
 

 

    Muiden Pampus Muiden 31 Oktober/1 November 

 

Vervoer over water. 

Wat een stelletje post-mariniers kunnen, moeten wij ook kunnen, zal Caat gedacht hebben. En zo 

maakt de Laura G voor de race roeiend de grote oversteek over het IJ meer van het Westerdok tot 

aan de start locatie te Muiden.  Daar de vooruitzichten goed zijn, wordt op voorhand  besloten ook 

van de terugreis een roeitraining te maken.   

MPM 2015 

Er mogen maximaal 120 sloepen en 40 gigs van start. Moet ook wel , want de snelste sloepen roeien 

de 7,5 km in 40 minuten. Elke minuut schieten drie sloepen van het startkoord weg. Een 

rekensommetje leert dat snelle vroeg gestarte boten, de laatst gestarte deelnemers vlak voor de 

haveningang van Muiden tegenkomen. Daar heeft de Laura G geen weet van. We starten noch in 

de voorhoede, noch in de achterhoede.  

Zaterdag. We pikken na de finish van de damesrace Caat over van de Moos en parkeren ons ergens 

te midden van de meer dan 100 sloepen tussen de Groote Zeesluizen en het startkoord. Eigenlijk 

het leukste van de race, hoor ik iemand zeggen. Hij heeft gelijk. Het is prachtig te toeven tussen al 

die kleurrijke sloepen van allerlei bouw en alle vrolijke  bemanningen. Een enkele boot probeert zich 

los te roeien, maar daar is hier weinig kans op. Ed Lommerse houdt dit keer de helmstok in de gaten, 

Caat en Jaap op slag en verder zoeken de overige roeiers hun min of meer favoriete plekje. De  2e 

race van zaterdag is een blauwdruk van de eerste. De 1  minuut later gestarte achtervolgers hebben 

ons na de havenhoofden al te pakken, maar daarna kilometers in eenzaamheid. We horen en voelen 

eerst bij Pampus de hete adem in onze nek. We roeien ons eigen tempo en laten ons zelfs door een 

fluitje van een fanatieke inhaalstuurman niet van de wijs brengen. We leren dat Jaap, nu hij op slag 

zit, wat meer aandacht aan het roeien schenkt en komen dankzij zijn voortdurend tellen in een 

lekkere cadans. In de trechter van het aanlopen en binnenlopen van de pieren is het een gedrang 

van jewelste. Nr 131, bemand met oud-mariniers komt ook nader en ik hoor hun stuurman de 

gedenkwaardige woorden zeggen: Kom mannen, we glijden er even voorbij. Dat is ff teveel van het 

goede.  Alsof je tegen Obelix zegt dat hij DIK is, zo gaan wij vervolgens te keer en geen achtervolger 

komt ons nog voorbij. Bij de streep klokken we 49 minuten 24  seconden. Bij de 2e race een zelfde 

vue alhoewel de glij-opmerking wijselijk niet geopperd wordt. Met machtsvertoon leggen we de 

laatste kilometer af en klokken 49 minuten 26 seconden.  In een wirwar van sloepen vinden we een 

lig plek in het haventje en voegen we  ons bij de dames Willeke, Sonja, Cora en Marion.  

 

 



 

Zondag. Mist! De driekwartier uitgestelde damesrace duwen de mannen ook naar achteren. De 

bezetting of beter misschien de bezitting van de doften is wat anders. Een zondagsarbeider en een 

notoir kerkganger zijn vervangen door wat later blijkt, vaardige krachten. René Bakker zet nu de 

koers uit en weet in de brij z’n weg te vinden. Na 49 minuten en 54 seconden tikken we aan en 

nemen met graagte de Muider Bitter in ontvangst.  Het was een prachtige afsluiting van ons 

wedstrijdseizoen waarin we eerder roeiden in Vechten op de Vecht, Rondom de Dom, de Zaanrace, 

de HT en de Grachtenrace. Kijken wat 2016 zal brengen. 

Rompsnelheid ? 

49 min 24 sec;  49 min en 26 sec en  49 min en 54 sec. Hebben we de rompsnelheid van de Laura G 

bereikt en kan het echt niet harder? Hier ligt een uitdaging voor de jongere garde. Kom trainen en 

laat zien dat ook deze whaler in de buurt van de 40 minuten kan komen.  

Caat. 

Verdient een vette pluim. Zij roeide zowel in de Moos (dameswhaler) als in de Laura G van en naar 

Amsterdam en Muiden v.v. Bovendien leverde tijdens de MPM de topprestatie door zaterdag met 

geringe uitpuf(recuperatie)poses VIER maal de race te roeien en dit zondag nog eens TWEE maal te 

doen. Voorwaar een prestatie die nog niemand haar voordeed en voor haar deed. Wat mij betreft een 

vermelding in het Guinness Book of Records  waard.  Chapeau.  

 

Klaas 

 

Wat plaatjes. 

 

Een impressie 
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Start zaterdag 

met Muiderslot 

op achtergrond. 

Mooi gelijk! 

Zondag. We 

zijn d’r bijna. 

Nu nog even 

gelijk. Ook jij 

Erik! (foto 

René) 

We blijven alles 
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heat. 


