De Ruyter Sloeproeien
Sloeproeiteam MLC De Ruyter

Volle kracht vooruit
Veranderingen zijn nooit
makkelijk. Nu we alweer een
half jaar verder zijn, begint het
allemaal op zijn plaats te
vallen.
Het Zeepaard heeft als
stralende Mien de HT geroeid.
O, wat is ze mooi geworden.
Tholen Bedankt!
De van Ommeren is in
Maastricht aan het leren om
Limburgs te roeien. Ze komt
voor De Mosselrace en de
Veerse meer race weer terug
naar Zeeland. Voor deze races
zijn ze nog op zoek naar
dames die mee willen roeien.
Vastbesloten om in 2019 de
Waddenzee weer op te gaan.

14-05-2018

De Titanic is op zondag 7 mei
opgehaald. Roeiploeg Quo Vadis uit Zaandam gaan van
hout over op polyester. Ook
deze damesploeg heeft grootse
plannen met de sloep.

Nieuwsbrief 7

ZOO slag

Vechten op de Vecht

Dankzij de verkoop van de
sloepen kunnen we voor de
Kubber een trailer kopen. We
verwachten hem binnen twee
weken, zodat we meer races in
het land kunnen gaan roeien.

Gevangentoren race

Ook krijgt onze 2 slag 12
cilinder diesel nieuwe riemen,
zodat de concurrentiestrijd
met de Zeeuwse sloepen nog
serieuzer wordt.

Tijdens de ZOO race hebben
de aanwezige oud-roeisters
van de van Ommeren een
prachtig eerbetoon gegeven.
Film en foto’s daarvan staan
op FB.

Kortom; wij gaan volle kracht
vooruit.
Veel plezier met het lezen van
het wedstrijdverslag op de
achterkant. De verslagen van
de overige wedstrijden zijn
ook te vinden op onze website:
www.refusetosink.nl

Harlingen Terschelling
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Race verslag HT
De race der races: Harlingen Terschelling. Op 9 juni
vertrokken we in alle vroegte uit
Vlissingen. Met een krakend
nieuw BE rijbewijs op zak en 10
meter sloep achter de bus aan.
In Harlingen voor het eerst in 33
jaar in de rij met trailers om te
lossen.

14-05-2018

Het wordt een beetje eentonig
maar het weer was
onvoorstelbaar goed. Met een
noodgang in 3 uur en 7 min
roeien komt de Kubber in een
afgeladen Terschelling aan.

Nieuwsbrief 7

Voor in de agenda:
09-06 Kaag race
24-06 Breskens –
Terneuzen
15-09 Veersemeer race

T

13-10 Grachtenrace
Amsterdam

Iedereen is helemaal opgeroeid
en heeft alles gegeven. Onze
stuur heeft weer het uiterste uit
zijn 2slag gehaald!

We komen er op een heel
bijzondere manier achter dat er
twee schepen in Harlingen zijn
met de naam Vriendschap. Niet
zo raar natuurlijk en bestaan
allerlei soorten vriendschappen.
Wij zijn heel erg blij met de onze!

Zaterdag is het vol
spanning afwachten wat de
uitslag is. Plaats 86, een heel
keurige prestatie.

We kijken terug op een
geweldig weekend en de
volgboot Vriendschap is alweer
voor volgend jaar geboekt.
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