
Begin november was het weer zover. De laatste 
wedstrijd van het seizoen. Normaal gesproken een 
2 daags evenement, maar voor een aantal van de 
roeiploeg dit keer zelfs 3 dagen. Vrijdagmiddag 
trailer met Lootsman aangekoppeld aan de gigatruck 
van Erik. In Muiden snel de boot te water, meteen 
de BEKER in ontvangst genomen 
en op zoek naar ons onderkomen. 
Dit jaar de Broedertrouw. 
Prachtig bruine vloot schip, 
waarop genoeg plaats was voor 
ook een Brits pilot-gig team uit Lowestoft en 
wat roeiers uit Tholen (de grote regelaars).

Zaterdag in de loop van de ochtend was iedereen 
van de ploeg aanwezig, palaver, de damesteams 
bewonderd, drinkflessen gevuld en plaats genomen 
in de boot voor de 1e helft van de grote finale.

Een rondje van Muiden rond Pampus en terug is zo’n 7 
km. Voor ons, afhankelijk van het weer, tussen de 45 en 
50 minuutjes. Vooraf goed drinken, dan hard werken 
en voor je het weet herstellen met een pakje chocomel. 

Helaas waren de collega’s 
uit Amsterdam met hun 
Laura G niet aanwezig. Geen 
strijd tussen Loodsenteams 
dus en automatisch toch 
een 1e prijs voor ons.

‘s Middags de 2e helft. Ging 
stukken beter. ‘s Avonds 
feest en het verdelen 
van de jaarprijzen. Wij 
blijven iedere keer hopen, maar ook dit jaar ging 
de cup met de grote oren naar een ander team: 
de Kaat uit Tholen. Stephan was nogal jaloers.

Zondag met 9 punthoofden 
nog een rondje, zeg maar de 
3e helft. Sloep laden en het 
galgenmaal. Toch met een goed 
gevoel na een sportief weekend 
en heel veel lachen terug naar 
Rotterdam. Uitslagen zijn verder 
niet van belang. We blijven in de 
2e klasse. Een mooie prestatie.

                                                                                                             

De bemanning:  Erik, Reinier, Ron, Guus, Jan, Bert, 
Stephan, Hein en Brian.

Op naar het nieuwe seizoen in 2018!
Met sportieve roeigroet, Stuurboord Slag

DE GROTE FINALE


