6 april WEESP –Vechten op de Vecht 2013
De 5e alweer. Voor de start is het verzamelen in de Kom van Weesp. Vechten op de Vecht is destijds
in het leven geroepen na het wegvallen van de “Leidse Sloepenrace”. Met genoegen denken we immer
aan deze race terug. In de beginjaren ging aan de 11 km race een sprint van 500 meter vooraf. We
wonnen daarbij ooit 2 x een prijs. Hoe we dat voor elkaar kregen? Ten 1e was het fenomeen sprint nog
niet zo bekend bij ploegen die hun krachten normaal verdeelden over een lange race. Ten 2e is Joop
een meester in het doorvaren van smalle bruggen en ten 3e lag vlak voor de finish een scherpe bocht,
die nogal eens vergeten werd door een enkele ploeg. Neemt niet weg dat deze bekertjes welverdiend
waren!

Verzamelen in de Kom

Aan de voorbereiding ligt het niet

Voor de start
De roeiers: Joop stuurt, Jaap en Marc op slag, Dirk, Klaas, René, Leo, Peter en Eric vullen de boot
verder op. Vanaf 13.30 uur worden de 60 boten snel achtereen op pad gestuurd. 11,1 kilometer moet er
gevochten worden. Het is zoals gewoonlijk de (vuur)doop van het seizoen voor de Laura en dus ook
voor haar roeiers. Het weer zit gelukkig niet echt tegen en voortvarend wordt de eerste “leg” afgelegd.
Na het keerpunt merken we, nu tegen de wind in varend, dat het weer toch niet zo mee zit deze race.
Mooi in cadans dankzij het melodieus tellen van de slagroeiers gaan we in ons eigen tempo richting
finish. Plots worden we wakker geschut door een schelle stem van een stuurvrouw: Kom op mannen!
Even die grijze koppen voorbij! Laten we dat op ons zitten? Helaas. Kop op! Het is het begin van het
seizoen. We hebben nog niet getraind. Het gaat straks beslist beter. Of missen we toch de bezielende
kreten (en niet te vergeten de power) van Roy?
Bij de finish aan de Ossemarkt lieten we nog 3 boten achter ons. Een beteuterde Eric meldt ons dat we
er 10 minuten langer over hebben gedaan dan vorig jaar. Het pilsje en wijntje dat we na afloop samen
met onze supporters Cora, Marion, Bert en Isabet, Marielle en Johan + kids nuttigen, smaakt er
gelukkig niet minder om. We weten weer hoe het is de riemen ter hand te hebben.
Op naar de volgende inspanning: Utrecht!

Bij de start

Het parcours van 11,1 km

Bij de finish

Klaas

