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Een geslaagd
roeiseizoen
Net na het verschijnen van
nieuwsbrief 3 hebben drie
sloepen, voor het eerst
meegedaan met de mosselrace
van Bru! Het was een hele
organisatie omdat een aantal
van ons al vakantie had.

Toch was het een succes.
Uit betrouwbare bron kan ik u
melden dat er al weer plannen
worden gemaakt voor de
volgende race in Bruinisse.
We hebben het schooljaar
afgesloten met een gezellige
informele sponsor-BBQ op het
botenhuis. Daar hebben we
afscheid genomen van
iedereen die geslaagd is of op
stage ging.
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Na de vakantie, in de eerste
week van september hebben
we de nieuwe leerlingen
verwelkomd op het
botenhuis. Op dinsdag
kwamen de eerstejaars HBO
zeevaartschool studenten
langs. Op woensdag
kwamen alle eerstejaars van
het MBO een stukje roeien.
Beide dagen was het
prachtig weer. Aansluitend
aan de bezoeken van de
eerstejaars hebben we op 7
september ook openavond
gehad.
Een mooie gelegenheid om
nieuwe roeiers te werven.

Dat is gelukkig weer gelukt.
Helaas niet zo veel als we
zouden willen.
Dat had ook te maken met
de eerste race die al meteen
het eerste weekend na de
vakantie in de agenda stond
(bij sommigen).

Nieuwsbrief 4

MIR I – Kubber

MIR II – ‘t Zeepaard

MIR III – Titanic

MIR IV – Van Ommeren
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De races
Op 17 september was het dus
zover: de Veersemeer race.
En niet zo maar één, nee dit
jaar vierden we het 25 jarig
bestaan van de FSN!
Een geweldige race met
perfecte organisatie, heerlijke
BBQ, gezellig feest en jawel,
een prijs voor de van
Ommeren!

Altijd weer een geweldige
afsluiting van ons roeiseizoen.

Afgelopen jaar hebben alle
36 roeiers voor het eerst in
hetzelfde shirt geroeid (wel
met hun eigen sloep op de
achterkant). Dit is zo goed
bevallen dat we ook voor
2017 shirts gaan maken
Het was geweldig om te zien
hoe onze mooie nieuwe
Kubber door de grachten stoof.
Precies een jaar geleden moest
hij nog worden gered.

Wel de poedelprijs, maar dat
mag de pret niet drukken.
De rest van september en
oktober werd er fanatiek
getraind voor de
Amsterdamse Grachtentocht.

Sponsoring

(geen wit).
Bent u al sponsor dan zal er
binnenkort met u contact
worden opgenomen over de
nieuwe shirts.

Ondertussen zijn de teams
alweer begonnen met het
winteronderhoud, zodat de
sloepen en de riemen er in
maart weer tegenaan kunnen.
Tot in 2017!

Agenda
Maart 2017 Veerseslag

Wilt u ook op ons T-shirt of
kent u iemand die
geïnteresseerd is? Dat kan!

April 2017 Gevangentorenrace

Kijk voor de mogelijkheden

26 mei Harlingen-Terschelling

op onze website:

Begin juni nieuwsbrief 5

www.refusetosink.nl of

20 juni eind-BBQ

mail ons: roeien@scalda.nl

Maritiem en Logistiek College De Ruyter | Boulevard Bankert 130 | 4382 AC Vlissingen | roeien@scalda.nl |
Refuse to Sink | www.refusetosink.nl | NL09ABNA0460944010 t.n.v. MIR Roeicommissie

