en de Laura G

23 en 25 juni. Al maanden prijken die data op de Sportplanner van de Laura G. De
Sportplanner, een nieuw fenomeen in ons midden. O wee als je die niet invult, want dan valt
er zoals de naam al zegt, niets te plannen. 23 en 25 juni. Op die twee data van Sail Den
Helder zal de Laura G de riemen laten spreken. Vrijdag 23 juni staat een spectaculaire(!)
demo roeistrijd op het programma. We zullen er nog van horen. Zondag 25 juni Sail out,
waarbij de Laura G, met de Texelstroom als loodskotter, loods Nico Dirks van een jammer
zal (zou) afhalen. En nu maar kijken op de Sportplanner of er genoeg gegadigden zijn…….
Voor het afhalen genoeg interesse. Word ook zo langzamerhand een routineklus en weten
we hoe leuk dat is. Demo roeien noopt weer tot ronselen om de sloep vol te krijgen.
Ruim bijtijds de Laura uit ‘t water en een paar dagen later opgepoetst weer te water nabij
havenkantoor in Den Helder. Donderdagavond zijn de roeiers ook uitgenodigd voor de BBQ
van het LW en Joop, Onno, Erik en Klaas genieten volop mee.
23 juni Demo roeien. Georganiseerd door Ellen Boers, havenmeester van Den Helder en
echtgenote van loods Jelle Douma. Georganiseerd met een hele grote letter G. We komen
niets te kort. Voor de strijd koffie, koek en voor de minder fanatieke deelnemers bier en
kruidenbitter. Na verloop van tijd, als er 1 roeier over de dam is, vloeit het fanatisme weg en
het bier rijkelijk. Zes ploegen moeten een soort tijdvaartje met hindernissen maken. De
snelste tijd wint
Joop luistert aandachtig naar de Palaver. We krijgen allemaal een B2 sloep toebedeeld. 8
roeiers, een stuurman en eventuele riemloze hulpkrachten. Na de start na 100 m 1e boei
waar de Lange Jaap in sleutelhangervorm losgerukt moet worden. Dan verder naar 2e boei
waar een shuffle, een tegendraadse draai omheen gemaakt moet worden om vervolgens in
volle vaart naar de finish te spurten. Eitje! De Laura weet wat sprinten is. We hebben immers
in Leiden op de sprint ooit een beker gewonnen.

Met 3 vaste roeiers (Guus, Erik en Klaas) en verder ingehuurde KRACHTEN, gaat Joop de strijd
aan. Dankzij de LW shirtjes, die Jelle op de kop heeft getikt, zijn we netjes en uniform
gekleed.
Joop is op z’n best. Ieder doft krijgt een nummer, dat vervolgens ook nog SB en BB verdeeld
wordt over de roeiers en bespreekt de tactiek. De kruidenbitters hadden hun werk duidelijk
gedaan! Onze gefronste voorhoofden als vraagtekens spreken boekdelen. Toet… en daar
gaan we. Even wennen, maar naar de 1e boei gaat t wel. Na duidelijke (voor Joop dan)
roeiorders- 1 en 2 BB en SB stop af; 3 en 4 BB en SB riemen op. 1 en 2 BB strijken, 3 en 4 SB
halen- NU, krijgen we de zware B2 niet echt stil bij de boei met de Lange Japen. Ons
hulpkrachtje staat er , hoewel riemloos, wat radeloos hopeloos en hulpeloos bij. Strijken,
strijken en wat nog meer aan manoeuvreren nodig is volgt tot we bij de boei aankomen. Jelle
rukt om Ellen de sarren alle Lange Japen van de boei, zodat de volgende sloepen het
nakijken hebben. Op naar de slalom boei… Joop, nu duidelijk van het rechte pad, maakt geen
slalom, maar gepaard gaande met vele roeiorders, uiteindelijk een soort acht en besluit zich
uiteindelijk maar op de finish te richten. Dat gaat weer goed en met daverend applaus
komen we binnen. We troosten Joop met de woorden dat de strafseconden er beslist niet
toe doen! Wat een feest. De uitslag laat zich raden. Dankzij strafseconden van HD
Amsterdam, wat bijna een protest van Ab en Bas tot gevolg heeft, wint natuurlijk het KIM.
De roeiersmaaltijd is prima. Ellen top, bedankt.
Zondag 25 juni Sail out. Helaas moet de schipper van de Texelstroom ivm weersvoorspelling
reeds zaterdag het afhaalgebeuren afblazen. De weersvoorspelling komt, merken we
zondag, niet echt uit. Geen westenwind, maar een zuidwestelijke bries, waarbij het land en
de zeedijk een goede beschutting geeft aan de Texelstroom. Volgende keer beter. Enkelen
van ons zijn aanwezig en zien een mooie uittocht van de windjammers. De Laura G
schommelt wat mee op haar ligplaats en wordt tegen de avond uit het water getild en gaat
onaangeroerd retour Amsterdam.
Klaas

