
 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

Namens het bestuur van de HT-Roeirace: 

 

Afgelopen zaterdagmorgen ontvingen wij het verdrietige bericht dat ons bestuurslid Frans 

Breek na een kortstondige ziekteperiode is overleden. 

We wisten dat Frans ongeneeslijk ziek was maar de snelheid waarmee het ging heeft ons 

verrast. 

Twee weken voor zijn overlijden hebben we voor Frans en zijn vrouw Danny nog een 

onvergetelijk verrassingsweekend georganiseerd op Terschelling. 

Mede met dank aan de mannen van het roeiteam De Orkaan uit Muiden. Het team was 

speciaal voor Frans met zijn vroegere sloep De Orkaan naar Terschelling afgereisd om nog 

éénmaal met hem een klein tochtje te maken in de haven van Terschelling en het Schuitengat 

als eerbetoon en onder begeleiding van vijf roeiploegen van de Terschellinger 

Roeivereniging. 

Hij heeft dit als zeer indrukwekkend en emotioneel ervaren. Hij zei nog: “dat jullie dat 

allemaal voor mij doen”, wat natuurlijk heel erg paste bij zijn bescheiden karakter. Maar 

natuurlijk meer dan verdiend. 

 

Wij hebben Frans leren kennen als iemand die leefde voor het roeien. Eerst als roeier van 

roeiteam De Orkaan, waarmee het team vele prijzen heeft gewonnen.   

Frans was een pionier in het verbeteren van de prestaties van zijn roeiteam De Orkaan. 

Verbeterpunten aan de sloep, zoals het roer, posities van de doften en de dollen en de 

aanpassingen van de riemen werden een specialiteit van Frans. Alles om nog een betere 

prestatie te leveren met zijn team. 

Frans was mede eigenaar van de roeisloep De Orkaan. Nadat zijn team gestopt was, is de 

sloep verkocht aan het huidige roeiteam uit Muiden. 

 

Na zijn periode als actieve roeier bleef hij zeer betrokken en geïnteresseerd in het sloeproeien. 

Vanaf het begin van de sleepweekenden is Frans nauw betrokken geweest bij de Sleep en 

Keur Commissie (SKC). Zijn opgebouwde kennis en ervaring over alles wat maar met 

roeisloepen en toebehoren te maken had, kwam goed van pas.Maar  zeker ook zijn 

enthousiasme als teamplayer, Frans genoot daar van. Dit werkte aanstekelijk naar de andere 

vrijwilligers. 

 

Nadat eind 2014 Kees Jan van Beek aangaf te stoppen als organisator van de HT was het 

contact door Dirk de Boer met Frans snel gemaakt. Zij besloten een gezamenlijk bestuur op te 

richten onder de naam HT Roeirace. Uitgangspunt van Dirk en Frans was om een bestuur te 

vormen met leden van Harlingen en Terschelling. 

In die periode was dat nog geen vanzelfsprekendheid omdat er grote rivaliteit was tussen de 

teams van Harlinger en Terschellinger roeisloepen. Zij kennen het Wad allebei het beste, 

vinden zij. 

Al snel was er een bestuur gevormd dat goed ging samenwerken en waarmee nieuwe ideeën 

en vriendschappen ontstonden. 

Een eigenschap van Frans was dat hij altijd bezig was met verbeterpunten en toekomstgericht 

denken. Dit leidde o.a. tot het puntensysteem voor de wildcards en inzicht in de wachtlijst op 

de website. 

Ook was hij altijd het aanspreekpunt op het mobiele nummer van de HT. Met al zijn kennis 

kon hij de vragen bijna altijd snel beantwoorden. 

Naast de HT vond hij ook nog tijd om de Harlinger Kampioenschap Sloeproeien in het eerste 

weekend van april mede te organiseren. 

 

Wat zullen wij hem gaan missen als vriend en bestuurslid. En zeker ook zijn enthousiasme, 

kennis en grote betrokkenheid voor het roeien en ons persoonlijk. Er is een grote en 

bescheiden persoonlijkheid verloren gegaan voor sloeproeiend Nederland. 

 

Frans bedankt namens ons allen en een behouden vaart. 

 

 

                      
 

 

                                                              


