
Wil je eens nader kennismaken met deze sport? 
Wil je weten of, en hoe roeien voor jou mogelijk 
is? Woon je in de regio Breda? Meld je dan aan 
voor een kennismakingsgesprek. 

Of je nu interesse hebt in het maken van toer-
tochten, wedstrijden wilt roeien of voorkeur hebt
voor recreatief roeien, roeien is een sport voor 
iedereen, met of zonder fysieke beperkingen. 
Roeien ook een sport voor jou? 

Maak een afspraak en kom langs!
car@rvbreda.nl

Locatie: 
Bredaseweg 30, 4844 CL Terheijden

Meer informatie op:
www.rvbreda.nl/commissies en www.knrb.nl 

Roeien, een sport 
voor iedereen!

Roeien, óók met 
een beperking, 

bij Roeivereniging 
Breda!

Houd je van bewegen, water en natuur? 
Dan is roeien  -ook al heb je een lichamelijke 
beperking - een sport voor jou !
Roeivereniging Breda is een actieve vereniging 
die sinds een aantal jaren ook een afdeling aan- 
gepast roeien kent. Het onderdeel aangepast 
roeien bij RV Breda is al ver ontwikkeld. 
We beschikken over veel hulpmiddelen om 
roeien voor iedereen mogelijk te maken. 

Ons prachtige clubgebouw is toegankelijk voor 
rolstoelers. Na het roeien kun je in het clubhuis 
onder het genot van een drankje, samen met 
andere clubleden genieten van een geweldig 
uitzicht over de rivier De Mark.
Als het weer minder mooi is, kun je gebruik 
maken van onze fitnessruimte.



Roeien is een sport waarbij je nagenoeg al je 
spieren gebruikt in een rustige regelmatige en 
herhaalde beweging. Genietend van het bewegen 
op het water, alleen of samen met anderen, werk 
je aan je conditie en verbeter je je spier- 
kracht. Risico’s voor het oplopen van blessures 
zijn er nauwelijks. 

In een kennismakingsgesprek gaan ervaren roeiers
met een medische achtergrond, met jou na, wat
je mogelijkheden en wensen zijn. Natuurlijk 
houden zij daarbij rekening met beperkingen. Als 
je besluit te gaan roeien nemen gemotiveerde, 
opgeleide instructeurs, zo snel als verantwoord 
is, je mee het water op. 
Het tijdstip bepaal je samen met je instructeurs. 
We werken dus volledig op maat.

Ons prachtige 
clubgebouw 

is rolstoel
toegankelijk


