2 en 3 November. 28e MPM
De slotrace van elk jaar. Het kan dooien, het kan vriezen. Ofwel rustig weer met zonnetje, of
regen en wind. Het lijkt wel of er geen tussenweer is. Zaterdag tijdens eerste twee races ZZW 5
en zondag roeien we de laatste heat met Z 2. 120 sloepen en zo’n 40 gigs roeien de 3 rondes van
7,5 kilometer. Zoals immer de langzame sloepen eerst en de rappe gigs als laatsten. Zaterdag
zitten voor stuurman René, Marc en Kaatje-roeier Wolfert op slag en daarvoor Erik,
(ex)Lootsman-roeier Martin, Leo, Guus, Peter en Bert op de doften. Bij het startlijntje moet nog
even stevig gestreken worden tegen de rugwind in, maar na het 3,2,1 start halen de sloepen snel
op naar de piertjes en linearecta door naar Pampus.

Toen er nog gelachen kon worden

Kort worden we begeleid door de Meander, ‘onze’ oude Atlantis, met aan boord Pam en Dick van
Amerongen. Dick, oud-walvisvaarder (voer op de Willem Barentsz II), was voorheen eigenaar van
de Kromhoutwerf aan de Hoogte Kadijk en verantwoordelijk voor de bouw van zo’n 25 Whalers,
waaronder de Laura G in 1995. De Meander is eigendom van de Stichting Vaarwens, die
individuele dagtochten maken met mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Dick is al enige
jaren ernstig ziek, edoch Pam weet me te vertellen dat hij zich prima houdt. “Dick maakt ‘t goed,
ouwe taaie is het”.
Verder naar Pampus, dat nog nooit sneller wordt aangelopen dan nu. Ook door andere sloepen
natuurlijk, want de 1 minuut later gestarte Lootsman komt hier al langszij. Eventjes in de opper
van Pampus en dan terug….Gelukkig hebben diversen van ons nog wat HT ervaring in het lijf,
maar potjan3, dit valt eventjes tegen. De les, de riem laag terug, gaat hier niet op en Wolfert
moet klap op klap verwerken bij het terughalen van z’n riem. Zo stampt de Laura G zich een weg
naar de piertjes van Muiden. De terugweg duurt zeker 2 x zo lang als de heenweg. Schrale troost
is dat we met z’n allen in het spreekwoordelijke zelfde schip zitten. Eenmaal bij de
aanloopboeien van de Vecht komen we wat in de luwte van het land en na iets meer dan een uur
passeert de Laura de finish. Even uithijgen op de Labor Vincit, de boot van Erik en Marjon, want
er wacht nog zo’n inspanning. Het weer gaat er niet echt op vooruit en onder exact dezelfde

omstandigheden wordt de 2e ronde geroeid. Het koosnaampje: Rondje Pampus, durven we vanaf
nu niet meer in de mond te nemen. Het lijkt ons evenwel makkelijker af te gaan, maar de 7 en
een halve kilometers duren toch nog een paar minuten langer dan daarnet. Toch.. we hebben
het gefikst en na een hartversterker aan boord zoeken een aantal van ons Graaf Floris op om op
traditionele wijze de eerste dag uit te luiden. Morgen nieuwe kansen.
Zondag. Andere koek. Zoeter vooral. De
bezetting op de doften is wat veranderd. Kaatjeroeier Patrick, Dirk en Klaas nemen de plekjes in
van Mark, Wolfert en Peter. Met gemak wordt
nu het starthoutje gehouden en vol goede zin
gaan we met dezelfde twee whalers als gisteren
van start. De Vecht uit Muiden gaat er wel héél
snel vandoor, zodat we ons maar met de
Epoxydus van Tata-steel moeten bezighouden.
Met snelle slag gaan we ze voor, maar dat
houden we niet vol en al snel gaan we verstandig
over op een wat langere slag en moeten de
Epoxydus los laten. Het roeit lekker. Weliswaar
niet in vliegende vaart naar Pampus, maar de
golfhoogte jaagt nu geen vrees meer aan voor de
terugweg. Zoals we onderhand gewend zijn,
nadert de Lootsman.
Zondag voor vertrek. Met Muiderslot

Niet zo gezwind als gisteren, maar ze wordt allengs groter en hun stuurman Guus laat zich al
horen. Dat wil Martin niet op zich laten zitten en als een trommelslager van een drakenboot gaat
hij ons al tellend voor in de komende tweestrijd. En heus. Tot ver na de gele Pampusboeien
houden we de Lootsman achter ons. Wat Guus ook roept of probeert, het lukt hem niet ons
‘even’ te pakken. Héél langzaam kruipt hun boeg evenwel naar ons roertje. En dát triggert Bert
ons te manen de reserves(!?) aan te spreken en voorwaar we persen er nog wat extra’s uit. Door
al deze inspanningen wordt vlak voor de piertjes ook de Epoxydus weer ‘gepakt’. De Lootsman
schuift evenwel langzaam naar voren en gaat een tiental seconden voor ons over de finish. Goed
kapot zijn we. ‘Sorry’, dat ik jullie zo opgejut heb, verontschuldigt Martin zich. De tijd nu 47
minuten. Een gemiddelde van 9,3 km/u ! Het was een mooie bittere strijd. Goed gestuurd René.
Nog even je stembanden trainen. Als beloning krijgen we dit keer een literfles Muiderbitter
overhandigd ipv elk z’n eigen botteltje. Dan maar zo uit de fles en na het bergen van de Laura op
naar Marjon en Cora, die een welkome kom snert, gelardeerd met roggebrood met spek voor
ons hebben. Toppie!
De mannen van de Lootsman komen nog langs. Viel niet mee hè! Ja kunst. Jullie hadden 3 verse
krachten, roept Willem Witteveen. Ik wil nog zeggen: Ja, krachten van 65 jaar gemiddeld, maar
laat het achterwege. De ouwetjes doen het nog goed!
Met dank aan Erik en Marjon voor het slepen, de slaapplaatsen en verzorging. Op naar 2020!
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