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Waterschap wil in 2022 kademuur als waterkering voor de Mark

Start van het project ‘RV Breda de 
Waterpoort van Breda’
Door: Marius Aalders
Waterschap Brabantse Delta gaat in 2021 over tot 
versterking van de regionale waterkeringen die onder 
zijn beheer staan. Ter plaatse van Roeivereniging Breda is 
een damwand langs de Mark aanwezig, maar dat is geen 
waterkering. Als voorkeursalternatief voor versterking langs 
de Mark kiest het waterschap nu voor een kadeconstructie. 
Welke consequenties heeft dat zoal voor de vereniging, 
ons clubhuis en meer speciaal voor het roeien? Wij 
vroegen het aan Wilfried Vermeulen, in het bestuur de 
gebouwencommissaris. 

Dat waterschap Brabantse Delta grootse plannen had met 
de verbetering van de keringen was al duidelijk in 2016, 
toen het bestuur van RV Breda hierover werd benaderd. De 
gesprekken kwamen op gang in 2017. Een inventarisatie 
werd gemaakt. In 2019 kwam het waterschap met een 
definitief advies: verhoging van de kademuur met 1 meter. 
De inpassingsproblemen worden door het waterschap in 
samenwerking met de roeivereniging uitgewerkt. Alleen is 
door de corona-periode de planuitwerkingsfase uitgesteld, 
zodat de uitvoering is verschoven van 2021 naar 2022. Het 
project gaat echter door onder de pakkende titel ‘RV Breda de 
Waterpoort van Breda’. Binnenkort zullen het waterschap en 
bestuur van de RV weer bij elkaar komen.
“De vraag is nu”, aldus Wilfried, “gaat het waterschap akkoord 
en in hoeverre kunnen ze onze wensen realiseren”. Zo willen 
wij de kademuur verder naar buiten plaatsen, de helling 
handhaven, de opgang toegankelijk houden, terreinwinst 
boeken, ruimte creëren, één vlot in de totale lengte plaatsen en 

een ongestoorde doorstroming handhaven. Voor ons zijn van 
belang: de veiligheid, de waterdoorgang, de bouwtijd en het 
behoud van de vlotcapaciteit.”

Hoe is de stand van zaken dan nu?
“Eigenlijk kunnen we dat nu nog niets zeggen. We weten 
niet waar we tegenaan gaan lopen. De uitvoering is nu door 
het waterschap opgedragen aan een ingenieursbureau, dat 
een studie maakt en de uitvoeringsfase begeleidt. Belangrijk 
zijn de financiële consequenties. Bijvoorbeeld het vlot aan 
één stuk laten, een platform maken, de hellingen zoeken. 
Denk je eens in: je wil een lang vlot van 75 meter. Dat gaat 
tienduizenden euro’s kosten en dan komen daarbij nog de 
kosten voor plaatsing en montage. Kun je betaling daarvan 
aan het waterschap vragen? Dat denk ik niet.  We moeten nu 
al voorzichtig zijn met investeringen, gezien de toekomst over 
een ander halfjaar. We zullen eisen stellen aan het waterschap, 
maar voor diverse voorzieningen zullen we het geld zelf 
moeten ophoesten.”

Artist impression van de versterking door waterschap Brabantse Delta van 

de kade langs de Mark ter hoogte van de RV Breda, zoals gepresenteerd door 

experts van onze vereniging.
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Just in case
We mogen weer, hoewel … ! 
Het vorige nummer verscheen een half jaar geleden, 
toen de gevolgen van de coronapandemie ons al 
flink parten speelde. Hoewel Covid-19 nog steeds 
rondwaart mochten we vanaf 1 juli in groepsverband 
met inachtneming van bepaalde regels weer roeien. 
In de afgelopen maanden was er in eerste instantie 
een algemeen roeiverbod en later vanaf 11 mei de 
mogelijkheid te roeien in een éénmansboot. Ook op 1 
juli werd de sociëteit beperkt geopend. Onderwijl was 
het ‘barreke aan het water’ voor een aantal van ons een 
goed alternatief voor een hapje en een drankje.

In deze periode van niet of in beperkte mate roeien 
waren er weinig redenen om een Easy all uit te brengen: 
persoonlijk leek het me weinig zinvol een Easy all te 
publiceren slechts om te publiceren en het gebruikelijk 
aantal nummers per jaar te scoren; kwaliteit is 
belangrijker dan kwantiteit.Nu is de tijd aangebroken 
om weer kwalitatieve content te publiceren. Dit nummer 
voorziet daarin door bijdrages van meerdere commissies.

De aan de coronacrisis gerelateerde artikelen uit het 
verleden worden voorafgegaan door een mogelijk 
toekomstplaatje voor onze vereniging. 
Incidenten met de ‘vier zonder’ en ‘dubbelvier’ waren 
voor de Veiligheidscommissie aanleiding om in 
de pen te klimmen en ons nog eens te wijzen op 
verbeterpunten om veilig te (blijven) roeien. 
Meerdere artikelen zijn terecht gewijd aan het ‘aangepast 
roeien’, zodat dit nummer is gaan lijken op een special 
over het ‘aangepast roeien’. Een dergelijke special is 
dit nummer van Easy all echter niet geworden. De 
coronacrisis blijkt ook hierin spelbreker te zijn in de vorm 
van de overigens zeer welkome artikelen erover, die een 
treffend beeld geven van de situatie en de gemoedsrust 
binnen onze vereniging in de roeiloze periode.

De in het vorige nummer aangekondigde special over 
het toerroeien zal ijs, weder en ontwikkelingen rondom 
het coronavirus dienende uitgesteld worden naar het 
volgend jaar.

Ook voor dit nummer met dank aan de overige 
redactieleden en dank aan de inzenders van artikelen 
wens ik u veel leesgenot, maar blijf vooral gezond! 

Kees van de Sande (eindredacteur)

Worden alle politieke bronnen en subsidiepotten 
aangesproken?
“Dat zal zeker moeten gebeuren. Gelukkig is de politieke steun 
van de gemeente Drimmelen, waaronder het grondgebied 
van het clubhuis valt, aanwezig. Dat wij ‘waterpoort van Breda’ 
zijn heeft natuurlijk ook voor de gemeente een behoorlijke 
uitstraling. Verder is zowat tweederde van de leden uit de 
gemeente Breda afkomstig, zodat ook van die kant politieke 
steun is te verwachten. En van daaruit moeten dan ook 
financiële bronnen worden gevonden. Wellicht moeten we 
onze eigen leden vragen middels obligaties. Dat was voor de 
aanschaf van onze Henk van Heelloods een groot succes.”

Wat gebeurt er met het roeien als die 
werkzaamheden door het waterschap worden 
aangevat?
“Een van onze eisen is dat het werk in de winter wordt gedaan. 
Dan zijn er de minste roeibewegingen. In ieder geval willen 
we dat het gefaseerd gebeurt, zodat je niet gedurende lange 
perioden geen boot meer op het water kan brengen. Van belang 
zijn ook tal van voorzieningen. Zo zit in ons pakket argumenten 
ook de zorg voor aangepast roeien, maar daarvoor moet je ook 
weer naar het financiële voorwaardenplaatje kijken.”

Wilfried wijst er nog maar eens op dat nog niets vaststaat
“Ook niet dat mooie ontwerp van onze vereniging dat 
inmiddels aan het waterschap is gepresenteerd. We hebben 
met een aantal enthousiaste leden diverse conceptontwerpen 
gemaakt als voorbereiding op deze presentatie, waar vooral 
Mario Maas aan heeft bijgedragen. We hebben de vinger 
aan de pols. Binnenkort vindt weer afstemming plaats met 
het waterschap máár ook met onze buren om een meer 
definitieve invulling van onze wensen en eisen af te stemmen. 
Hierbij komen de projectscope, financiering, overlegstructuur 
en uitvoeringsfase aan bod. Zeker voor het komende 
begrotingsjaar is een definiëring van de financiële scope 
belangrijk. We zijn goed voorbereid op de dingen die komen 
gaan. Voor onze roeivereniging staat er in ieder geval een 
geweldige uitdaging te wachten.”
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Alles beter dan de ergometer 
Door: Wim Rutten
Ik zal maar openlijk bekennen: het gaat de laatste tijd niet 
zo best tussen mij en mijn ergometer. Mijn ergometer en ik 
hebben een langdurige relatie.
Mijn ergometer – een concept Two – heb ik gekocht zo’n 25 
jaar geleden in de VS tegelijk met een paar andere leden 
van de RV Breda. Deze waren daar een stuk goedkoper en 
een bevriende militair – waar ik verder de naam niet van 
zal noemen – heeft die voor ons gekocht en als strategisch 
materiaal in een container de oceaan over gestuurd. Het was 
en is een prima oefenmateriaal, maar ter vervanging van het 
echte werk.

De laatste tijd is de relatie tussen mij en mijn ergometer 
verslechterd. In de eerste plaats, omdat pijnlijk duidelijk wordt 
dat als je wat ouder wordt – zeg niet dat ik oud ben. Dat is niet zo! 
Punt. – dus als je wat ouder wordt, wil die afstand 7.300 meter 
in dertig minuten niet meer zo. Eerst dacht ik, “het ligt aan de 
ergometer”, maar zo langzamerhand heb ik toch het gevoel dat 
het iets anders is. 
In de tweede plaats heb ik in corona-tijd het apparaat buiten 
gezet. Zo gauw ik op dat ding zat gebeurde er iets waar ik een 
tijd terug geen last van had: Wat zit ik hier te doen? Een beetje 
zweet verzamelen of het gras te bestuderen? Dat gaat er echt 
niet harder van groeien”, kan ik je melden. Dus die twee dingen 
bij elkaar maakte dat ik een vervanger zocht en gevonden heb 
voor den ergometer in corona-tijd: mijn Gazelle. 

Op de fiets zie je veel, kom je van alles tegen. Allereerst de 
roeimaten. Ik kwam op een morgen heel vroeg op de brug bij 
het Markkanaal Thijs tegen. Even dacht ik: hij zou toch niet – 
waar ik zelf ook even aan gedacht heb – toch niet een beetje 
stout zijn geweest? Vroeg in de ochtend dan liggen de BOA’s 
nog in bed met of zonder knuppel en pepperspray en ook onze 
Johan in de Hoekse Waard, die draait zich vast nog een keer 
lekker om. Nee Thijs niet. Die werkt bij justitie. Die moet braaf 
zijn. Ik zelf ga natuurlijk ook niet stiekem roeien. Wel vreemd 
dat ik er even aan gedacht heb trouwens. 

Erik op zijn fiets naar het werk. Toch nog iemand van de RV 
dacht ik die onze economie draaiende houdt, terwijl ik als 

pensionado lekker ga roeien, de volgende keer rijd ik een 
blokje om. Dan hoeft hij niet te denken: waarom hij wel en ik 
niet.

Dan Daniëlle en Corrie: Danielle met echte grote fiets. “Van mijn 
man” zei ze. Een tijd geleden zou ik gezegd hebben: “Fiets, waar 
ga je met dat meisje naar toe.“ Nu durf ik dat niet. Ik ben bang 
dat ze zegt: “kom maar op jij“ en dat ze mij er dan hopeloos uit 
fietst. Dus, Wim houd je gedeisd. Trouwens lekker gekletst bij 
het Mastbos, dames. 

Ons oud lid Paul, in de buurt van Strijbeek. Hem nog aan de 
tand gevoeld waarom hij van de een op de andere dag heeft 
opgezegd tot verbijstering van iedereen, kon hij niet meer 
winnen in de markcompetie? Was de ‘Een op Een’ niet goed 
genoeg? Of had hij onmin met iemand? Hij kon nogal erg 
duidelijk zijn als hij een biertje op had. Nee dat laatste zeker 
niet. Wat dan wel? Ik heb het er gedurende 10 km fietsen met 
trekken en zeuren niet uitgekregen. Ik moest jullie wel allemaal 
de groeten doen en jullie het beste toewensen. Dus bij deze. 

Gom en Martie aan het wandelen in de Haagse Beemden. Daar 
moet je dus 10 km voor fietsen om met je bijna buren een 
gezellig praatje te maken.

Wat ik iedereen kan aanraden op de fiets -wat ik met Wijnand 
en Sjef gedaan heb- is een rondje langs de Mark te beginnen bij 
de Moerlakenbrug, door de Haagse beemden, na de Asterdplas 
naar rechts naar de westelijke oever van de Mark, dan kom je 
ongeveer tegenover de roeivereniging uit, verderop rijd je door 
een prachtig natuurgebied en gedeeltelijk langs de Mark tot 
bij het gemaal, daarna naar de waterzuivering , de A16 over 
en meteen naar rechts naar het noorden, naar de brug , de 
spoorbrug over, in een grote bocht naar rechts en dan aan de 
oostkant terug naar Terheijden. Die Sjef 4 km op kop tegen de 
wind in. Sterke maat heb ik. Echt een mooi tochtje.

En die ergometer dan? Daar begon het mee. “Ben je al toe 
aan een scheiding?“, zullen jullie vragen. Nee dat nog niet, Ik 
probeer het nog een jaartje met hem of is het een haar?
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VANUIT HET BESTUUR

Nederland is coronamoe,  
maar het virus ons nog niet

In de in de media verschijnen regelmatig berichten 
van sportverenigingen die geheel of gedeeltelijk 
moeten sluiten vanwege het coronavirus dat 
toegeslagen heeft bij leden. Dat is ons gelukkig 
nog niet gebeurd en dat willen wij ook niet voor 
onze vereniging. Wij willen overeind houden 
wat we hebben en dat is roeien. Ook in de winter 
zullen de meeste leden in teamverband willen 
blijven roeien. Dat betekent dat we met zijn allen 
alert moeten zijn. Zoals Rutte zegt: Nederland is 
coronamoe, maar het virus ons nog niet. 

Van ons allemaal wordt alertheid gevraagd om de 
richtlijnen na te leven. Vandaar dat we ze nog een 
keer onder de aandacht brengen.  Zeker als het 
kouder en natter wordt buiten, en we dus meer naar 
binnen gaan, is dat nodig. Samen kunnen we ervoor 
zorgen we dat het virus onze vereniging niet treft. 
Dat is niet alleen belangrijk om te kunnen blijven 
roeien, maar ook een verantwoordelijkheid die je 
hebt naar je medeleden. 

Binnen de vereniging zien wij over het algemeen 
dat er best goed rekening gehouden wordt met ons 
protocol, dat is fijn en een compliment aan iedereen. 
Maar ook dat het in sommige gevallen lastig is. 
Daarom herhalen we de regels nog een keer. Zeker 
nu de kans groot is dat we steeds meer naar binnen 
gaan, moeten we extra rekening houden met de 
regels. 

Allereerst gelden de landelijke regels ook voor het 
verblijf op de roei. 
• Blijf thuis als je klachten hebt
• Houd 1,5 meter afstand buiten de boot 
• Was/ontsmet je handen bij aankomst en vertrek, 

ook als je de sociëteit binnenkomt

Daarnaast zijn er ook een aantal specifieke zaken die 
we nogmaals onder de aandacht brengen, omdat we 
merken dat die nog niet helemaal zijn doorleefd: 
• Neem een handdoek mee om je boot te drogen, 

neem die ook weer mee naar huis
• Denk er ook aan om de handvatten schoon te 

maken met zeep na het roeien
• Houd afstand in de sociëteit. De stoelen zijn 

bewust op anderhalf meter afstand geplaatst, 
laat ze daar ook staan. Houd er in periodes dat 
we binnen moeten zitten rekening mee dat 
de capaciteit in de sociëteit beperkt is en dat 
anderen ook graag een kop koffie willen

• Let op het gebruik van de kleedkamers: is het te 
druk en lukt 1,5 meter niet, wacht dan buiten tot 
het rustiger is

• Douches alleen gebruiken in geval van nood en 
met max 3 personen tegelijk, omdat de ventilatie 
niet coronaproof is

Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat 
roeien mogelijk is. Namens alle leden bedankt voor 
je medewerking.
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Roeien in een 
eenmansboot in 
coronatijd
Door: Marius Aalders
“We mogen weer roeien in een eenmansboot.” Het stond 
indertijd op de website van de RV Breda. De minister-
president kondigde op 6 mei aan, dat vanaf 11 mei weer 
individuele sport mogelijk was. Zelf spoedde ik mij op 
maandag 18 mei naar de “roei” om plaats te nemen in de 
Crusta: eerst maar eens wennen aan “de individuele sport”, 
die ik zo lang niet had beoefend. Inmiddels heb ik de Aarde, 
de Jupiter en de Margareta van Nassau al “bemand”. Een 
eenmansboot kan een skiff zijn of een C1-boot, maar in 
elk geval ook een vrouwenboot. De eenpersoonsboot dus, 
dames en heren!

Het bestuur had een flink aantal regels doorgevoerd. Een 
beperkt aantal boten was beschikbaar, alleen in bloktijden 
en verdeeld over de Henk van Heelloods, de RAP-loods en de 
loods onder de sociëteit.

De “corona-ondersteuner” van dienst controleerde of roeiers 
zich aan de regels hielden: de handles schoonmaken en 
desinfecteren, delen van de riem die je hebt aangeraakt, idem 
voor de plekken op de boot waarlangs je hand is gegaan, 
de klepjes van de dol desinfecteren, uiteraard je handen 
wassen. Alles wat daartoe benodigd was, papier, flacons met 
schoonmaakmiddel, stond opgesteld in de loods. Het hek was 

altijd dicht, want er mocht eens een onverlaat binnenkomen. 
Als er een controle kwam en een BOA zou zomaar worden 
toegelaten dan had je een bon te pakken. 

Het was een select en bevoorrecht gezelschap dat onder 
prachtige weersomstandigheden gebruik maakte van de 
mogelijkheid om weer te roeien. Ik miste mijn roeimaten, die 
om allerlei redenen niet konden genieten van het roeien in 
een eenpersoonsboot. Niet lekker douchen na afloop. Geen 
koffie drinken. Grappen over het met zijn vieren roeien in de 
Allemachtig waren op de app van de Ouwe zondag-8 niet 
van de lucht. Nieuw was dat roeien van familieleden in een 
twee of vier werd toegestaan. Onmiddellijk opperden we 
met zijn negenen een ”woonverband” te vormen. Gelukkig 
zagen we elkaar in de tuin van één van mijn roeimaten. Wel 
op anderhalve meter afstand. De banden werden  opnieuw 
gesmeed. 

Nelly Nouwen, corona-ondersteuner van dienst, vult desinfecteermiddelen aan

We zijn op zoek naar een enthousiast persoon die allerlei 
activiteiten voor de doordeweekse roeiers wil coördineren. 
Midweekroeien heeft als doel op doordeweekse dagen 
roeiers bij elkaar te brengen. 
Allerlei activiteiten komen daarbij aan bod. 
Elke dinsdagmorgen is er vrije inloop, er zijn uitwisselingen 
met andere verenigingen en diverse fifty-fit activiteiten.
Roeiers van alle leeftijden zijn welkom en het sportieve, 
recreatieve en sociale element staat voorop.

De coördinator Midweekroeien 
maakt deel uit van de 
Toercommissie van de RV Breda en 
is de contactpersoon voor de landelijke commissie van de 
KNRB.
Past dit bij jou, meld je dan aan via toer@rvbreda.nl

Past dit bij jou?

Coördinator  Midweekroeien
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Door: Nelly Nouwen
Onder normale omstandigheden wordt er al in april 
gestart en zijn er 2 cursussen per jaar. Bijgaand de foto's 
van de opstart van de "one and only" S2 masterclass 
2020, op maandagavond 10 augustus. Onder tropische 
omstandigheden heeft de aftrap plaatsgevonden met 14 
enthousiaste cursisten in een gladde twee. 

Instructeurs in beeld Erik Karremans (in een perfecte anti-hitte 
outfit) en Ton Welling, zijn al sinds jaren de vaste gezichten 
en een goed team, op de maandagavond. Toska Horsthuis en 
Moniek Boin vormen het andere team instructeurs op deze 
avond. Prettig om meerdere instructeurs te hebben, zodat er 
onderling ook eens geruild kan worden.

Corrie van Es en Koen Willems hebben een aantal lessen 
gegeven in het voortraject in juni/juli, voor cursisten die nog 
niet afgereisd waren op vakantie. 

Op dinsdagavond geeft Ivo Tienhoven les aan een klein clubje 
van 4 vaste cursisten. Op hun eerste avond hebben de cursisten 
al kennisgemaakt met de eerste tropische buien van het seizoen, 
dat was even een koude hagelstenendouche. Wel volgens 
coronaprotocol op 1,5 meter en buiten. Maar de dames  hebben 
zich niet laten afschrikken en vinden het nog steeds leuk.

Onder ideale weersomstandigheden hebben Dirk Thijssen 
en Liane van Heusden de week afgesloten door op de eerste 
zaterdag instructie te geven. Daar sluiten op andere zaterdagen 
ook Koen Willems en Mark Vrijma nog bij aan.

Al met al een fijne club instructeurs om les van te krijgen. Er zijn 
14 gemotiveerde leden, die graag verder willen groeien binnen 
de vereniging na hun S1. Het is natuurlijk ook een feestje om 
met zulk mooi weer te mogen starten. Cursisten zitten door de 
lekkere buiten- en watertemperatuur meer ontspannen in de 
boot, dat is al een hele winst. 

De cursus loopt op maandag i.v.m. het korter worden van 
de dagen t/m 12 oktober. De zaterdaglessen gaan nog door 
t/m 31 oktober. Op 24 oktober wordt de tijd weer verzet naar 
wintertijd. Dat scheelt dan enorm: het wordt nog eerder 
donker. De avonden kunnen vanaf dan niet meer worden 
benut. Afroeien is gepland op zaterdag 7 november.

De cursisten zijn dit jaar: Marij Bertram, Anne Boogaard, Ineke 
Dirkx, Wilco Goes, Susanne Hartog, Patrizia Marcucci, Hettie 
van Oosterum, Fé Pijnenburg, Rian van Riel, Margriet Scholten, 
Reinier Schot, Frans Spijkers, Kees Verdiesen, Mariëtta Went.

Start S2 masterclass 2020, een 
verlate start i.v.m. Covid perikelen 
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Roeien met de riemen die je hebt
Door: Carola Fox
Roeiers zijn niet voor één gat te vangen. Dat bleek de 
afgelopen tijd maar weer. Waren de wedstrijdploegen van 
onze vereniging na de MarkCompetitie van 7 maart er 
nog van overtuigd een goede tijd tijdens de Head neer te 
zetten, 5 dagen later bleek alles anders. Nederland ging in 
lockdown en daarmee ook de wedstrijdambities. 

En alsof dat nog niet genoeg was, werden we getrakteerd 
op een werkelijk schitterend voorjaar met zo ongeveer 
iedere dag prachtig roeiweer. Trainingskriebels bleken lastig 
te onderdrukken en op de ploegapp verschenen foto’s 
van ergometerinspanningen in weelderige tuinen, Strava-
screenshots met resultaten van fiets- en looptrainingen, 
afgelegde wandelroutes én een picknick aan de Mark.

Gelukkig kon vanaf 11 mei weer in skiffs en familie-tweetjes 
worden geroeid maar alle wedstrijden bleven afgelast, 
ook onze vertrouwde MarkCompetitie.  “Wedstrijdroeiers 
willen ergens voor trainen”, verwoordt Leonie van de Pol 
het sentiment van een deel van de RV-Breda leden. Dit 
uitgangspunt bracht Willem Muller, geestelijk vader van 
de MC, op de gedachte van een MarkCompetitie Corona 
Style. Leonie legt uit dat ook de MCCS eigenlijk een training 
is met tijdswaarneming volgens een handicapsysteem. Nu 
echter met gefaseerd oproeien en starten in carousselvorm. 

Op 4 juli was de MCCS een feit. Meer dan 50 deelnemers 
in skiff en familie-2. Pech was wel dat het weer die dag bar 
en boos was. Niet koud maar wel veel wind en regen. Voor 
een enkeling was dit reden voor terugtrekking, maar het 
merendeel verscheen gewoon aan de start. Het verliep 
allemaal uitermate soepel. Het uitdelen van de rugnummers 
in het clubhuis ging zelfs relaxter dan ooit. Ieder kwartier 
mochten 6 mensen hun rugnummer ophalen en per vlot 
konden 2 boten tegelijk terecht met een maximum van 
6 boten per kwartier. Vervolgens opvaren naar Paal 9, 
rondmaken en starten (voor de wedstrijduitslag zie: www.
markcompetitie.nl). Zowel op het water als in de sociëteit 
heerste, ondanks de coronamaatregelen, een geweldige 
sfeer. Iedereen was zo blij de krachten weer te kunnen 
meten en elkaar te ontmoeten. Kers op de taart was wel de 
deelname van oud-lid en olympiër Mitchel Steenman en 
zijn vriendin toproeister Janneke van der Meulen.

Het succes van de MCCS smaakte naar meer. Daarom 
besloot de organisatie van de MCCS 1 om de tweede 
MarkCompetititie Corona Style op zaterdag 12 september 
te laten plaatsvinden. Deze wedstrijd -in verband met de 
coronaregels uitsluitend bedoeld voor leden van RV Breda- 
werd ook in carousselvorm gevaren en stond open voor alle 
boottypen van skiff tot acht. 

Een MARKante roeier: Dirk Imkamp
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Een incident: 
instructie in de ‘vier zonder’
Door: de Veiligheidscommissie (Liesbeth Verheugd,  
Bert Verlaan, Anne Tjepkema)
Het ging zo goed, de reeks van oefeningen in de ‘vier 
zonder’ op weg naar het S4-examen. De twee voorgaande 
leerlingen hadden al eens op de boegplaats leiding en 
sturing gegeven aan de ploeg en nu was de derde aan 
de beurt. De oefening was bekend: bootbeheersing 
via onder meer stuuruitslagen. Veel aandacht aan een 
briefing vooraf was nauwelijks nodig, het was een 
herhaling van zetten voor de instructeur die op positie 2 
de supervisie uitoefende. 

Nu is de leiding van een ongestuurde vier geen wissewasje. 
Je moet commando’s geven, uitkijken en referenties 
kiezen voor het stabiel houden van je koers, sturen met 
je rechtervoet, zonodig je ploegmaten corrigeren en zelf 
ook nog meeroeien. Maar beide vorige oefeningen waren 
prima verlopen. De oefening begon rustig en na ruim 
een kilometer inroeien vanaf het vlot gaf de instructeur 
opdracht tot het maken van flinke roeruitslagen. Een 
‘vier zonder’ heeft nu eenmaal standaard een behoorlijke 
bootsnelheid en je moet als boeg dus flink anticiperen en 
intussen je koers in de gaten houden. De Mark loopt in de 
richting van de haven van Terheijden in flauwe bochten en 
dan is oriëntatie op de kant wat lastiger. Niet ver voor de 
haven ging het mis: na zo’n bocht gaf de boeg een grote 
roeruitslag naar bakboord en deze liep uit de hand, wat 
niet tijdig werd opgemerkt. De instructeur meende dat hier 
een les uit te trekken viel en greep niet in. De leerling gaf 
nu vrij laat het commando “houden stuurboord”. De vier 
belandde aan de overkant op de keien en het puntje brak af, 
wat trouwens daar niet opviel. De oefening werd gewoon 
voortgezet en pas bij het binnenbrengen viel de schade 
op; deze werd volgens het boekje gerapporteerd. De 
instructeur meldde de schade bovendien nog telefonisch 
aan de materiaalcommissaris. Deze vergat de boot ‘uit de 
vaart’ te melden. De volgende dag pakte een andere ploeg 
de boot, deed net of er niets aan de hand was en voer er 
mee weg.

Bij het nagaan wat er precies fout was gegaan en waar je 
van zou kunnen leren stuitte de onderzoeker namens de 
Veiligheidscommissie op enkele memorabele punten:

1. De schoenen in de boot waren te groot voor de voeten 
van de boeg. Dat heeft als gevolg een ongevoelige 
controle van het roer en kans op slecht gedoseerde en 
onbeheerste uitslagen. Bij de keuze van de boot kun 
je hiermee rekening houden. Alternatief: dikke sokken 
of binnenschoenen. Lees voor ‘grote’ ook ‘versleten’ 
schoenen, in het laatste geval melding in BRS.

2. Als boeg in een ongestuurde boot moet je veel aandacht 
aan je koers schenken. Als het aantal aandachtspunten 
te veel oploopt, in elk geval langzamer gaan varen. 

3. De verhouding tussen instructeur en leerling moet 
helder en comfortabel zijn. In dit geval had de boeg de 
te grote schoenen niet gemeld. Instructeurs moeten ook 
zelf zulke ‘details’ opbrengen en vooraf degelijk briefen, 
ook al is een oefening al vaker gehouden. Instructeurs 
zijn altijd eindverantwoordelijk zo lang de boeg nog 
geen S4 of B3 heeft. In de debriefing moeten gemaakte 
fouten uitdrukkelijk op tafel komen. Voorkom dat een 
schuldgevoel over een gemaakte fout gaat kwellen. 

4. De instructeur moet bij het geven van opdrachten 
rekening houden met een kortere zichtlijn in en na 
bochten. In dit geval bedroeg de zichtlijn zo’n 400 
meter. De tijd die nodig is om een tegemoetkomend 
snelvarend binnenschip te ontwijken als je eenmaal 
de middellijn van het vaarwater bent gepasseerd, is 
angstaanjagend klein. De dode hoek van de schipper is 
namelijk ca. 300 meter. 

5. Een ploeg die een boot zonder boegbal meeneemt mag 
daar niet zomaar mee wegkomen. 

Uit: Roeiboek RV Breda; hoofdstuk 4: sturen en commando’s

https://www.roeiverenigingbreda.nl/vereniging/reglementen/roeiboek/622-hoofdstuk-4-sturen-commando-s#onoverzichtelijk
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MCCS2     in beeld
Lees het verslag van Leonie van de Pol op onze website

https://www.roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/wedstrijden/152-markcompetitie/1519-mccs2-wat-een-fantastische-roeiochtend


11
Roeivereniging Breda | Easy All 219 | september 2020

MCCS2     in beeld
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Nog een incident: blindroeien
Door: Veiligheidscommissie (Liesbeth Verheugd,  
Bert Verlaan, Anne Tjepkema)

In de vliegerij is blindvliegen de normaalste zaak van de 
wereld en analoog daaraan kennen we in de roeisport 
blindroeien. Anders dan bij het vliegen staat echter bij het 
roeien de voortdurende controle over de positie in relatie 
tot andere verkeersdeelnemers of obstakels niet vast. 
Roeiers in nummers zonder stuurman/vrouw hebben 
dus een probleem dat in meermansboten alleen door de 
boeg kan worden opgelost en bij het skiffen alleen door 
de skiffeur zelf. De oplossing bestaat uit het regelmatig 
opheffen van de blindheid door om te kijken. Vooral 
oudere roeiers hebben last van teruglopende souplesse 
in hun nekspieren en -wervels en monteren soms een 
spiegeltje op hun pet waarmee ze hun blindheid – 
behoudens dode hoeken – permanent opheffen. Als zo’n 
hulpmiddel ontbreekt, komt het erop aan de regelmaat 
van het omkijken zo te regelen dat blindheid niet tot 
risico’s leidt. 

Sorry voor deze ingewikkelde formulering voor iets simpels: 
het voorkomen van schade of letsel bij het ongestuurd 
roeien. In vorige stukjes heeft de Veiligheidscommissie 
dit nogal eens gesignaleerd. Denk niet dat het vooral 
beginnende roeiers overkomt. Onlangs overkwam het een 
zeer ervaren en technisch perfect roeiende veteranenploeg 
in een dubbelvier, namelijk een aanvaring met een door 
pech stilliggende plezierboot. De ploeg deed vanaf 
kilometerpaal 5 richting botenhuis even een ‘opzetje’, in 
dit geval 500 meter op volle kracht. De boeg keek echter 
te lang voor zich uit en miste de in de bocht liggende 

plezierboot. Het opzetje eindigde met een luide klap van 
diens stuurboordriem tegen het obstakel. De riem brak en 
het blad trof als een boemerang de huid van de vier over 
15cm vlak onder het boord. Dubbele schade dus, een geluk 
dat de plezierboot geen schade leed. 

Komen zulke ongevallen vaak voor? Of is het beter eerst te 
vragen of het jou wel eens is overkomen dat je een andere 
boot of een obstakel te laat zag? Een positief antwoord op 
de tweede vraag wijst in de richting van vaak. Bijvoorbeeld 
de aanvaring van een dubbelvier in het najaar van 2018 
met een aangemeerd ponton, met aanzienlijke schade 
tot gevolg. Begin dit jaar sloeg een dubbeltwee om na de 
steiger tegenover ‘Het Kraaienest’ te hebben geschampt. 
We spreken dan van incidenten, waarbij alle betrokkenen 
het kunnen navertellen. In statistieken van ongevallen zijn 
incidenten vaak voorboden van ernstiger voorvallen met 
letsel, zware schade of beide. 

Nu nog de afhandeling. In het juist beschreven lichte 
ongeval wordt de kas van de vereniging mogelijk niet 
aangesproken doordat een van de roeiers de schade bij 
zijn WA-verzekering probeert te claimen voor het verlies 
van de riem (kosten €290 per stuk). Maar zo loopt het niet 
altijd. Nonchalance of erop rekenen dat vrijwilligers de 
schade herstellen komt ook voor. Vinden we dat normaal? 
Zou het niet zo moeten zijn dat we altijd na schade meteen 
overleggen met de materiaalcommissaris? En aanbieden 
de eigen verzekering te activeren en ook te helpen bij de 
reparatie? Laten we afspreken dat dat normaal is.
Nog beter: wees niet blind, kijk om! En bij een obstakel op 
het water: hoort, zegt het voort! 
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Nieuws van de CAR: meer en 
betere faciliteiten voor roeiers 
met functiebeperking
Door: Marius Aalders
Voor aangepaste roeiers zijn door onze vereniging al 
heel wat faciliteiten gecreëerd. Meer dan vijftig leden 
stellen zich bovendien vrijwillig beschikbaar om hen 
te begeleiden. Daarmee plaatst de RV Breda zich te 
midden van andere verenigingen zoals de Dordtse en 
Rijnland in de voorste gelederen. 

Toch zijn er nog veel “drempels”, letterlijk en figuurlijk, 
waardoor het roeien voor deze leden nog niet van 
een leien dakje gaat. De Commissie Aangepast Roeien 
(CAR) beraadt zich op verbeteringen ten behoeve van 
de roeiers met een functiebeperking. Inmiddels heeft 
het bestuur van de CAR, samen met de Werkgroep CAR 
tijdens een vergadering op 26 juli hiervoor nieuwe 
plannen ontwikkeld. Zo zouden er een nieuwe douche 
en een toilet op de begane grond moeten komen en 
een platformlift aan de voorzijde of achterzijde van het 
hoofdgebouw.  Verder is een "dok"-vlot gewenst voor 
de veiligheid van de roeiers met functiebeperking en 
kwetsbare ouderen.

De vervulling van al deze wensen en de prioriteiten 
zijn onder meer afhankelijk van de op handen zijnde 
dijkverhoging en verbouwing door de Brabantse Delta. 
Een wens op korte termijn is de aanpassing van de 
helling van het Bredavlot, die te steil is. Ook zouden de 
drempels bij de roldeuren van het hoofdgebouw gelijk 
moeten worden gemaakt en zou er een reling moeten 
komen aan de walkant van de beide afgangen naar het 
vlot. “Een en ander is wel afhankelijk van besluitvorming 
door het bestuur en de financiële mogelijkheden," zo 
meldt Kees Tempelaar van de CAR die de plannen samen 
met een Werkgroep onder leiding van Gom van Geel 
heeft ontwikkeld.

Door bemoeienis van de CAR zal ook de Joris Faas meer 
worden ingezet, met behulp van de kraan die door Henk 
van Heel is ontworpen en geïnstalleerd. Deze prachtige 
wherry die door Joris zelf werd gebouwd wordt tot nu 
toe te weinig gebruikt. Daar zal verandering in komen. 
De boot is prima geschikt voor een aantal van de 
aangepaste roeiers. 
Ook de Amer, die recent is gedoopt (zie elders in 
dit nummer), lijkt een welkome aanwinst voor het 
aangepaste roeien.

Gestuurde C-boten over 
de rol in het water
Door: Johan Bielderman
Gestuurde C-boten zijn brede boten. Daarom moeten 
ze altijd over de rol in het water. Dat is echt belangrijk 
voor je eigen rug en voor de boot.

Een gestuurde C-boot is veel breder dan een andere 
boot. Wil je hem ‘voor de buiken’ in het water leggen 
en daarbij niet de vlotrand raken dan moet je hem veel 
te ver weg zetten. Ook voor hele sterke mannen en/of 
vrouwen is dat een te grote belasting van de rug. Daarom 
hebben we een rol op het einde van het Breda vlot.
Met de karren met grote wielen kun je er zo heen rijden. 
Met de lage karren zul je de boot moeten dragen, want 
die mogen niet via de hellingbaan naar beneden.
In een aantal C-boten zitten ook hijsogen. Wanneer er 
hijsogen in zitten kun je de kar onder de takel rijden en 
kan de boot met de takel in het water. Vraag wel eerst 
de takelinstructie. Het is niet moeilijk maar wel erg 
belangrijk dat je de instructies precies volgt.

Zoals jullie weten is de Hollands Diep verkocht. Mensen 
uit Duitsland hadden er 560 km voor gereden. De 
binnenkant zag er netjes uit, maar toen we de boot 
omdraaiden schrok ik echt: Heel veel dwarskrassen op 
de huid. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door ‘voor de 
buiken’ en niet ver genoeg of schuin in het water leggen, 
of slordig bij het aanleggen. Jammer genoeg moest ik 
er toen een aardig bedrag van de vraagprijs afdoen. 
Ook was de boot aan de onderkant vies. Blijkbaar wordt 
de boot op de kar gelegd en de onderkant niet schoon 
gemaakt.
Er is nu een nieuwe hele mooie C2x+ voor in de plaats. 
Zorg dat die boot wel netjes blijft.

Kortom: gestuurde C-boten NOOIT ‘voor de BUIKEN’ in 
het water.
Spreek andere mensen hier ook op aan. Het is belangrijk 
voor behoud van je rug en van de boten.
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Even bellen met... 
Jacco Holthuis
Onderstaand artikel over een oud-lid van onze vereniging past 
uitstekend in onze aandacht voor het aangepast roeien, waardoor 
het integraal is overgenomen.

Het motto is: “Normaal wat normaal kan. Anders wat anders 
moet” aldus Jacco Holthuis. Vandaag spreken we met Jacco 
over zijn liefde voor roeien in combinatie met een handicap.

Om te beginnen, wie is Jacco Holthuis?
Ik ben een bourgondische Brabander, opgeroeid in het mooie 
Breda. In die stad maakte ik ook mijn eerste halen in een 
roeiboot, op de Mark, bij Roeivereniging Breda. Inmiddels 
woon ik Den Haag en werk ik als onderzoeker bij de Nationale 
Ombudsman. Een mooie baan, omdat ik voor veel mensen echt 
het verschil kan maken. In mijn vrije tijd ga ik graag het water 
op: even het hoofd leeg maken, ontspannen en de accu weer 
opladen.

Wat voor handicap heb je en op welke manier beïnvloed dit 
je leven?
Kort na mijn geboorte kreeg ik een hersenvliesontsteking. 
Hierdoor ben ik spastisch in met name mijn benen. Voor de 
kenners: ik heb een cerebrale parese met spastische diplegie. 

In eerste instantie had ik best moeite met mijn handicap. Ik 
was toen vooral gefocust op wat ik niet kan. Inmiddels weet ik 
dat het leven met een handicap ook heel kleurrijk is. Natuurlijk 
heb ik nog wel eens ruzie met mijn spastische benen. Het blijft 
balen als ik weer eens struikel op straat of als ik onderaan een 
trap zonder leuning sta, want ik kom niet zelfstandig omhoog. 
Echter kan ik tegenwoordig sneller vooruit kijken en vraag 
ik hulp wanneer dat nodig is. Veel mensen zijn bereid een 
helpende hand te bieden en dit lijkt vaak weer tot leuke (korte) 
gesprekjes of ontmoetingen.
Waar ik eerst nog in onmogelijkheden dacht, denk ik nu graag 
in mogelijkheden en vind ik steeds weer creatieve oplossingen. 
Dit komt ook goed van pas bij het roeien. Instappen in een 
beetje is een dingetje, maar ik ben niet voor een gat te vangen. 
Met een instaphekje of  “gewoon” op de billen kom ik heel ver! 
Mijn motto is daar om ook: “Normaal wat normaal kan. Anders 
wat anders moet”.

Hoe was de zoektocht naar een geschikte sport?
Ik kom uit een sportieve familie. Mijn vader was gymleraar 
en mijn moeder en zus zijn fanatieke sporters. Ik was dan ook 
vaak in de weekenden, als toeschouwer, op het hockeyveld 
te vinden. Dat vond ik heel leuk, maar het spreekt voor zich 
dat ik vanuit huis ook gestimuleerd werd om in beweging te 
komen en deze behoefte had ik zelf ook. Ik heb dan ook veel 
sporten geprobeerd: paardrijden, zwemmen, duiken, golf, 
rolstoeltennis, rolstoelbasketbal. Om verschillende redenen 
kon ik met deze sporten, behalve zwemmen, niet goed uit de 
voeten. Totdat ik in 2004 toevallig op de Bosbaan was en de 
vonk met roeien sloeg gelijk over!

Was het liefde op het eerste gezicht?
Jazeker! Ik werd geraakt door de open en enthousiaste sfeer 
op het vlot. Iedereen was bereid elkaar te helpen met tillen 
en schoonmaken van boten. Bovendien was ik van harte 
welkom om rond te kijken in het botenhuis. De stralende zon 
maakte het mooie plaatje helemaal af. Ik informeerde direct bij 
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Roeivereniging Breda naar de mogelijkheden om lid te worden. 
Mijn vraag kwam als geroepen. Wat bleek? Enkele enthousiaste 
leden waren net begonnen met het opzetten van een afdeling 
aangepast roeien. Alleen roeiers met een handicap ontbraken 
nog. Totdat ik op de stoep stond.
In het begin was het best pionieren, maar al snel volgden meer 
roeiers met een handicap. Toen ik na enkele jaren uit Breda 
vertrok, had het aangepast roeien een volwaardige plek binnen 
de vereniging. Dat was zeker niet (alleen) mijn verdienste, maar 
het is wel iets om trots op te zijn!

Ben je, na je vertrek uit Breda, ergens anders gaan roeien?
Inmiddels roei ik al weer jaren bij Roeivereniging Rijnland in 
Voorschoten. Een vereniging waar men – toen ik lid werd – al de 
nodige ervaring had met aangepast roeien. Ook de Rijnlanders 
ontvingen mij met open armen. Ik werd “geadopteerd” door 
een Heren 8. Wekelijks stonden zij klaar om mij – na hun eigen 
outing – te coachen in een Wherry.
Toen de vereniging een aangepaste skiff – met drijvers voor 
extra stabiliteit – kocht, begon het bij mij te kriebelen. Zou dat 
iets voor mij zijn? Ik had al wel eens in zo’n boot gevaren na 
afloop van de Nationale tocht aangepast roeien en dat vond ik 
toen best spannend. Alleen het water op, zelf sturen. Al met al 
heel anders dan in een brede Wherry. Meerdere outings in de 
skiff verder is de spanning er af. Ik geniet volop van de vrijheid 
en verantwoordelijkheid op het water. En de drijvers werden 
steeds hoger afgesteld.

Nu je dit onder de knie hebt, zijn er nog nieuwe uitdagingen 
voor je?
Onlangs kreeg Roeivereniging Rijnland een coastal single 
geschonken. Een brede skiff, geschikt voor het roeien op 
zee, maar wel zonder “zijwieltjes”. Nu mijn eigen vereniging 
over een coastal single beschikt, heb ik de mogelijkheid om 
meer ervaring in dit boottype op te doen. Ik heb wel eens in 
zo’n boot geroeid op de Thames in Londen. Ik vergat van de 
spanning bijna adem te halen!
Ik kijk er dan ook naar uit om deze uitdaging aan te gaan.

Wat vind je het mooiste aan de roeisport?
De roeihaal is eigenlijk een vloeiende en doorgaande 
beweging. Het is fantastisch om het gevoel van goed en 
ritmisch roeien te ervaren. Ik word er rustig van in mijn hoofd. 
Daarnaast heeft mijn roeivereniging mooi roeiwater, vlakbij het 
groene hart. Ik geniet tijdens het roeien dan ook van de mooie 
natuur die ik onderweg tegen kom.
Ik heb als stuurman ook mee gedaan aan het wedstrijdroeien, 
en zelf een paar keer een blik gehaald. Dit is super gaaf om 
mee te maken, maar ik merk toch aan mijzelf dat ik meer een 
recreatieve roeier ben. Meedoen is voor mij belangrijker dan 
winnen.

Wat heeft roeien jou gebracht?
Door het roeien heb ik mijn grenzen steeds een beetje kunnen 
verleggen en dat geeft zelfvertrouwen. Toen ik begon met 
roeien, had ik niet durven dromen dat ik in een skiff zou gaan 
varen en toch is dat gebeurd!
Ook heb ik ervaren dat je geen fantastische roeier hoeft te zijn 
om volwaardig lid te zijn van een sportvereniging. Dit vind 
ik super mooi, want voor mij heeft sporten ook een sociaal 
aspect.
Ten slotte, gaf mijn revalidatie arts een tijd geleden aan dat 
het roeien een zeer gunstig effect heeft op mijn spasmen 
en conditie. Volgens hem houdt het roeien mijn letterlijk en 
figuurlijk op de been. Hij stelt dat ik op dit moment minder 
goed had kunnen lopen als ik geen roeier was geweest. Hoewel 
niet met zekerheid te zeggen is dat hij gelijk heeft, klinkt het 
allemaal wel logisch. Hoe dan ook: het oordeel van mijn arts is 
een mooie stimulans om lekker door te gaan.

Is er nog iets wat je andere mee zou willen geven?
Durf te dromen en neem zelf de regie in handen om je droom 
waar te maken! Met jouw enthousiasme en daadkracht, 
inspireer je vast andere mensen om jou te helpen bij het 
behalen van je doelen. Ter illustratie, ik wilde altijd al eens 
roeien op de Thames in Londen. Uiteraard bekend van 
de jaarlijkse Boat Race. Ik informeerde bij verschillende 
verenigingen naar de mogelijkheden. Op veel plekken kon ik 
het water niet op, bijvoorbeeld omdat er geen stabiele boten 
aanwezig waren. Toch gaf ik niet op. Uiteindelijk kwam ik in 
contact met Barn Elmes Boathouse. Coach Peter begreep mijn 
wens volledig en hielp me om deze te vervullen. Mijn droom 
kwam uit: ik roeide de eerste mijl van de beroemde Boat Race!

Bron: roeien.nl, 26-8-2020 
https://roeien.nl/nieuws/verenigingen/even-bellen-met-jacco-
holthuis/?utm_campaign=later-linkinbio-roeibond&utm_
content=later-9639928&utm_medium=social&utm_
source=instagram

https://roeien.nl/nieuws/verenigingen/even-bellen-met-jacco-holthuis/?utm_campaign=later-linkinbio-roeibond&utm_content=later-9639928&utm_medium=social&utm_source=instagram
https://roeien.nl/nieuws/verenigingen/even-bellen-met-jacco-holthuis/?utm_campaign=later-linkinbio-roeibond&utm_content=later-9639928&utm_medium=social&utm_source=instagram
https://roeien.nl/nieuws/verenigingen/even-bellen-met-jacco-holthuis/?utm_campaign=later-linkinbio-roeibond&utm_content=later-9639928&utm_medium=social&utm_source=instagram
https://roeien.nl/nieuws/verenigingen/even-bellen-met-jacco-holthuis/?utm_campaign=later-linkinbio-roeibond&utm_content=later-9639928&utm_medium=social&utm_source=instagram
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Nieuws van de Jeugdcommissie 
Er is de afgelopen periode weer heel wat gebeurd bij de 
jeugd, en er staan nog veel zaken op het programma.

Vertrekkende jeugdcoaches
Leon Elmans en Joost Jongerius hebben aangegeven 
dat ze gaan stoppen met het coachen van de jeugd. De 
jeugdcommissie wil beide heren bedanken voor inzet en 
hun enthousiasme waarmee ze de jeugd hebben gecoacht.

Afzwaaiende jeugdleden
Ineens heb je je diploma van de middelbare school en ga 
je het jeugdige nest verlaten. Joris Vissers, Tjerk Adema 
en Sander de Bruin zwaaien daardoor af. Jullie waren een 
aanwinst en voorbeeld voor de jeugd en wij hopen jullie 
gauw een keer terug te zien. Succes met jullie opleiding!

Nieuwe jeugdcoaches
We verwelkomen Ingrid Peek, moeder van Jeroen, als 
nieuwe coach bij de jeugd. Ingrid kwam meteen een kijkje 
nemen op het kamp en viel meteen met haar neus in de 
boter. Ze kon meedoen aan het bootcamp dat voor de 
jeugd was georganiseerd!
De jeugdcommissie is nog op zoek naar iemand die ons wil 
helpen met indoor coaching op de vrijdagavond tijdens de 

herfst en winter. Daar is geen roei ervaring voor nodig, en 
het is leuk om te doen.

Nieuwe jeugdleden en aspiranten
Er hebben zich de afgelopen maanden heel wat kinderen 
gemeld die geïnteresseerd zijn in roeien. Tim Steenbergen, 
oudere broer van Rosa is een fanatieke, sterke roeier die met 
veel enthousiasme van start is gegaan. De ouders van Rosa 
en Tim zijn dit jaar ook begonnen met roeien, dus het hele 
gezin is inmiddels bij RV Breda aan het sporten.

Ot en Caspar zijn al wat langer lid

Tim Steenbergen met zijn zus Rosa
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Dan is er Tim van de Klundert. Tim heeft net zijn eerste 
instructies op de ergometer gehad en heeft zijn eerste 
halen in een C2x gemaakt.
Jasmijn Roders is ook lid geworden. Ze kan inmiddels al 
aardig roeien en is ook al mee geweest op jeugdkamp. De 
vader van Jasmijn wilde in februari al een keer langskomen, 
maar toen was het iedere week storm. En daarna brak de 
Corona-crisis uit. Toen er eindelijk weer geroeid mocht 
worden maakte Jasmijn meteen haar eerste roeihalen in 
een gladde skiff, zonder om te slaan.
Melina Avontuur is net begonnen. Haar opa Wim roeit 
bij de Roosendaalse Roeivereniging en Melina had ook 
belangstelling om te gaan roeien. Ook meteen in de gladde 
skiff en droog weer aan de kant.
Ise Versfelt is geïntroduceerd door Janne Volmer, en Ise kan 
inmiddels al goed roeien.
Ook het vierde kind op rij van de familie Laurentius is 
begonnen. Haar naam is Theresa, en ze is pas 10 jaar. Een 
snelle leerlinge, die heel enthousiast is. Haar jongere zusje 
Rebecca zou ook al wel willen roeien, maar die is pas 6, en 
dan moet je echt nog even wachten tot je wat groter bent.
Arthur van der Nat is rugbyer, maar hij was ook 
geïnteresseerd in roeien. Ook Arthur meteen de eerste keer 
in een gladde skiff, en met droge kleren weer op de kant. 
Daarna nog wel even lekker gezwommen, want het was 
warm.
Tenslotte hebben we nog Megan Smulders mogen 
ontvangen. Het jonge zusje van Britt en Steven. Weer zo’n 
voorbeeld van een jeugdlid die meteen in de skiff stapt en 
wegvaart. Ook zij weer droog terug en lekker mee geweest 
op jeugdkamp.
Naast deze lijst lopen er op dit moment nog meer 
aanmeldingen van geïnteresseerden. Lijkt het je leuk 
om aspirant leden te begeleiden naar hun examen, kom 
dan eens praten. De jeugdcommissie zorgt voor goede 
begeleiding van nieuwe coaches.

Jeugdkamp
De teleurstelling was groot toen het jeugdkamp met 
Pinksteren dit jaar niet door kon gaan. Voor dit kamp zijn 
we altijd te gast op het terrein van de familie Steenman in 
Maasdam.
Samen met Dudok van Heel hebben daarna een kamp 
georganiseerd bij Ruderverein Baden in Zwitserland. 
Alles was tot in de puntjes geregeld, maar durfde de gast-
vereniging het uiteindelijk toch niet aan.
Maar de jeugdcommissie gaf niet op, en van 13 tot en 
met 16 augustus konden we alsnog terecht bij de familie 
Steenman.
Het was een geslaagd kamp, met goed weer, veel 
activiteiten en weinig slaap.
Op vrijdag was er een bootcamp die was georganiseerd 
door één van onze leden uit de Crew Class: Marit. Samen 
met haar sportmaatje Chantal. Ook de kampleiding deed 
enthousiast mee, waardoor het lopen de dagen daarna een 
stuk minder ging.
Op zondagmiddag werden de kinderen doodmoe weer 
overhandigd aan hun ouders.

Instructiemiddag
Op 22 augustus was er een instructiemiddag 
voor jeugdcoaches met drie onderwerpen: 
motorbootvaardigheden, afstellen en boot-behandeling, 
en jeugdcoaching. Tussendoor hebben we gezellig 
samen geluncht. De opkomst was goed en de actie is voor 
herhaling vatbaar.

Agenda
Omdat op het moment van dit schrijven niet duidelijk is 
wanneer Easy all verschijnt wordt voor het raadplegen van 
de agenda verwezen naar de website. Op het programma 
staan/stonden een kick-off meeting voor jeugdleden en 
hun ouders, het Mystery Event, jeugdregio-wedstrijden, …

Eerste roeiles van Arthur van der Nat

Samen eten en corvee op Jeugdkamp Maasdam
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Jelle Alkema:  
Zingend in de 
boot  
Door: Anna de Zeeuw
Jelle Alkema is al 6 tot 7 jaar lid van de Roeivereniging 
Breda. Hij heeft vroeger als scholier en student ook 
geroeid. Jelle staat onder meer bekend als ‘de sterke 
motor’ van de GOM 8 die vaak zorgt voor een vrolijke 
noot. Door een onfortuinlijk herseninfarct in mei 2019 
heeft hij echter onder meer verlammingsverschijnselen 
in zijn arm waardoor hij daarna aangepast is gaan roeien. 
Dat is aanleiding voor een interview. Ik word gastvrij 
ontvangen op een warme dag in Oosterhout, waar Jelle 
met zijn partner Vic en hun gezin woont. In de tuin zijn 
interesses van Jelle zichtbaar: er is een door hemzelf 
uitgegraven ‘grot’ en een moestuingedeelte. En stenen, 
meegenomen uit vele landen.

Hoe is Jelle aangepast gaan roeien?
Na een intensieve revalidatie van enige maanden 
spoorden zijn oude roeimaten hem aan bij de wekelijkse 
bezoeken: “Jelle ga de boot weer in, we willen graag weer 
met je roeien.” Dat was ook goed voor zijn revalidatie en 
zo kwam hij bij aangepast roeien in november 2019. Hij 
kreeg roeigezelschap en instructie van een groep steeds 
verschillende mensen als meeroeier en stuur. De Commissie 
Aangepast roeien (CAR), onder leiding van Kees Tempelaar 
is hier verantwoordelijk voor. Specifiek bij Jelle is het 
Richard Louwaard, die zorgt voor een team vrijwilligers die 
met hem gaan roeien.

Hoe ging de eerste keer?
Jelle roeit in een bredere boot (bijvoorbeeld de Steurgat, die 
is aangepast), met twee personen en een stuur. Aan 1 kant 
is extra gewicht. Jelle roeit met één riem (en één arm) en de 
andere roeier met twee riemen. Zijn fysiotherapeut roeide 
de eerste keer mee. Sommige zaken waren uitproberen, 
zoals het instappen. Vic: “Vooraf wilde ik het niet geloven, 
maar het lukt allemaal en hij gaat ook nog erg vooruit. De 
eerste keer moest Jelle bijvoorbeeld met een plank in de 
boot, nu grijp ik hem bij zijn reddingsvest en stapt hij zelf in 
de boot.“

Hoe gaat het nu?
Het roeien kan pittig zijn. Vic: “Laatst kwamen ze terug 
met de mededeling: We hebben hem even driemaal 10x 
hard laten doen.” De stuur houdt het allemaal in de gaten. 
Jelle geeft aan dat hij flink zijn best moet doen. Hij roeit nu 

soms al met twee armen aan de riem. Jelle: “Het gaat beter”. 
Maar roeien gaat niet zomaar, en is soms best zwaar, geeft 
hij ook aan. Vic: “Roeien is ook een kwestie van trainen, 
vroeger roeide Jelle met Ron Slagter, in een aangepaste 
boot. Het samen roeien ging toen ook steeds beter.” Richard 
Louwaard: “Hij gaat gigantisch vooruit, echt fantastisch, je 
moet hem bijna afremmen. Hij wil vaker roeien en heeft 
veel doorzettingsvermogen. We hebben gezien dat hij 
zich steeds verder ontwikkelde.” Meeroeier Thom Rolf: 
“Jelle geniet van het roeien en onderweg wordt er vaak 
gezongen. Iedere keer gaat hij een beetje vooruit.”.

Is roeien de enige sport?
Jelle is verder ook sportief, hij heeft nu een nieuwe 
aangepaste fiets, hij en Vic maken samen tochten. Op een 
filmpje fietst Jelle vrij hard over een bospad. Een van Jelles 
doelen is toch weer op zijn gewone fiets te kunnen fietsen, 
geeft hij aan. Ook wandelt hij veel, in de bossen in de 
omgeving van Oosterhout. Graag wil hij ook Jeu de boule 
gaan doen.

Wat mist hij nog?
Jelle geeft verder aan dat het koffiedrinken en kletsen na 
het roeien, tijdens de Coronacrisis, er nog niet altijd van is 
gekomen. Dat is ook onderdeel van het roeien, en we hopen 
Jelle snel bij de koffie tegen te komen!
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In coronastijl gedoopt: Victor (4-) en Machteld van Nassau 
(skiff)
Verslag reeds op onze website gepubliceerd (4 juli 2020): 
https://www.roeiverenigingbreda.nl/126-commissies/1498-in-
coronastijl-gedoopt

Breda heeft er een nieuwe C-boot bij: de Amer
Verslag reeds op onze website gepubliceerd (16 aug. 2020): 
https://www.roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/
materiaal/1509-nieuwe-c-boot-gedoopt

Nieuwe oefenskiff Angharad gedoopt
Verslag reeds op onze website gepubliceerd (23 aug. 2020):
https://www.roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/
materiaal/1513-nieuwe-oefenskiff-angharad-gedoopt

Nelly Nouwen (rechts) aan het woord.

Uitbreiding vloot 

Kees Tempelaar (links) aan het woord. Bij de doop van de Amer was het druk. Ook 

op het water.
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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
Marit de Haan, Luc den Hooglander, 
Jörgen Kocx, Hanneke de Leeuw, Joep 
van Loosbroek, Joost Nijskens,  Jan Paul 
Steenbergen 

S2
Leon Bos, Marjorie van Geenhuizen, Paul 
Hooijdonk, Mario Maas, Wilma Oranje, 
Margot Zijtregtop

S3
Getty van de Bogert, Geert Jaspers, Ingrid 
Peek, Dave Oistad, Ester van der Velden, 
Joris Willems

S4
Tarek Bassil, Marc Vrijma

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 vacature 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


