
In het 1e weekend van november is altijd de afsluiting van het roeiseizoen in Muiden. 
Alle teams willen daar graag aan meedoen, maar er is helaas een limiet aan 
deelnemers. 
Als een team gedurende het jaar voor het weekend 5 FSN-wedstrijden heeft geroeid, 
kan je meedoen aan de voorinschrijving. Gelukkig was dat voor ons het geval en na 
wat technische problemen aan de andere kant van de computerkabel kon ik ons team 
met de Lootsman inschrijven. 
Op zaterdag 5/11 was het dan zover. Erg vroeg uit de veren, verzamelen in Schiedam en vol goede moed 
onderweg naar Muiden. Boot te water, aanmelden, slaapplek inspecteren en kijken naar de damesstart. 

Dit keer sliepen we op een schip van de “bruine 
vloot”, samen met een team uit Kortgene. De klipper 
“Boekanier” lag afgemeerd in de jachthaven. 
De catering werd geheel door het gezellige team 
voor hun rekening genomen en ik moet zeggen: 
prima voor elkaar, heerlijk gegeten, gedronken en 
veel gelachen.  
En na een korte medische interventie zaterdagnacht 
bij een bemanningslid van ons, nog goed geslapen 
ook. 

Wij moesten met startnummer 139 als één van de laatsten van start. Twee keer op zaterdag en één keer 
op zondag. De zaterdag resultaten telden nog mee voor het jaarklassement en de zondag is meer om het 
punthoofd van het feest kwijt te raken. De uitslag telde mee voor het totaal resultaat in Muiden. 

De 3 races gingen als volgt:   
Er werd gestart met 3 sloepen tegelijk. Tussen iedere start een paar 
minuutjes. Zo bleef het hele startveld lekker dicht bij elkaar. De tocht van 
7,5 km ging vanuit Muiden richting Pampus. Daaromheen en dan weer zo 
snel mogelijk terug naar Muiden (Route 1). 

Zoals je in November 
mag verwachten, was 
het weer niet al te 
best. Gelukkig niet al 
te veel wind, maar wel 
veel ….. heel veel 
hemelwater. 

Zaterdagavond was er uiteraard feest in de tent, met 
de uitreiking van de jaarprijzen. 

Natuurlijk ging de strijd weer tussen de Lootsman en 
de Laura-G uit IJmond. Altijd een gezonde collegiale 
competitiestrijd. 
Na 3x voor Pampus te hebben gelegen, was het 3-0 
voor de Lootsman. De 2e ronde was erg close, 
slechts 5 seconden sneller.  
In het totale veld van 30 Heren2 teams zijn we op tijd als 7e geëindigd en op handicap als 21e (de Laura-G 
11e en 25e). 

Roeien -  Drie keer voor Pampus 



De bemanning dit jaar bestond uit: 
Guus vd Meulder, Stephan Grol, 
Egbert Giebel, Brian Schillemans, 
Hans de Jonker, Martin vd Laan, Jan 
Arends, Erik Kiela, Reinier Verschoor 
en op zondag i.p.v. Martin, Stephan 
Veludo. 

Na afloop van de zondag-race wacht de roeiers altijd een lekker flesje sap, om 
het bloed door de aderen te laten stromen. 

25 Jaar MPM roeierslied: 
   De zon scheen met druppels 
   De regen viel met stralen 

    De roeiers blijven buffels 
    Met hun tomeloze halen 
    De sloepen sneden statig 
    En Peter verloor zijn stem 
    We waren allemaal jarig 
    En wel 25 jaar MPM! 

Na het kranen en een stukje toeren over de snelweg hebben we zondagmiddag de trailer met boot weer in 
Schiedam geparkeerd en konden we met een goed, sportief vermoeid gevoel naar huis. 

Jubileumboeken over 25 jaar MPM liggen op de posten om helemaal stukgelezen te worden. 
Op naar het nieuwe seizoen !!! 

Stuurboordslag 

De roeiwedstrijden van het seizoen 2017.  
Hier gaat de roeiploeg, met de Lootsman, waarschijnlijk aan mee doen om hun plek in de 2e klasse heren 
te verdedigen: 
25/03: Veerse Slag te Veere. 
01/04: Vechten op de Vecht. Start in de kom van Weesp. 
08/04: Utrechtse Grachtenrace. Start in Bunnik, door de oude grachten van Utrecht, finish in 

de Veilinghaven. 
15/04: Slag om de Zaan te Zaandam bij de meisjes van Verkade. 
26/05: Harlingen-Terschelling. De tocht der tochten over de Waddenzee. 
10/06: Kaagrace op de Kagerplassen. Start en finish bij de koninklijke zeil en roeivereniging. 
17/06: Zwolse Grachtenrace. 
24/06: Kameleonrace vanuit Terherne. 
02/09: Maasrace op ons eigen water in Rotterdam tijdens de havendagen. Massastart onder de 

Erasmusbrug en finish bij de Jobshaven. 
09/09: Zwarte Water Race bij Zwartsluis. 
16/09: Veerse Meer race. Vanuit Kortgene. 
07/10: Langweerder roeiwedstijd over Fries water. 
14/10: De Grachterace van Amsterdam door de grachten en over de Amstel. Start en finish bij het 

Olympisch stadion 
04&05/11: Muiden Pampus Muiden. De afsluiting van het seizoen. 2x op zaterdag en 1x  op zondag rond 

Pampus. Start en finish in Muiden bij de koninklijke zeil- en roeivereniging. 


