
Muiden-Pampus en weer terug 2010   

Het is de wedstrijd die door de Laura het meest geroeid is. Sinds 1995 strijden we mee in het veld 

van zo’n 100 sloepen.  Met wisselend succes kan ik niet roepen, maar de tijden variëren wel. Laten 

we het weer maar noemen als belangrijkst bepalende  parameter in deze. Dit jaar bijvoorbeeld werd  

tijdens de zaterdagraces  2 x 45 minuten geklokt;  zondag werd  de stopwatch  eerst na 55 minuten 

ingedrukt.  Daarbij schrijven we 6 minuten toe aan de verslechterde weersomstandigheden (golfslag 

en NO 4 Bf  en de andere  4 minuten aan het feit dat ook dit jaar weer het schip van Erik dienst heeft 

gedaan als logementschip.  Ingewijden weten wat dat kan betekenen  betekent. 

MPM. Route 1 is de gebruikelijke 7.5 km lange route. Route 2 en 3 bij ZW 7+. Route 4 bij Bf 0  

  

De bezetting: Joop aan het roer (Egbert neemt zondag het roer in handen), Caat en Roy op slag, Jaap, 

Erik, Ed, Dirk, Marielle en Klaas. Bert onthaalt ons  en zwaait ons na bij de eerste race. Nog zo’n 

verschilletje met  de 1
e
 jaren. Waar zijn de fans?  Weinig partners, kinderen, collega’s, kennissen die 

ons met gejoel  begeleiden en onder gejuich binnenhalen. Muiden-Pampus kent z’n ontberingen, 

maar heeft toch ook zijn charmes en bij Marion en Erik is plek zat. 

O ja, er wordt ook geroeid. Dynamiek te over. Elke minuut worden 3 sloepen weggeschoten, hetgeen 

een heerlijk gekrioel van sloepen tussen sluis en startlijn te weeg brengt. Met veel gebrul en gefluit 



persen de leden van het MPM comité de sloepen in de juiste banen. Tussen al die herrie kunnen de 

stuurmannen/vrouwen nauwelijks hun orders kwijt, laat staan dat deze gehoord/opgevolgd worden. 

De volgorde van sloepen lijkt nogal willekeurig. Snelle en langzame(re) sloepen zitten in dezelfde 

startgroep of dicht bijeen. Gevolg is dat je al snel na de start andere sloepen passeert, dan wel 

(gelukkig niet te snel) achterhaald wordt door andere sloepen. Op deze manier blijft het 

wedstrijdveld compact maar toch ook redelijk langgerekt, zodat bij binnenroeien van de 

Vechtmonding geen al te gekke opstoppingen ontstaan.  De Laura gaat lekker.  Vrijwel  voortdurend 

wordt geteld, hetgeen zich vertaalt in een gelijkmatige slag.  Onverwacht worden we zelfs af en toe 

vergast met een positieve roep uit het neusje.”Zo gaat ie lekker – mooooie slag!” Laten we bij het 

tellen van Marielle nog wel eens stiekem een steekje vallen, bij Roy hebben we het hart niet. De tijd 

dat onder gezellig gekeuvel uit het neusje,  de zachte plons van de bladen in het water het ritme 

aangaf , lijkt ver achter ons. Jammer dat we ons deze dagen niet kunnen meten met de Rotterdamse 

of Zeeuwse collega’s.  Ze laten verstek gaan. De Epoxidus start te ver bij ons vandaan. Gelukkig 

vinden we andere whalers die ons tot grote prestaties dwingen! De eerste race wordt door ons wel 

beoordeeld als trainingsronde. Niet gek natuurlijk als je de trainingsuren die enkelen(?) van ons in de 

armen hebben  beziet. De 2e race zullen we het waar maken! Voor ons gevoel roeit het ook een stuk 

beter. Sloepen die ons in de eerste manche hun roer lieten zien, komen ons nu niet voorbij, terwijl 

wij sloepen inhalen die we voorheen niet gezien hebben.  Afijn.. Ingeroeid? Afgetraind?  De 2
e
 race 

gaat slechts een halve minuut sneller, maar als je in ogenschouw neemt dat bijna alle andere sloepen 

hun 1
e
 ronde sneller roeiden dan de 2

e 
, hebben we het goed gedaan!  

Zondag, de 3e race. Koud, dun windje, golven, nat!  Een MPM waardig! Beheerst doch soepel schuift  

Egbert door de boot richting roer. Voor hij zich goed en wel geïnstalleerd heeft op zijn doft je, 

spuiten we er met 4 korte slagen al vandoor. Het moet ook maar achter de rug zijn!  De gedachten 

zijn al bij het traditionele slokje Schipperbitter.  Het passeren van de strekdammetjes van de Vecht 

doet vandaag denken aan het verlaten van de havenhoofden van Harlingen bij een winderige HT.  De 

NO -en wind  maakt aardige golven die de Laura flink laat dansen. Naarmate we verder van de kust 

komen wordt de golfslag minder stijl en na het ronden van Pampus is het leed geheel geleden. 

Ruiken we stal? Hebben we dorst? Zijn we het zat? Met gezwinde slag roeien we als Obelixen naar 

Muiden. Sloepen die ons zojuist voorbij zijn gelopen, pakken we moeiteloos terug (echt waar!) en 

onder luid gejuich (waarschijnlijk voor een andere sloep, maar daar hebben we  geen oog voor 

gehad) worden we afgeblazen.  Wel geroeid! 

Aan boord bij Erik genieten we na onder genot van ons welverdiende slokje. We kijken al weer uit 

naar volgend seizoen. 

 Erik (sleep, bier, kooien), Marion (soep, broodjes,koffie), Marielle (super sushi, wijn), Jaap (lig-en 

parkeerplaats), Bert, Cora, Johan + kids (support) en anderen  die bijdroegen aan dit festijn, BEDANKT 

Benieuwd naar uitslagen en andere weetjes: http://www.muidenpampusmuiden.nl 

 

  


