De Ruyter Sloeproeien
Raceverslag

Race verslag ‘Vechten
op de Vecht’
Op zaterdag 7 april hebben wij
voor de eerste keer mee
geroeid met ‘Vechten op de
vecht’.
Voor de organisatie van deze
race was het de 10e keer. Een
jubileum dus.
De weersvoorspellingen zijn al
een hele week gunstig. En
jawel het komt nog uit ook.
Wat een cadeautje.
De organisatie heeft er zelf
rekening mee gehouden dat
wij helemaal uit Vlissingen
moeten komen. We mogen als
laatste lossen. Als alles volgens
plan verloopt voor de laatste
keer door transport bedrijf de
Klerk. Volgende race hopen
wij met onze eigen trailer te
kunnen gaan.

Na de dames race starten wij
(een beetje ongelukkig) als 15e.
Gelukkig begint de tijd pas te
tellen na de eerst brug dus
komt het allemaal nog goed.
Bij de tweede brug is alles
onder controle (zie foto).
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Al snel helen we de eerste
sloep in. Als we halverwege op
het keerpunt zijn zitten er nog
maar 3 sloepen voor ons.
We roeien ons helemaal leeg
maar halen de eerste sloep net
niet in. Wel gaan we als 2e over
de finish.

Vechten op de Vecht

Klaar voor vertrek

Op weg naar de finish

Omdat we zo vroeg zijn
gefinisht is het bij het kranen
nog niet druk en loopt alles
helemaal voor op plan.
Nu wachten op de
prijsuitreiking. We zijn razend
benieuwd hoeveelste we zijn
geworden.
Helaas, ons wachten wordt
niet beloond. Ze reiken alleen
de 1e drie prijzen uit. De rest
komt op de site. Beetje jammer.
Gelukkig kunnen we nog wel
even mee feesten met onze
oud roeiers die wel in de
prijzen gevallen zijn.

De Kubber wordt weer
geladen

Tot volgend jaar Weesp!

Wordt vervolgd op facebook…
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