MPM 2007
Op vrijdagmorgen , voor dag en dauw, vetrokken we met de Pedro van schipper
Erik vanuit Uitgeest richting Amsterdam om de Laura G op te halen. Het schip (
in de jachtenwereld spreekt men van een schip, ook al betreft het een notendop)
was afgeladen met proviand en van alle luxe voorzien.
Na wat getob met bruggen, sluizen, mast, fender hier, fender daar, voor het
donker aangekomen in de Koninklijke jachthaven van Muiden. Nog te
vermelden valt dat Egbert op de tast het plaatsje wist te vinden.
De volgende dag was iedereen ruim op tijd aanwezig. Toch zagen we nog kans
zodanig laat in de boot te stappen, dat we door de startende sloepen roeiend,
achter de startlijn moesten zien te komen. Kortom, chaotische taferelen.
We starten tezamen met Kaatje (geen familie), een soortgelijke sloep waarmee
Klaas betrekkingen lijkt te hebben. Afijn, die roeiden we er wel uit, bleek al kort
na de start. Een heel ander verhaal werd de Epoxidus van Corus, ook zo’n
soortgelijke sloep, die een minuut achter ons startte. Maar door de aanwinst van
twee aspiranten, Jaap en Jeroen (niet te verwarren met de buurmannen van
Erik),wisten we net voor te blijven.
De tweede race van die dag ongeveer hetzelfde, weer laat in de boot, weer chaos
bij de start. Alleen moesten we dit keer, ondanks bovenmenselijke inspanning,
de Epoxidus voorbij laten. ‘s Avonds eten bij Graaf Floris, zoals dat hoort bij
deze wetstrijd en daarna flink aan de drank in kroegen en feesttent. In de
feesttent bestond de mogelijkheid om gratis onzedelijk te worden betast indien
men met volbeladen blad bier boven het hoofd een vrouwenteam passeerde.
De volgende dag bleek de schade mee te vallen, geen echt punthoofd.
Waarschijnlijk hadden de roeiers van de Epoxidus daar wel last van want die
maakten die dag geen kans. Na de finish werden flesjes Muider Schippersbitter
in ontvangst genomen en geledigd. Nog een afterparty aan boord van de Pedro
en de terugreis werd aanvaard. Mede dankzij dit schip en de gastvrijheid van
haar schipper werd deze wedstrijd een succes en onze dank is groot.

