
 1 april 2017. Start van het nieuwe seizoen 

Weesp. 11,5 km roeien door een van de mooiste stukjes van Nederland. De start is in de historische 

stadskern van Weesp. Volop afwisseling onderweg. Grachtenpanden, ophaalbruggen, molens, 

fortificaties, woonarken en vooral  wuivend riet. Na 5 km een rondje op een plas en weer richting 

Weesp voor de finish, kranen en feesttent. 

Vrijdag een pittige training. Met 6 roeiers vanuit het Westerdok via Amstel en Weesper trekvaart 

naar hartje Weesp. Een mooie dag. De warmste 31 maart sinds mensenheugenis horen we later. 

Mooi maar inspannend tochtje Na een vertrouwd Amsterdam de 12 km lange trekvaart, waar 

vriendelijke brugwachters ons een vrije doortocht verlenen. In Weesp evenwel tegen vergoeding. 

Naar oudhollands gebruik wordt een klompje naar Joop geslingerd. Doet denken aan het touwtje-uit- 

de-brievenbus. 

Zaterdag 1 April. Ruim 30 dames en bijna 70 herenploegen roeien de wedstrijd. Dit jaar is ons 

startnummer redelijk laag en rekenen we ons direct rijk dat we om die reden als een van de eersten 

gekraand kunnen worden. Waar je al niet aan denkt! Helaas zij we met 7 roeiers. Er was ingebroken 

in het pantservoertuig van Onno. Hij had daardoor andere zaken aan zijn hoofd. Hadden we eindelijk 

weer een actieve loods in de boot…….Met Joop aan het roer, Marc, Guus (KP), Caat, Klaas, Dirk, Erik 

en Peter om 10 over 2 van start bij het sluizen complex(!) van Weesp. Vliegende start want als we om 

de hoek de Vecht op jakkeren, moeten we direct inhouden anders hadden we klem gezeten met een 

sloep in de direct opdoemende ophaalbrug. ‘t Moet niet gekker met ons worden. Zo’n glad huidje 

geeft blijkbaar vleugels. Prima roeiweer. Weinig wind en bedekte lucht. Slingerend naar het keerpunt 

passeren we nog een paar sloepen. Dankzij het heen en weer traject weten we precies hoe lang de rit 

nog duurt en kunnen krachten(!) goed verdeeld worden. De Epoxydus gaat ons nog voorbij. Hanteren 

wij een lange slag, zij bedienen zich met een soort Obelix slag. Zeker 1½ X zo snel. Vast nog lichtere 

riemen is al gauw onze conclusie. Een insider weet dat er meer speelt. Bij de finish worden we 

voortvarend verwelkomd door de wedstrijdspeaker: Kijk met wat voor souplesse de Laura G komt 

aanstormen. Geef ze een waardig applaus. Cora, Willeke, Marjon en ook Bert, die altijd even komt 

buurten om een hart onder de riem te steken, doen hard mee! 

Onze tijd is 1 uur en 14 minuten. Aanzienlijk sneller dan vorig jaar. En dat met 7 roeiers. Het 

onderhoud heeft ‘t scheepje echt goed gedaan.  

Volgende week Utrecht. Dan de Zaan. Allemaal opwarmertjes voor de HT 

Zie ook: 

https://www.youtube.com/watch?v=jaJBqjWm9Vg . In minuut 15 30 seconden zie je 1 seconde de 

Laura G de hoek om scheuren. Wat verderop onze Rotterdamse collega’s in de Lootsman. 

Uitslagen: http://vodv.nl/  

http://vodv.nl/


 

Gefinisht! 

 


