. Het 

vertrouwen is groot.” Zo groot dat de laatste loods tien jaar 
geleden door de leden samen werd gekocht. “We konden 
hem niet met een lening financieren, maar door een voor-
financiering van leden hebben we het toch kunnen betalen.”

Veel vernieuwing, maar ook die eerste houten opslagplaats 
staat er nog. ,,Daar ligt bijna antiek materiaal. Die boten 
worden ook nog steeds gebruikt”, zegt Ramaker. Rutten: 
,,Kopje koffie en wat gebak mee en dan lekker met de familie 
het water op tijdens mooi weer.” Want dat is nog een ander 
voordeel: roeien kun je tot late leeftijd blijven doen. Rutten: 
,,Een sport van negen tot negentig jaar zeggen we altijd. Ook 
onze oprichter Victor Bernhard zat nog tot late leeftijd in de 
boot.”

Roeirally in de singels
Ter ere van het jubileum organiseert de vereniging op 12 
oktober een roeirally in de singels van Breda. Nieuw gebied 
voor veel roeiers: door de moeilijkheid blijven de meesten 
vaak op de Mark. In de middag is er een receptie voor leden en 
oud-leden en wordt er een ‘memory lane’ met hoogtepunten 
uit de clubgeschiedenis gepresenteerd.

Wim Rutten: “Het is een zegen dat we hier 
zitten. Hierdoor hebben we onze ruimtes 

kunnen uitbreiden”

Petra Ramakers, voorzitter: “Leden krijgen 
de sleutel om te openen en te sluiten. Het 

vertrouwen is groot” 

Voorziter Petra Ramakers van Roeivereniging Breda. © Pix4Profs/Casper 
van Aggelen

Victor Bernhard zat als erevoorzitter van roeivereniging Breda nog tot late 
leeftijd in de boot. © Pix4Profs / Edwin Wiekens
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RV Breda, 45 jaar slagklaar!
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Door: Carola Fox
Als iemand onze roeivereniging van binnen en van buiten 
kent, is dat Wim Rutten wel. En de vereniging kent Wim ook: 
als roeier, voorzitter, organisator en aimabele koffiedrinker. 
Dit alles sinds begin jaren ’70.

“Gedurende mijn hele studietijd was ik fanatiek wedstrijdroeier 
bij Phocas in Nijmegen. Eenmaal afgestudeerd verhuisde ik naar 
Breda en wilde daar natuurlijk ook gaan roeien. Via een vriend 
op de KMA kwam ik bij Dudok van Heel terecht. Daar een tijdje 
lekker geroeid en vooral ook, na afloop van de training, heerlijk 
gegeten op de KMA. Een verademing na het mensavoer in 
Nijmegen! Maar uiteindelijk was en is Dudok natuurlijk een club 
voor Cadetten en niet voor burgerroeiers. Ik had geluk. Buiten 
mij om waren anderen bezig met de Roeivereniging Breda op 
poten te zetten. Door Cor van Beusekom vanuit de junior kamer, 
Victor Bernard, Jaap Rapp en een aantal andere enthousiaste 
lieden werd in 1974 in Dennenoord onze RV opgericht. Victor 
kwam uit Amsterdam, was daar lid van De Hoop en tevens 
actief binnen de KNRB. Cor, in zijn hoedanigheid van Hoofd 
Grondbedrijf van de gemeente Breda, kende Nol van Loon 
(directeur van Rasenberg). Door bemoeienis van Van Loon 
kon de RV zich vestigen aan de Bredaseweg 30, Terheijden. De 
nissenhut, een houten bouwkeet (werd destijds gebruikt als 
kantine) en de loods op het terrein kregen we erbij. Voor een 
steiger moesten we maar zelf zorgen”.

“Die eerste jaren kenmerkten zich door een enorme 
betrokkenheid van de leden. De groep was klein, zo’n 60 tot 70 
personen, en we deden alles zelf. We waren één grote familie. 
De vergaderingen waren eindeloos, we waren het over zowat 
alles oneens zoals dat hoort binnen een familie. Er was continu 

gedoe. Op een beetje subsidie van de gemeente Breda na 
was er geen geld. We moesten dus creatief zijn. En dat waren 
we: Op zijn onnavolgbare wijze regelde Jaap Rapp overal 2e 
hands boten . Binnen de kortste keren bezaten we een Acht 
(de Riddle ) plus wat “oud hout”. Bovendien stak ook telkens de 
discussie de kop op of we niet binnen de gemeentegrenzen 
van Breda moesten zitten. Dat zou ook handiger ten aanzien 
van mogelijke subsidies zijn. Bijna zijn we toen nog naar de 
Asterdplas verhuisd. Maar gelukkig hield Cor van Beusekom 
alles goed in de hand”.

“Vervolgens moesten we ons ook landelijk gaan profileren en 
we schreven ons in voor de Head met een ploeg van ervaren 
en (totaal) onervaren roeiers. Daarna trokken we de grens 
over naar het Tatameer in Hongarije. De 1e internationale 
wedstrijd van RV Breda was een feit! De RV floreerde. Steeds 
meer nieuwe enthousiastelingen meldden zich. Ook wilden 
steeds meer leden wedstrijdroeien. Het bevoegdhedensysteem 

Wim Rutten blikt terug op 45 jaar 
RV Breda RV Breda acht 1977

Een vroege RV Breda 8 waarbij we op boeg Wim Rutten zien
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zag het daglicht en er waren goede boten en instructie nodig. 
De instructie was altijd een zorgenkindje tot Leonie van der 
Pol zich ermee ging bemoeien en de boel professionaliseerde. 
Willem Muller was en is de drijvende kracht achter het 
competitie element binnen onze vereniging. (Mark- en 
Ergometercompetitie kwamen uit zijn koker). Daarnaast zette 
Rien de Jager zich in voor goede wedstrijdboten. De Zegge, de 
Dintel en de Tata waren onze eerste carbocraft kunststofboten. 
Die eerste jaren blonk het materiaal uit in krakkemikkigheid. 
Onderhoud gebeurde houtje-touwtje en voornamelijk op 
het laatste moment. Zo herinner ik mij dat we de avond voor 
een wedstrijd onze boot nog lakten en de volgende dag 
met een plakkerig, half nat schip geroeid hebben. Gelukkig 
hadden we in die jaren via Jaap Klootwijk en Leonie van de 
Pol een goede relatie met Dudok van Heel. De bootsman van 
Dudok repareerde onze vloot en in ruil daarvoor kreeg Dudok 
aanlegrecht bij RV Breda”. Geen onverdienstelijke ruil.

“Het jeugdroeien werd op poten gezet. Sjoerd de Goei (destijds 
middelbare scholier) zette er met succes zijn schouders 
onder. Sjoerd kon uitstekend organiseren en mensen met 
elkaar verbinden: een voorbeeld, wat één lid kan betekenen 
voor een vereniging. Daarnaast kwam het toerroeien onder 
leiding van Bert van Nispen en Leonoor van Andel van de 
grond. De RV bloeide, maar de financiële situatie in het begin 
was gammel. Onze eerste penningmeester bleek een man 
van uitzonderingen: hij was gevoelig voor mensen die een 
betalingsregeling wilden. Bovendien leunde de vereniging 
teveel op gemeentesubsidies en leningen bij de bank. Dankzij 
penningmeesters zoals Hans Reinders, Saskia Langbroek en 
Henri Peters beschikken we nu over een financieel sterke RV. In 
de loop der jaren werd het ruimtegebrek opgelost. Eerst door 
de bouw van de 2e loods onder leiding van Sander Verheugd 
en later door de Henk van Heelloods. De Henk van Heelloods is 

in mijn voorzittersperiode betaald door crowdfunding onder 
de leden. Binnen 1 maand was het geld bij elkaar”.

Over het onderwerp ‘boten aankoop’ wil Wim Rutten ook 
nog wel iets kwijt: “Er is altijd discussie over welke boten we 
moeten kopen. In het begin dachten we dit te ondervangen 
door een schema in te stellen met welke boten we wanneer 
zouden aankopen. De praktijk bleek echter weerbarstig. Er 
kwam niets van terecht. Maar laat het duidelijk zijn dat wij met 
1,7 roeiplaats per lid heel hoog scoren ten opzichte van andere 
roeiverenigingen. Ter vergelijking: de eerstvolgende club onder 
ons telt 1,2 roeiplaats per lid. Eigenlijk wil iedereen altijd op 
dezelfde tijd in dezelfde boot. Om dit een beetje te reguleren 
heeft Leonie van der Pol het blokkensysteem plus het aan 
dezelfde kant wegvaren en aankomen bedacht”.

Rutten kijkt tevreden terug op de ontwikkeling die RV Breda 
heeft doorgemaakt. “We zijn een volwassen vereniging 
geworden. Van een gemoedelijke groep enthousiastelingen 
in de jaren ’70 waarbij de club van iedereen was en vrijwillige 
inzet de norm, tot een nagenoeg professionele organisatie 
met relatief soepel ingevoerd Clubwerk, waardoor leden 
gestimuleerd worden in hun schaarse vrije tijd een steentje 
bij te dragen aan de RV. Het Clubwerk versterkt de sociale 
samenhang binnen de vereniging. Ik ben nu dus 45 jaar lid en 
dat met veel plezier. Het doet mij deugd dat veel leden zich 
(vaak anoniem) inzetten voor de club. Ik ben blij zoals het nu 
loopt en ik hoop betaalde krachten nog heel lang buiten de 
deur te houden. Voor de toekomst wens ik een bescheiden 
groei tot maximaal zo’n 450 leden. Met dit aantal leden 
kunnen we het gevoel dat de vereniging van ons allemaal is, 
het familiegevoel, behouden. Het moet namelijk wel gezellig 
blijven. Verder zou ik het op prijs stellen als er meer onderlinge 
activiteiten, zoals de Pepernotenrace worden georganiseerd”.

RV Breda acht 1990
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Beelke: “Voor onze eerste Midweek toerroeidag in 1976 
schreven zich 10 personen en 1 reserve in. Het zou een mooie 
dag worden op de Reeuwijkse Plassen. Na vele afmeldingen 
bleef alleen de reserve over, zonder auto. Dit is later 
ruimschoots goedgemaakt. 
Sindsdien zijn er vele keren per jaar en alle jaren tot op 
heden uitwisselingen verroeid met en bij nagenoeg elke 
roeivereniging, op de meest mooie wateren.
Op eigen water roeide in 1977 een eerste groep al naar Etten-
Leur, met een lunch bij de Zwartenbergse Molen. Totaal 32 km.
In 1979 deed Breda met heel veel leden mee aan de Geintocht 
van rv de Amstel, waarbij het “Nauw van Abcou” vakkundig 
werd gepasseerd. 
Een van de eerste weekend toertochten was naar de Biesbosch. 

Wat ik me daar vooral van herinner was het hilarische 
verzoek “kunnen jullie wat plasgeluiden maken” van een paar 
dameshoofden boven een dijkje uit. Zij hadden met hoge nood 
te lang angstig gewacht tot wat koeien door gekuierd waren.
Aan een buitenlandse tocht van de KNRB werd voor het eerst 
deelgenomen in 1983: Op de Marne over 220 km van Chalons-
sur-Marne tot Parijs.
De eerste meerdaagse toertocht van eigen vereniging was 
een vierdaagse ‘van Mook tot Mark’ in 1991. Ondanks en 
dankzij de onverwachte stremming van de sluis bij Grave een 
onvergetelijk avontuur.
Later o.a. gevolgd door ‘In en om Amsterdam’, de IJssel van 
Arnhem naar Kampen, de 4 dagen in Friesland.“

Laura concludeert: “Dat we heel wat mooie tochten hebben 
gemaakt; zowel in eigen land als ook in het buitenland. Om er 
een paar te noemen: de Doubs, de Seine, het Spreewald,’ de 
Lahn en Sleeswijk Holstein. Deze werden georganiseerd door 
de K.N.R.B.
Verder in eigen land, Friesland, Noord Holland, van Mook via 
de Maas in 3 dagen naar Breda. Via de IJssel langs Bronkhorst, 
Deventer naar Kampen en niet te vergeten: Sail Amsterdam. 
En zo kan ik nog wel even doorgaan, te veel om allemaal te 
noemen.
Het was altijd erg gezellig en leuk om te doen. Zowel ver weg 
als ook dichtbij huis.
Het fijne van roeien is dat je het op veel manieren kunt 
beleven.”

Op verzoek van uw eindredacteur heeft Maria van der 
Holst enkele toerroeiers van het eerste uur benaderd om 
hun herinneringen met ons te delen. “In de jaren '80 en '90 
van de vorige eeuw heeft Beelke [van Meurs-Westerhuis] 
veel voor het Toerroeien gedaan”, zo schrijf Maria. 
Enkele herinneringen van Beelke aan het toerroeien met 
beeldmateriaal “uit de oude doos” worden weergegeven.
Ook Laura Schattinga is in de toerboeken gedoken en gaf 
haar (positieve) reactie.
In een separaat artikel haalt Bert van Nispen zijn 
herinneringen op aan de periode dat hij toercommissaris 
was (2011-2015).

Herinneringen aan  
het toerroeien van weleer

Oranjetocht naar Breda
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Door: Bert van Nispen

In het 45 jarig bestaan van onze vereniging was ik 
gedurende vijf jaar actief als toercommissaris.
Meerdere leden gingen mij voor met deze activiteiten. 
Zo kreeg ik in 2011 de verantwoording voor het 
organiseren van toertochten en het bevorderen van het 
toerroeien binnen onze club, hanteerde een jaarlijks 
vast programma (zoals men nu ook nog terug kan 
vinden in de huidige agendering) van de toertochten 
en verzorgde de inschrijvingen, reserveerde boten 
en ontving met de nodige hulp jaarlijks andere 
verenigingen uit het hele land die op de publicatie van 
de KNRB toerkalender hadden gereageerd voor een 
Rondje Breda. Soms telden we zesenveertig deelnemers 
en moesten we vanwege te weinig beschikbare boten 
te late inschrijvingen teleurstellen. Ik kijk nog altijd 
met plezier terug op deze activiteit; zo ook op de vele 
uitjes zoals de voorjaars- en najaarstochten voor leden, 
die alleen in het weekend konden roeien. Een tocht er 
afsluiting van het seizoen door de singels van Breda met 
onweer en hagel ligt me nog vers in 't geheugen.

De midweekroeiers op dinsdag hadden in die tijd nog 
een eigen programma. Maar langzaamaan ontstonden 
er initiatieven en plannen deze tweedeling op te 
heffen en werd er gezocht naar nieuwe vormen om 
het toerroeien binnen de vereniging meer in de 
belangstelling te brengen en te bevorderen. Na jaren 
dubben resulteerde dit uiteindelijk in het samenstellen 
van de huidige (negen leden tellende) toercommissie, 
“die er zijn mag”.

Tot slot wil ik nog graag mijn ervaringen vermelden met 
het organiseren van de Sail Amsterdam 2010. Iedere 
vijf jaar kan men hier op inschrijven. Fantastisch, wat 
ook geldt voor al die buitenlandse tochten op Europese 
rivieren zoals de Donau, de Elbe, de Moldau, de Thames 
en de Severn Avon, de Gudena en de Wisla en Warta in 
Polen. Deze tochten worden van harte aanbevolen.

45 jaar toerroeien

In de sluis

Schaatsen op de Mark
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Onhandigheden met schade
Door: de veiligheidscommissie 
Een mooie dag in augustus, aanleiding om er een mooi 
familietochtje van te maken. Grootvader, al lang lid 
van onze vereniging en in het bezit van S2, vader (niet-
lid), redelijk ervaren roeier en kleinzoon van 11 op de 
stuurplaats met zwemvest. Keuze: de wat antieke maar 
fraaie, zij het zware wherry Jan van Gent. In het water 
leggen ging goed. Ze reden de kar vanuit de Rapp-loods 
naar het Breda-vlot en lieten de boot via de rol in het 
water glijden. De kar mag weliswaar niet op het vlot, 
maar omdat er niemand op de vereniging was, was deze 
beslissing begrijpelijk. 

De keuze viel op het kanaal. Voorbij de derde brug maakten 
zij rond. Inmiddels waren de roeiers verrast doordat het 
hard en aanhoudend was begonnen te regenen. Er kwam 
steeds meer water in de boot te staan. Hozen hielp maar 
gedeeltelijk. Het was dus zaak snel terug te varen. Na het 
uitstappen op het vlot trokken de roeiers de boot via de 
rol op de kar. Er liep door het scheef houden wel redelijk 
veel water uit, maar er bleef ook nog veel in de boot achter, 
wat de boot zwaar maakte. Grote (3e) fout: de roeiers 
probeerden de boot in lichte paniek op de bok van de kar 
te kantelen, maar daarbij ontstond door aanraking met 
de schuine ligger aan bakboordzijde een gat in de huid en 
een scheur van ongeveer 1 meter. De schademelding en 
de afhandeling verliepen correct. 

Welke lessen kunnen we uit deze schade trekken? 
• Ten eerste moet een zware wherry met minimaal vier 

personen te water worden gelaten. Daarbij mag de kar 
niet op het vlot komen. 

• Ten tweede is het altijd verstandig eerst naar het weer 
(‘buienradar’) te kijken voor je weggaat, zeker met een 
kind aan boord. 

• Ten derde moet een boot halfvol water eerst worden 
geleegd op het vlot voordat deze op de kar wordt gelegd. 
Dat had in dit geval kunnen betekenen: hulp halen of 
wachten. 

Is het mogelijk de takel te gebruiken bij het te water laten 
en uithalen? Je moet dan wel weten hoe de takel werkt en 
er een paar keer mee geoefend hebben. Goed nieuws is dat 
de commissaris materieel een instructiefilmpje laat maken, 
zodat die praktijkoefening al ‘in het hoofd’ zit. Een minstens 
zo goed idee is geen wherry te gebruiken, maar een lichtere 
boot, zoals de Rietkreek.

Hoewel het ietwat buiten de focus van de VC valt, lijkt het 
een goed idee dat gastroeiers zich vooraf melden. Een 
gastenboek en/of een meldplicht aan bijvoorbeeld de 
secretaris volstaat. Je weet dan achteraf wie er bij ons heeft 
geroeid, wat belangrijk kan zijn voor de verzekering of 
anderszins. 
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Juniorwereldkampioen 2019 Lisa Bruijnincx inspireert jeugdroeiers

Mystery Event jeugd vol verrassingen
Door: Marlies van Rosmalen
Op zondag 29 september heeft een zeer geslaagd Mystery 
Event voor de jeugdroeiers van RV Breda plaatsgevonden. 
Na een niet zo mysterieuze boottraining wachten de 
jeugdroeiers en hun coaches gespannen op de komst van 
een Very Mysterious Person. In de weken voorafgaand aan 
het event is al flink gespeculeerd over de identiteit van de 
VMP en Hans Rompa weet de spanning goed op te bouwen. 
Onder luid applaus en gejuich verwelkomt de jeugd de 
kersverse juniorwereldkampioen Lisa Bruijnincx. Lisa 
veroverde met Fien van Westreenen goud in de dubbeltwee 
op het WK voor junioren in augustus 2019 in Tokio. Sherida 
Heilbron interviewt Lisa en de jeugdleden luisteren 
aandachtig naar Lisa’s bijzondere verhaal, stellen vragen en 
bekijken enthousiast de beelden van de mooie overwinning. 

Veel kilometers maken
Lisa roeit nu zo’n 2,5 jaar. Ze is gestart met roeien in Gouda 
en weet zich in 2018 op het NK te kwalificeren voor het WK 
in de dubbelvier. “Tijdens het WK in Tsjechië was ik nog echt 
een broekie, maar we wonnen brons. Om me te kwalificeren 
voor het WK in Tokio moest ik opnieuw tijdens het NK goed 
roeien in een skiff en dat lukte.” Op de vraag hoe ze getraind 
heeft voor het WK vertelt Lisa: “Fien en ik hebben vanaf mei 
twee keer per dag getraind. We roeiden op de Bosbaan in 
Amsterdam om veel kilometers te maken en aan elkaar te 

wennen. In het begin ging het namelijk niet zo lekker met 
ons in de twee. Door veel met elkaar te roeien, kregen we het 
vertrouwen dat het goed zou komen. We trainden ook op de 
ergo meter en deden krachttraining. Om ons voor te bereiden 
op de hoge temperaturen in Tokio hebben we ook getraind in 
het Zuid-Franse Lyon. Op de dag van de finale was de gevoels-
temperatuur in Tokio 46 graden Celsius en dat was zelfs voor 
Japan heel hoog. Door het drinken van slush puppies wisten 
we enigszins af te koelen voordat we de finale roeiden.”

Spannende finale
In de finale van de dubbeltwee streden Lisa en Fien vooral 
tegen de Chinese roeisters Zhang en Zhang, die hard van start 
gingen. Lisa en Fien hadden dan ook een achterstand, maar 
wisten deze in een spannende race met een super eindsprint in 
te lopen. Lisa vertelt: “Direct na de start bouwden de Chinezen 
een voorsprong op, maar op een gegeven moment hoorde 
ik dat de Chinese op boeg de commando’s steeds harder en 
korter achter elkaar begon te roepen. Ik kon niet verstaan wat 
ze zei, maar de toon was paniekerig en ook hun roeihalen 
werden paniekerig. Dan weet je dat het niet goed gaat bij je 
tegenstanders en daaruit hebben we energie geput. We wisten 
toen dat we konden winnen.”
Voor het WK junioren volgend jaar is Lisa inmiddels te oud. 
Ze roeit nu bij studentenroeivereniging Njord in Leiden. Haar 
volgende doel is nog beter worden en zich dan kwalificeren 
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voor het WK senioren in 2023. Na felicitaties aan Lisa en het 
overhandigen van bloemen en cadeaus is het tijd voor een 
groepsfoto en een gezamenlijke lunch.

Verantwoorde lunch 
De gezonde lunch is door Hans tot in de puntjes verzorgd. 
De jeugdroeiers worden verrast met overheerlijke noedels, 
verse groenten, shiitakes, zelfgebakken havermoutkoekjes, 
mueslirepen, fruit en gezonde drankjes. Zo doet iedereen weer 
genoeg energie op voor een volgende sportieve activiteit op 
een Mystery Location. 

Stijgen naar grote hoogten
Per fiets (en de fietslozen in auto’s) vertrekken de jeugdleden 
naar de volgende verrassing: de Bredase klimhal. Hier ervaren 
ze hoe het is om te stijgen naar grote hoogtes. De een is hierin 
wat moediger en handiger dan de ander, maar iedereen doet 
z’n best en heeft plezier. Ze helpen elkaar, moedigen elkaar aan 
en een groot aantal weet zelfs de top te bereiken. 
 
Het Mystery Event wordt afgesloten met een laatste 
aangename verrassing. Alle jeugdleden krijgen een fraaie 
sleutelhanger in de vorm van een roeiblad. Het was een 
gezellige dag vol mysterieuze verrassingen. De jeugd van RV 
Breda is met veel enthousiasme geïnspireerd om het beste 
uit zichzelf en het team te halen. Hans, dankjewel voor de 
organisatie en voorbereidingen voor dit top event! 
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Door: Anna de Zeeuw
Op de zaterdag roeit al twintig jaar een vaste groep 
bestaande uit Marlies Verschuren, Nel Nollen, Caroline 
Schaminée, Anja Smet, en Eleanor van Andel. Zij delen wel en 
wee, en vieren alle verjaardagen samen! Ook bij toertochten 
door het land gaan ze graag mee.

Ik spreek de complete zaterdagploeg in het clubhuis op de 
roei. Alle dames hebben een sportieve achtergrond en ‘iets met 
water’ en zijn lid geworden in de periode tussen 1992 en1998. 
Roeien houdt hen fit, de oudsten (Nel en Marlies) zijn nu 82 jaar. 
Dit is een bijzondere club! Wat is hun geheim? 

Veel activiteiten samen
De ploeg vertelt: “We roeien al bijna 20 jaar met elkaar, er waren 
twee zaterdagploegen en daar is in 1998 deze ploeg uit ontstaan. 
We roeien meestal in een vier naar de spoorbrug en rond het 
keerpunt delen we dropjes uit. Als we met vijf personen zijn roeien 
we in een twee en een drie, altijd glad. Marlies schrijft altijd de 
boten af en er is contact via de mail, over wie er komt. Een kwartier 
van tevoren aan het vlot, is de strakke afspraak.”

De dames hebben via toertochten vele rivieren in binnen- en 
buitenland bevaren en daar meerdere vriendschappelijke 

roeicontacten bij gemaakt. Door deze contacten kunnen ze - op 
uitnodiging - in verschillende vaarwateren roeien. Momenteel 
nemen ze (met anderen) bij Breda deel aan twee toertochten in 
een jaar, en dan zijn er ook nog andere toertochten. 
Er zijn diverse rituelen. Zo is er is elk jaar een tweedaagse, 
de laatste keer was dit in het Westland. Logeren vindt dan 
bijvoorbeeld plaats in een camping met trekkershutten. 
Elk jaar komt de ploeg in december op het vakantieadres 
van Caroline in Zeeland (Dishoek) bij elkaar voor een 
strandwandeling, bijkletsen en lekker eten. De dames vieren 
altijd verjaardagen en delen lief en leed met elkaar.
Het regelmatig roeien voorkomt blessures; integendeel 
zelfs: het werkt versterkend “Er komen juist klachten als ik niet 
regelmatig roei”. Skullen is zo’n mooie symmetrische beweging, 
dat is erg goed.” Het tillen, daar vragen ze soms wel extra 
versterking voor.

Jutten en spotten
Af en toe gaan de ogen uit de boot om vogels en schapen te 
spotten. Ze hebben ook een jutter aan boord. Er zijn zoal een 
bal, een peddel, stootwillen, een zeilbootje van plastic, een 
bloempotje met kunstbloemetjes gevonden. Een hoogtepunt 
daarbij is de vondst van een dagboek, aan het begin van de 
ploegperiode. Dit dagboek is in het Markkanaal gevonden, 

De zaterdagploeg: 
al meer dan twintig jaar delen ze wel, wee en de roeiboot
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en is heel voorzichtig gedroogd. Het ging over een boerin 
uit Wagenberg die stage liep in Frankrijk. Eleanor heeft de 
eigenares opgespoord. Er bleek te zijn ingebroken en het kistje 
is geleegd op de brug. Eleanor ontving een grote bos bloemen 
voor de vondst. 

“We hebben peddels, stootwillen, een zeilbootje van plastic 
gevonden in het water. En het hoogtepunt van de vondsten 
was een gestolen dagboek.”

Er zijn ook andere dwarsverbanden: De kinderen van Anja 
en Eleanor hebben ook jarenlang samen geroeid, (Arno 
Smet en Olaf van Andel) en deden al heel jong mee met de 
regiowedstrijden van de ZRB en wonnen regelmatig in de 4x+, 
met ook Mitchell Steenman in de boot.

En actief op de vereniging…
Enkele ploegleden zijn ook actief bij de midweekroeiers, 
op de woensdagen. Anja en Eleanor zijn – toen ze stopten 
met wedstrijdroeien – grotere toertochten gaan maken in 
het buitenland. Nadat Anja stopte als toercommissaris is 
Eleanor vijf jaar toercommissaris geweest en zet ze zich nu 
met Caroline, Marlies en Nel in voor het Clubwerk en meer. Er 
is daarnaast heel veel werk rondom de toertochten Het werk 
moet verdeeld worden. 

Wat is er veranderd? 
De vereniging was altijd al heel gezellig, maar zien de dames 
verschillen? Sommigen zien dat wel: “Er was in 1992 een kleine 
groep met een strakkere pikorde dan nu, vooral als je nog niet 
kon roeien. Nu kun je als beginnend lid meer inbrengen en zijn 
clubleden meer gelijkwaardig. Er zijn duidelijker regels.. Vroeger 
was de groep kleiner en een paar mensen regelden alles.” Dit is wel 
per persoon weer verschillend ervaren. Maar voor alle vijf geldt: 
de vereniging is als een warm bad.
De meesten zijn binnengekomen door een open dag, zo is Nel 
geworven met een 50 plussersploeg, Anja en Eleanor via de 
kinderen: De kinderen zijn lid geworden en als moeders gingen 
ze tegelijkertijd roeien. 

Tot slot
De ploeg is unaniem: “We hebben zoveel meegemaakt met 
elkaar. Het is geven en nemen, we zitten niet te hakketakken 
omdat mensen iets niet kunnen of een fout gemaakt hebben. We 
hebben ook mensen soms kunnen opvangen bij ziekte en verlies. 
En we kunnen ons ook inzetten voor de vereniging, doordat we 
hier al lang rondlopen”. De ploeg hoopt nog vele jaren met 
elkaar te kunnen roeien, ook al voelen ze soms hun scharnieren 
en hebben ze 's winters een extraatje aan. Het roeiplezier blijft!

“Zeker op het ogenblik is de vereniging een warme deken. We 
tekenen (in gedachten) bij met nog 20 jaar.”

Coachcursus 
voorjaar 2020 
Door: Nelly Nouwen, Instructiecommissaris 
Het is weer gelukt een coachcursus te plannen bij en 
in samenwerking met www.roeicoach.com voor onze 
leden. Details te vinden op de site www.roeicoach.com  

• Vier theoriebijeenkomsten van 3 uur;  op 
maandag avonden.  

• Twee praktijksessies in het weekend van 1,5 uur;  
op zondagmiddagen. 

• Coachhulp met de roeiapp (www.roeiapp.nl)

Kosten: € 175,00
Cursuslocatie: Roeivereniging Breda

Bij deelname cursus en het geven van instructie voor 
minimaal 2 jaar, wordt de helft van de cursus vergoed 
door de vereniging. Ook voor beginnende instructeurs 
een aanrader. Niet alleen techniek, ook didactiek b.v. 
motorisch leren. In 2018 waren de deelnemers erg 
enthousiast. 

Je kunt de cursus natuurlijk ook zelf betalen, wanneer 
je geen instructie kunt of wilt geven. Het zal zeker je 
eigen ontwikkeling in de roeisport versnellen.  Zelf 
eerst aanmelden en betalen. Alleen bij minimaal 6 
deelnemers kan de cursus in Breda starten.
 
Voor details en inschrijven kijk op www.roeicoach.com
Startdatum 20 januari
Einddatum 5 april
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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
Leon Bos, Janet Doorduin, Mario Maas, 
Patrizia Mercurius, Mariëtte Notenboom, 
Rian van Riel.

S2
Jolanda Brouwers, Sherida Heilbron, 
Alexandra Melotte, Marc Vrijma, Tom 
Hanse, Ester van de Velden, Joris Willems, 
Rob Boer, Geert Jaspers, Kees van de 
Sande, Ingrid Peek, Getty van den 
Bogert. 

S3
Inge Appel, Rian Hermans, Marjolein van 
Heumen, Carolien Leeuwenburg, Toine 
Maas, Trudy Monné, Norbert Raupp, Nol 
Verdaasdonk, Marc Vrijma.

S4
Stef Blom, Joran Holtes, Floor van Lente, 
Madelon van Seeters.

B2
Laurien Bakker, Marjolein van Heumen, 
Anniek Vincken, Marlies van Rosmalen.

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


