
     

2 en 3 november 2013. De 22
e
 Muiden Pampus Muiden en 

wat er aan vooraf ging. 

Voor de Laura G is het inmiddels de 20
e
 keer dat ze de strijd                                                                              

aangaat met 130 andere sloepen en Gigs. In 1994 was de verf nauwelijks 

gehard of de mannen van het 1
e
 uur lagen al te spartelen op het IJ-meer, 

worstelend met riemen als heipalen, die door middel van plastic 

manchetten als het ware met de dollen waren verkleefd.                      

Een enorme verbetering  volgens de bouwer Dick van Amerongen. Of we hadden na wat trainingen in 

de Kromhout Whaler nog geen feeling met de sloep ȯf het patent was waardeloos, want nog voor de 

start had de schroevendraaier zijn werk al gedaan. Enfin we zijn 20 jaar verder en zijn na enkele wel 

zinvolle aanpassingen zoals uitgebouwd dolboord en nieuwe riemen zijn  de roeiers volledig 

vergroeid met de Laura G. Helaas groeit ook de leeftijd van de mannen van het 1
e
 uur mee met de 

leeftijd van de Laura. Gisteren en vandaag zag ik Peter, Leo, Klaas, Rene, Ed en Joop, aangevuld met 

toch ook al wat oudgedienden Erik en Caat  in de boot. Buurman Hans en Jaap, de laatste, maar ook 

ongeveer de enige aanwas van het afgelopen decennium, voltooiden de ploeg. Helaas staken bij de 

oudjes enkele kleine, doch vervelende blessures de kop op. Peter roeide met gekneusde zwevende 

ribben en Klaas krijgt steeds meer hinder van een onwillige schouder. Dirk moest al verstek laten 

gaan met een verdraaide knie. Zijn er nog meer excuses? 

Oh ja, wat er nog meer aan vooraf ging. Maandag 28 

november, de laatste training voor de MPM. Een stevige 

mailwisseling vindt zondag plaats. Wel, niet, wel? Kreten 

als “Watjes” en “We gaan het wad toch niet op!”  doen 

ons besluiten een laatste training aan te gaan, code RED 

ten spijt. Tot 10 uur ging het ook nog. Snel de grachten 

in. Hoe zo snel. 7-8 Beaufort op de kop in het Westerdok 

is geen kattenpis. We  duiken de Prinsengracht in, maar 

na het kruisen van de Brouwersgracht, moeten we ons al 

gewonnen geven.  

Het is onmogelijk de boot te sturen, vooral als de 

bruggen, met 1 kant plat, gepasseerd moeten worden.  

Een woonark heeft de strijd al verloren met een boom 

en reclameborden vliegen door de lucht.  

We keren om en zeilen door het Westerdok terug naar onze ligplaats. Toch even het “gevoel” gehad, 

maar of we slim bezig waren? Dacht ’t niet. Op de weg naar huis tellen we vele gevelde bomen, de 

treinen rijden niet en de KING is weer naar zee gevlucht.  

 

De MPM dan. De weersvoorspelling voorspelt weinig goeds. ZW6 tot 7, aanwakkerend tot 

stormachtig. Het komt gelukkig wat later op de dag. We treffen elkaar op de Ba Tigre van Erik. 

Donderdag heeft hij met Hans en Peter de Laura naar Muiden gesleept.  Na de dameswedstrijd is het 

tegen enen onze beurt een plek bij de startlijn in te nemen. De Lootsman met Rijnmonds dreamteam 

aan de riemen start een minuut voor ons. Onze trouwe fans, ook al van het 1
e
 uur, Willeke en Cora 

schreeuwen ons bij de start succes toe. 3..2..1..GO. Vier maal kort en over op lang doen we 

blindelings.  Het wordt een makkie. Geen wind, geen golven. Het wedstrijdveld is dit jaar evenwel 

wat aangepast. De Whalers starten allen in de achterhoede. Slechts de snelle Gigs gaan nog later aan 

de haal. Het blijkt al snel dat de andere whalers nog verder gevorderd zijn in hun trainingsarbeid dan 

wij, want ze halen ons gestaag links en rechts in. Na Pampus is het de buurt aan de Gigs. De smaad 

 



van het dragen van de lantaarn hoeven we net niet te dragen. Eén Gig kunnen we achter ons houden 

en twee sloepen worden nog gepasseerd.  Na 49 minuten is het: ”Laura G binnen“. Iets sneller dan 

de Kaatje van de oud-kwekelingen (gemiddelde leeftijd 65). De Lootsman is bij de finish 4 minuten 

uitgelopen op ons. Na de soep volgt tegen vier uur de 2
e
 run. Eigenlijk in meerdere facetten een 

kopie van de eerste. Een prachtig voordeel van een nadelige late start is de aanblik van de lange 

kleurrijke sliert van sloepen op hun terugweg van Pampus naar Muiden. Donkere luchten naderen 

gezwind, maar meer dan een dichte motregen komt er niet uit. Ditmaal houden we na een hevige 

strijd op de Voorvecht twee Gigs achter ons. De tijd? 51 minuten. 

 

Dan de zondag. Het weerbericht komt zijn belofte na. Regen, wind, hagel. Vandaag 20 sloepen 

minder. Die houden zondagsrust. Op weg naar de sloep hoor ik flarden van een gesprek tussen 

enkele vermoeide dames: ”….zwaarder dan de HT”, ”….ben uitgeput”. Ook zie ik een huilende dame, 

zwaar ondersteund, over de vlonders strompelen. Dat belooft  wat! Peter is met zijn ribben thuis 

gebleven. Zijn plek in het neusje wordt ingenomen door good old Ed, die na een jaar “het gevoel” wel 

weer eens wil hebben! Jaap wordt na een toch wel ingrijpende persoonlijke emotionele gebeurtenis 

ontzien van de slagroeierstaak en wisselt van plaats met Klaas (die van die schouder). Bert heeft ons 

moed ingesproken en zwaait ons bij de start uit. Wat een hondenweer! En daar gaat het weer. Halve 

wind, wat van achteren in. Lekker zo. Beetje gieren, net niet planerend. Voor de wind om Pampus 

heen en ja, dan is het zo ver. Slingerend en stampend proberen we Pampus achter ons te krijgen. De 

één wil een lange slag terwijl de ander met deze golven juist een kortere slag wil. De één hangt, de 

ander werkt liever met de armen en een derde doet aan push uppies met de riem. Met schrik en enig 

ongeloof  zien we dat Jaap met een oude heipaal, die noodgedwongen als reserve riem dienst doet, 

roeit (oh, hebben we ook andere riemen dan?). Slag na slag komen we weg van Pampus. De 

intensieve trainingsarbeid werpt hier zijn vruchten af! De tussen de donkere wolken doorbrekende 

zon trakteert ons op prachtige regenbogen en geeft de golven een smaragdgroene kleur. De witte 

kammen steken mooi af tegen de donkere lucht. Bekoort het roeien niet, je kunt in ieder geval van 

de natuur genieten. Pampus en de golven worden geleidelijk kleiner en na het aftellen van de 

boeienparen stuurt Joop ons de Vecht op. De laatste meters krijgen we vleugels dankzij het 

enthousiaste yellen van het publiek op de daar gemeerde schepen en net voor de hemelpoorten een 

fikse hagelbui doorsluizen, passeren we de finish. MPM, het is weer geweest zoals het hoort. Wind, 

regen, golven, buiswater en Schipperbitter.  Snel naar de Ba Tigre om door te warmen en voor een 

doorwarmertje. Erik, dank voor alle goeds. ’s Avonds lees ik dat we er een uur over geroeid hebben. 

De Lootsman 53 minuten. Einde seizoen. De Laura G gaat even in de mottenballen. Volgend jaar 

jonge(re) krachten erbij? Wat structureler trainen? Turven?(!) Tot 2014. 
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e
 run 

   

Binnenkomst met Muiderslot 

 



 

“Laura G binnen”         Foto’s Cora 

 

 

Op zondag waren de omstandigheden duidelijk slechter. 


