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2017 is nu al een
bijzonder jaar.
Het begon met ijs roeien!
Waarom zou je gaan ijs roeien?
Omdat er een promotie film
gemaakt moest worden voor
de opening van ons mooie
gerenoveerde gebouw aan de
Boulevard Bankert 130. De
gehele film is te zien op
https://www.youtube.com/wat
ch?v=b7tzNCFinIk .
Wat een bijzonder ervaring
was dat. Alleen geen aanrader
als je net je riemen in de lak
hebt gezet.

De eerste race van het seizoen
was op 26 maart, de Veerse
slag. Zoals ieder jaar weer
geweldig georganiseerd door
de Zeeuwse Deerne. Het was
een zonnige maar winderige
dag. Als eerste race behoorlijk
pittig .
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Twee weken later gingen alle
Zeeuwse sloepen de
Westerschelde op voor de
Gevangentoren race. De
Kubber roeide als een speer en
kwam als eerste over de finish.
Helaas door de handicap op 3
seconde na geen eerste. Maar
wel een hele mooie tweede
plaats.

De dames van de van
Ommeren gingen met de
derde prijs naar huis.
Voor we er allemaal erg in
hadden zaten we alweer in
Harlingen voor de
Koninginnen race; Harlingen
– Terschelling. Het was een
prachtig weekend, volop zon
en niet te veel wind. Alleen
het laatste stuk vanaf het
Schuitegat tot de haven was
zwaar met wind en stroom
tegen. De Kubber heeft een
prachtige tijd neergezet,
kwam als 9e over de finish
en dat was helaas niet
genoeg voor een prijs. Het
Zeepaard (en de rest)
kwamen nog wel op het
podium voor hun geweldige
prestatie.

Nieuwsbrief 5

MIR I – Kubber

MIR II – ‘t Zeepaard

MIR III – Titanic

MIR IV – Van Ommeren
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De Kubber gaat naar de “Battle of Medway”
Help ons €3.000,- in te zamelen om onze sloep met de roeiers in
Engeland terecht te laten komen.
Met onze gerenoveerde sloep met 12 roeiers zijn wij uitgenodigd om
mee te doen aan een fantastische race in Chatham, die zal 10 juni
2017 plaatsvinden. Hier willen wij zeker aan mee doen. Dit jaar wordt
de race groots gevierd!
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Michiel de Ruyter de Engelse vloot
grotendeels vernietigde in Chatham.
Omdat wij met trots de naam ‘ De Ruyter ‘ dragen, mogen we met
onze gerenoveerde sloep meedoen.
Aangezien de hele sloep bemand is door studenten, is het voor ons
vrijwel onmogelijk om zo`n groot bedrag bij elkaar te kunnen
sprokkelen, daarom zoeken wij sponsoren om deze droom waar te
kunnen maken.
Wilt u ons helpen?
Stuur ons dan een mailtje:
roeien@scalda.nl
U kunt hier ook terecht voor andere
vragen. Wellicht wilt u ons structureel
gaan sponsoren.

Uitnodiging
Eindejaars roeiBBQ

Wanneer:

Dinsdag 20 juni
Waar:

Botenhuis
sloeproeiteam "de Ruyter*
Tijd:

Voor in de agenda:
-

20 juni eindejaars bbq
30 augustus open avond botenhuis.
16 september Veerse meer race
07 oktober Grachtenrace Amsterdam.
Begin november nieuwsbrief 6

17.30 – 21.00
Kosten:

€10,Inschrijven: mailen naar

roeien@scalda.nl
(ook voor meer informatie)
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