
De kop eraf en daarna aan de ouzo !!! 
Op 1 april moest de kop er weer af. Niks van bloed te zien hoor, wel blaren na 
afloop van de 1e roeiwedstrijd van het seizoen.  

‘s Ochtends vroeg was het verzamelen geblazen op een carpoolplaats langs de 
A13. Met de monstertruck van E.K. en de sloep al stuiterend erachter waren we 
snel in Weesp.  

Proppen erin, boot te water, vlakbij de feesttent 
aanleggen en daarna aan de koffie. Onze 
Amsterdamse vrienden kwamen ook al snel bij ons 
zitten om de winterstop even door te nemen. 

Niemand laat dan het achterste van zijn tong zien. Bijna 
niemand heeft getraind in de wintermaanden. Had wel 
gekund trouwens, want ijs heb ik niet gezien. 

Als eerste waren de dames aan de beurt, wat drakenboten voor de show en 
daarna verschenen wij met geslepen messen aan de start. Die kop moest er 
toch af. Vlak voor de start werd het onze stuurman toch wat te veel en moest hij 
nog even sanitair ontspannen.  

Opgelucht terug in de boot, daardoor een wat chaotische start, maar die kop 
rolde toch maar weer over dek zo de Vecht in. Aan het einde van het seizoen 
halen we hem weer op als we in Muiden de hoofdprijs gaan ophalen. 

De bemanning bestond dit keer uit: Karel, Bert, Brian, 
Hans, Reinier, Stephan V., Erik, Martin en de 
joker: Robert. Fijn dat je het lege doft wilde opvullen. 

Het weer zat uiteraard mee, dus heerlijk cruisend hebben 
we de 12 km in een voor ons goede tijd afgelegd. Geen 
record, maar toch een puike prestatie.  

Uitslag wil iedereen altijd weten, maar is totaal 
onbelangrijk. Vooruit dan maar: wij hadden met 1u11m02s 
de 19e tijd van de 53 sloepen. De Laura G. uit 020 deed 
er 1u14m14s over, 30e tijd. Op handicap werden wij 46e 
en de Laura G. 53e. 

Bij de prijsuitreiking hebben ze ons na het bieren niet meer gezien, want we hadden ook dit jaar weer een 
afspraak met Niki om de ouzo te proeven. Verrukkelijk spul is dat. Met een voldaan gevoel zijn we daarna 
naar huis gereden om de blaren te verzorgen. 

Supporters weer bedankt voor de aanmoedigingen. 

Welke oude vent heeft toch zijn boot uitgeleend als 
finish?  

Dit is de prijsvraag van deze Voortvarend. Bij een 
goed antwoord, krijgt u een geheel verzorgde 
roeitraining van 2 uur in onze Lootsman. 

Met sportieve roeigroet, 
Stuurboord Slag 


