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DOOR JOS WASSINK   FOTO'S BOB BERRY

roei!materiaal

De Amerikaanse bootsman en veteraan-roeier Bob Berry baarde afgelopen najaar 
opzien door de blinde tiener Sofia Priebe naar een overwinning te sturen.

  In het demonstratiefilmpje dat Berry 

opstuurde, zit hij voor in een motorboot met 

een radiozender op z'n knie. Het is zo'n zen-

der waarmee amateurs een modelvliegtuigje 

besturen. Honderd meter verderop vaart een 

Sofia Priebe met haar coach Bob Berry. Let op het witte kastje op het achterdek. 

Daar zit het skiffroertje onder. 

In een waterdicht koelkastdoosje met antenne zit de ontvanger. 

Een snoer loopt naar het motortje boven het roer.

Afstandsbediening
voor skiff

skiff die een bocht naar bakboord inzet en op 

korte afstand een oranje boei aan stuurboord 

passeert. De roeister kijkt niet op of om, maar 

blijft stoïcijns doorroeien. De demonstratie 

van de op afstand bestuurde skiff is gelukt.

Bob Berry is vergroeid met het Harvard 

 botenhuis in Connecticut. Hij groeide er op en 

doet er nu allerlei onderhoud en reparatie-

werk. Zijn zus is er al meer dan dertig jaar de 

huismeester. Op een gegeven moment liep 

daar Sofia binnen, met haar ouders, omdat ze 

wilde leren roeien. Eén probleem: ze lijdt aan 

een erfelijke oogaandoening waardoor ze zo 

goed als blind is. Berry zag een tenger meisje 

met een taai doorzettingsvermogen. Hij wilde 

haar laten skiffen in plaats van tweeën. 

De lokale roeilegende Harry Parker doneerde 

zijn oude Maasskiff en Berry knutselde daar 

in zijn werkplaats een roertje onder met 

 afstandsbediening.

Afgelopen najaar, tijdens de Coastweeks 

Regatta (17 september), voer de afstandsbe-

stuurde skiff voor het eerst een tweekilome-

terwedstrijd. Sofia roeide in een veld met 

leeftijdgenoten en kwam als eerste over de 

finish. Later die dag won ze een tweede me-

daille in een mix jeugd dubbel met haar broer.

Het kleine meisje en haar trotse robuuste 

coach trokken de aandacht van een verslag-

gever van de roeisite heartheboatsing.com, 

en zo kwam de Remote Coxswain in het 

nieuws. Andere blinde roeiers namen contact 

op met Berry, en hoewel hij geen commerciële 

onderneming wil beginnen met zijn vinding 

helpt hij anderen graag op weg. Voor de ont-

vanger rekent hij zo'n 280 euro, de verzen-

ding kost 35 euro. Uit de communicatie met 

Berry werd het niet duidelijk of dit ook inclu-

sief de zender is.

Het prototype was een witte doos op het ach-

terdek van de skiff, het huidige kleinere model 
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is ondergebracht in een waterdicht koelkast-

doosje. Wel moet er een roertje worden ge-

monteerd aan de romp. Tweeën hebben daar 

meestal een voorziening voor, skiffs vaak niet. 

Dat vraagt om een handige bootsman. Tot 

slot: het bereik van de zender is beperkt tot 

150 meter, dus de coach/stuur moet wel vlak 

achter de pupil varen.  

Berry wil geen commerciële 

onderneming beginnen, maar helpt 

anderen graag op weg. 

Meer informatie
Roer: http://www.remotecoxswain.com

Sofia: https://sofiasees.org  


