De slag om de zaan 15-04-2017

De Laura G was dit jaar wederom van de partij bij de Slag om de Zaan . Een van onze
voorjaarsklassiekers. Door omstandigheden waren we als Roeiploeg genoodzaakt om een drietal
stand-in’s ,nl Desire, Rotterdamse loods Hans en Peter van de Dikke Bertha te vragen aangezien het
niet mogelijk bleek om alle doften te vullen met Actieve of niet meer Actieve Loodsen .
De Laura had de vrijdag voor de race al ligplaats bij de start genomen , daardoor waren we niet
afhankelijk van kraantijden dus verzamelen met een starttijd van 14.50 was rond 13.00 . We moesten
toen nog wel even wachten op de binnenkomst van de Moos omdat Caat als opwarmertje de gehele
route voor ons ging verkennen . (Zij heeft de slag dus tweemaal gestreden)
Na het Palaver bleek dat deze race een directe confrontatie met de Rotterdamse collega’s op zou
leveren . De startnummers 77 Laura G en 78 Loodsman waren samen een startgroep .
De weersomstandig waren niet ongunstig behalve een straffe Westenwind die we bijna de hele
heenweg wel iets van tegen hadden.
Direct na het startschot bleek de wedstrijd in de wedstrijd. De Loodsman startte in de binnen bocht ,
maar door, zoals Klaas opmerkte een fantastische Max Verstappen inhaalmanoeuvre bij de ronding
van de eerste boei, van Joop gingen we binnendoor en kwamen we met voorsprong op het eerste
lange gedeelte. Een voorspong die we door goede samenwerking en heel veel inzet konden
behouden tot te finish.
Extra vermelding voor bb slagroeier Peter , van de dikke Bertha, die door zijn tomeloze inzet in
Utrecht een riem brak en dit keer met een broek geconfronteerd werd die langzaam doch gestaag tot
op zijn enkels zakte. Maar dit weerhield hem niet om het tempo vol te houden samen met de rest
van de hele ploeg een prima resultaat neer te zetten.
Al met al een heerlijke en sportieve zaterdagmiddag op de Zaan waar we na afloop door de
bemanning van de loodsman sportief gefeliciteerd werden .
Wat volgt zijn nog een tweetal trainingen tot de volgende wedstrijd , nl De ronde van de Woude .
Groetjes van Vletterman en sb slag Guus

