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Waterlui(s)
De rubriek waarin (nieuwe) leden zich
voorstellen.

Tweede Koningsdag
in
Corona-tijd!
Mijn naam is Peter Boot en ben sinds
ruim 2 jaar lid van de club, waarvan
het laatste jaar vooral als donateur. Als
geboren en getogen Alphenaar kwamen
we van ’85 tot ‘92 voor het eerst in
Nieuwkoop wonen. We repatrieerden
naar Alphen toen we daar een leuk huis
vonden. Door een Zuidhoek publicatie in
2013 keerden we weer terug. Nu wonen
we al weer ruim 6 jaar met heel veel
plezier op de voormalige vuilnisbelt en
camping De Roerdomp.

Zon, droog en weinig wind!
Perfect weer om de, voor mij, mooiste feestdag van het jaar te vieren. Lekker struinen
langs de vrijmarkt om daarna op een terrasje te genieten van de passerende, oranje
uitgedoste mensen met een bijpassende oranje- cocktail! Helaas, het werd wederom
een thuisblijf-dag. Echter tot 19.00 uur, want toen konden we roeien met ons
‘beginnersclubje’. En wat een feestje was dat! Koffie, oranje-tompoucen gingen als
verrassing mee aan boord. Achteraf had ik toch mijn oranje pruik op moeten zetten.
Gemiste kans, want het toertochtje gaf toch nog een beetje het Koningsdag-gevoel mee.
lees verder op pagina 2

Slootkunst

Dat Meije-roeiers niet alleen ontzettend
sportief zijn, maar ook nog kunstzinnig
blijkt wel uit de verschillende inzendingen van leden voor de Slootkunst.
Greet Rodenburg steekt haar passie voor
het roeien niet onder stoelen of banken,
en ook in de bijdrage van de Beweegtuin
is een Meije-boot te ontwaren. Louise
van der Veer heeft ons roeilandschap
prachtig weergegeven en Paula Spoelstra
heeft felkleurige bloemen geschilderd.
Hanneke Straver verbeeldt het ijsvermaak op de plassen en de historische
‘koehandel’ in onze contreien.
Het begin van een Meije-schilderclubje…..?
Meer slootkunt op pagina xxx
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Als fervent watersporter zeilde ik
vanaf m’n 12e op de Braassem en
Westeinder. Later op groter water zoals
het IJsselmeer en Zeeland. Daarna als
bemanningslid regelmatig naar o.a.
Engeland, Frankrijk, Scandinavië en
Madeira. Als enthousiast lid van een
mannenkookclub zeilden we ook vijf
zomers in Griekenland en in de V.S.
Als echte zeilers vonden Aukje en ik
aanvankelijk sloepjes helemaal niks.
Maar gezien het vaargebied vanuit
Nieuwkoop kochten we toch een sloep
voordat de bouw van het huis startte.
Gelukkig bevalt dat sloepen prima en
maken we regelmatig serieuze tochten
naar o.a. Amsterdam, Loosdrecht, de
Biesbosch en het Haringvliet. We nemen
dan een B&B of kamperen aan boord.
Voor het roeien werden we enthousiast
toen Aukje en ik de folder van De Meije
in de bus kregen. We hoorden ooit
dat de roeivereniging in Nieuwkoop
elitair zou zijn. Gelukkig klopt daar
helemaal niets van en ging ik samen
met ons zondagmorgenclubje op les
bij raadslid Nick Draper. Ondanks de
succesvolle lessen van Nick is er weinig
van ons clubje over gebleven. Als laatste

a

lees verder op pagina 2
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Vervolg Koningstocht
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Heel leuk! Doet de vereniging dit elk jaar
vroeg ik mij later af? Leuk, want dat zou
mijn ohh zo geliefde Koningsdagfeestje nog
completer maken.
Nu weer opperste concentratie voor
hopelijk het volgende feestje; Roei-examen
op zaterdag 29 mei. Nog even wat termen
repeteren; “ slag klaar maken, slag klaar, af,
stuurboord sterk, bakboord best, slippen,
houden, strijken.......” en dat, zonder mij af
te laten leiden door het gezang van de Snor,
Rietzanger, Wulp het zien van Fazanten,
Canadese ganzen, Buizerds, Kievieten, etc.....Wat
is het nu een prachtig seizoen op het water.

vervolg van pagina 1

Let’s go voor het roei-examen! Zin in het
van ons groepje ben ik gelukkig
volgende feestje ;) !
geadopteerd door de andere leuke
						
zondagmorgenclub van Chris,
Sylvia van Wirdum, een bijna afroeier
bijgestaan door Edwin. Zij spannen
zich in om onze talenten verder
te ontwikkelen en ons op een nog
hoger niveau te brengen. Wat mij
steeds weer opvalt, is dat er altijd
iets mankeert aan je techniek en
dat je steeds blijft leren en moet
proberen hardnekkige fouten af
te leren. Dat laatste valt niet altijd
mee! Misschien een persoonlijk
probleem?
Toen er deze winter weer niet
geroeid kon worden, organiseerde
Chris een educatieve wandeltocht
door de polder naar Zwammerdam.
Helaas was de afloop hiervan voor
onze ploeggenoot Brigitte minder
fortuinlijk . Graag wil ik daarom
de pen doorgeven aan Brigitte de
Veld die hopelijk nu weer volledig
hersteld is.

tip

Roeimuseum

Het Roeimuseum is in opbouw. Men
is er in oktober 2020 mee begonnen.
Uiteindelijk moet hier een website
staan die de naam dekt. Aangevuld
met kleinschalige fysieke exposities
hopen ze zo een mooi beeld te geven
van het roeien in Nederland.
www.roeimuseum.nl

De Purperreiger

Wat ruist er in het
struikgewas?
Joepie, ze is weer terug: de Purperreiger. Teruggekeerd uit
West Afrika.
Misschien waren ze er al eerder, maar dit is de eerste die ik
dit jaar weer heb gezien op de Nieuwkoopse plassen. Mooi
op tijd zou ik zeggen want in april/mei begint ook voor de
Purperreiger het broedseizoen.
De purperreiger is veel zeldzamer dan de blauwe reiger.
In de Nieuwkoopse plassen bevindt zich een bolwerk
van Purperreigers. In heel Nederland zijn er zo’n acht a
negenhonderd broedparen.
De Purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk.
De kenmerkende bruin/oranje nek met zwarte strepen
vind ik zelf altijd erg mooi om te zien. Verder hebben ze
ver uitstekende poten met lange tenen. Op deze foto zijn
beide kenmerken goed te zien. Meestel zie je de kleur van
de vleugel niet zo goed omdat de onderkant door tegenlicht
niet goed belicht wordt. Nu, met een laagstaande zon,
viel het licht op een prachtige manier op deze prachtige
vogel. Ik zag het gebeuren en dacht klik hebbes. Ik was blij
met deze bijzondere ontmoeting met deze bewoner van de
Nieuwkoopse plassen.
Margret van der Laan
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U i t d e S t u u rs t o e l
Versoepelingen Na ampel beraad
hebben we half april besloten wat meer
ruimte te pakken binnen de corona regels
om zo als ultieme buitensport ook te
kunnen profiteren van de versoepelingen.
Dat voelde in eerste instantie wel een
beetje als het opzoeken van de grenzen
maar de afgelopen weken kreeg ik
steeds meer de indruk dat we wel erg
“kampioen lief” zouden zijn als we het
niet zouden doen (12.000 mensen bij
Ajax, afgeladen indoor winkelcentra, volle
parkeeerplaatsen als buitengym).
En tegen het licht van de recente
versoepelingen natuurlijk helemaal.
Uiteraard houden we ons aan de
algemene regels en zorgen we ervoor
dat het niet al te druk wordt op de
vereniging. Waar de grens van het
redelijke ligt is altijd een beetje arbitrair.
Inmiddels ligt die bij volop roeien zonder

het te gek te maken qua drukte.
En dan kunnen we eindelijk ook weer met
elkaar koffie drinken op het buitenterras.
Want iedereen snakt denk ik naar die
gezelligheid die in ieder geval voor mij
persoonlijk een belangrijk deel van de lol
vormt.
Het is goed om te zien dat velen weer
veel aan het roeien zijn. Soms op een iets
andere tijd dan ideaal geacht maar wat is
het prettig dat iedereen zonder morren
een beetje inschikt en begrip toont. Juist
bij de laatste loodjes is dat best moeilijk.
Hopelijk kunnen we ook de laatste weken
het geduld opbrengen om de laatste
beperkingen op te volgen.
Inmiddels denken we al weer wat meer
aan een coastal cursusje hier en daar en
hopelijk hebben we na de zomer weer
een keer een festiviteit.
Afroeien en stuurexamen Ontzettend
fijn dat Bernadette met de CIC in een zeer
lastig half jaar toch 7 mensen heeft weten
op te leiden om 29 mei af te roeien en
stuurexamen te doen.

Verrassing bij renovatie
Bokkesprong

Checkpoints Tot slot nog enkele punten
van orde:
Het is plezierig als wijzigingen
in adres, telefoonnummer, email
adres en dergelijke direct doorgeven
worden aan de secretaris secretaris@
rvdemeije.nl .
Aan de laatste die op een roeidag weg gaat willen we vragen om
even alles checken: deur dicht, spullen
binnen e.d. Nog belangrijker is om je
eigen spullen op te ruimen of over
te dragen. Dat geldt natuurlijk ook
voor een boot die speciaal voor jouw
gemak nog even niet is binnen gezet.
Checken door de laatste mag natuurlijk niet betekenen dat die elke keer
aan het opruimen zijn.
We raden aan om af en toe je
spam box na te kijken. Het blijkt dat
mails vanuit de penningmeester (en
misschien ook wel van de secretaris)
soms in de spam box terecht komen.
Iedereen een fijne en vooral wat
warmere roeilente toegewenst.

Bij de renovatie van de Bokkesprong kwam onder het
voetenboord een bakje tevoorschijn waar dollevet of groene
zeep in kan om de kragen van de dollen te smeren.
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De VLOTHOND
Na de lange gedwongen winterslaap ontwaakt de
Nieuwkoopse Roeivereniging De Meije langzaamaan uit haar
winterslaap. Voorzichtig kan er weer geroeid worden al is,
volgens sommige oude rotten in het roeivak, het echte roeien
nog steeds niet mogelijk.

en de stuur kan de beentjes strekken en genieten van het
voorjaarszonnetje.
En dan…….nog meer goed nieuws; de terrassen zijn weer
geopend dus we kunnen weer gezellig buiten napraten aan
de koffie. Dat is toch
de reden dat je lid
bent van de Meije.
Het evalueren van
de roeitocht; wat ging er goed, maar vooral wat ging er niet
goed. De verschillen van inzicht of ervaringen
worden dan enorm duidelijk. De ene roeier
vond het geweldig gaan terwijl een andere
roeier kletsnat uit de boot stapt, veroorzaakt
door een spetterend blad van een collega. Kortom, gewoon
gezellig.

over

Dit echte roeien is namelijk het boordroeien of oarsen
waarbij elke roeier slecht één riem tot z’n beschikking
heeft. Gevolg is echter in veel gevallen een bijzonder
wankel evenwicht in de boot, een schommelschuitje waarbij
iedere roeier probeert dit te corrigeren
echter waarbij nauwkeurige onderlinge
afstemming noodzakelijk is en dat is nu
net het probleem. Zelfs de Holland 8 heeft
hier soms moeite mee; kijk maar https://twitter.com/i/
status/1389921724611928071 Gelukkig liep het goed af.

Oarsen,

Scullen

Nee, dan het scullen in de C boten. Veel relaxter en minder
gewiebel al moet er natuurlijk wel een
beetje gelijk geroeid worden. Na zo’n lange
rustpauze is dat wel weer even wennen.
Corona heeft echter ook wel goede dingen
opgeleverd. Neem nu bijvoorbeeld onze
boot “het Kleinst Waterhoen”. Het is voor
de stuur een waar genot om daarin te
zitten; volop beenruimte en een zodanig
grote afstand tot de roeiers dat alleen de
slag, met een beetje geluk, de commando’s
kan horen. Dubbel voordeel: de boegen
hebben er geen last van en zitten heerlijk op hun gemak

Nog beter is het om op het terras te genieten van de andere
ploegen; bij vertrek of terugkomst. Van de
enorm soepele wijze waarop veel roeiers in
en vooral uit de boot proberen te komen. De
lange rustpauze is hierin zeker terug te zien.
Een genot voor het oog indien je zelf op het
terras aan de koffie zit. Helaas komen er nog
geen boten langs “boven de hoofden” of “op
de linker of rechter schouder” maar dat lijkt
een kwestie van tijd. We kijken er nu alweer
naar uit.

& Koffie

DIEHARDS

op het
terras...

Nu alleen nog wachten op mooi lenteweer…………..

22 mei. Het regent en het is koud. Toch vertrekken deze diehards.
Voorzitter Jan Willem in de coastal en de 1ejaars in de Snor.

Björn
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Arne

Materiaal
Commissie

Alternatief voor de jaarlijkse klusdag...
Oproep
Met Jan Fransen heeft de MC een
geweldige kracht erbij. Maar het vertrek van Bernard en
de voorzitterschapsrol van Jan Willem, betekent dat er per
saldo toch wat minder capaciteit is. Het zou geweldig zijn als
er onder de leden nog een lid bereid is dit gezellige team te
versterken. Met wat meer handen houden het werk goed te
doen en de tijd die we er aan besteden binnen de perken.

Het is alweer twee jaar geleden dat de gezelligste materiaaldag
van Nederland plaats heeft kunnen vinden. De corona gooit
ook hier fors roet in het eten. Maar in de wetenschap dat de
materiaaldag een geweldige opkomst had en zo gezellig was
dat er zelfs een roep om een tweede dag ontstond, hoopt de
materiaalcommissies dat er ruimhartige gereageerd wordt op
onze oproep voor een alternatieve invulling.
Onze vloot is geheel inzetbaar, de loods goed onderhouden
en het terrein ligt er goed bij, mede dankzij de trouwe
grasmaaiers. Met de recente versoepelingen wordt het ook
weer makkelijker maandagavond met de materiaalcommissie
(op anderhalve meter) te werken.
En ondanks dat we ‘bij zijn’ liggen er toch veel klussen op ons
te wachten. Logisch want we hebben een jaarlijkse klusdag
gemist en er zijn onderhoudsklussen en wensen genoeg die
om aandacht vragen. Klussen die het plezier in het gebruik van
onze vloot, loods en terrein direct en indirect verhogen.
Als alternatief voor de klusdag doen we graag een oproep
onder leden en ploegen om een klus te adopteren en aan te
pakken. Dat kan zijn op maandagavond (vanaf 19:30), of op
een ander moment dat het past. Meld je wel even aan bij
Haico zodat we kunnen plannen en materiaal tijdig kunnen
regelen. Zo voorkomen we dat het te druk wordt op de
vereniging en blijven we binnen de corona basisregels.
Er is een ruime keuze aan overzichtelijke en ook minder
technische klussen:
Onderdeel
Loods
loods
loods
Loods
Loods
Loods
Loods
Loods
Loods
Steigers
steigers
Terrein
Terrein
Terrein
Terrein
Terrein
Terrein
Terrein
Vloot
Vloot

Klus
Grote schoonmaak: Lichtkoepels schoonmaken
Bootindeling info op hangen naambord boot per opslagplek + info hoe de boot liggen moet.
Riemen schuren en schilderen
Schuifmof over regenpijp hoek noordzijde loods aanbrengen
Revisie schuifdeur oostzijde loods. Eruit halen en rijwerk onderhouden/vernieuwen
Scheurtje in dakleer kitten op het kantine-dak zuidoosthoek
Goten schoonmaken en mos van daken
Led lamp met bewegingsmelder vernieuwen bij ingang
Kantine plafond en muren schilderen
Steiger onderhoud (gaten schoeiing dichten met platen. Prio: verzakking voor rol noordzijde
Bordjes plaatsen verboden af te meren
Onkruid trekken
Kanten steken
Afwatering terras Noordzijde voorbereiden put + pompje of sleuf graven
Tegels fixeren en recht leggen langs de steiger Meijepad zijde
Rijplaat verlengen noordzijde loods (dubbel zo lang) om hellingshoek te halveren
Vuil/ rommel afvoeren (tot 16:00) Wie kan een karretje regelen
Coach Corner met picknick tafel maken puntje terrein noordzijde (eerst ijzer afvoeren en
trottoirbanden opslaan noordzijde terrein uit het zicht)
Bootonderhoud: vooraf selectie van boten en klussen
Optimaliseren luchtzakken in C boten, wherries en zes
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Materiaal
Commissie
De coronacrisis heeft op dit terrein ook
voor vertraging gezorgd. Het mandaat
van de leden om het botenfonds aan
de aanschaf van een 8, 4 en 2 te mogen
besteden is een verantwoordelijkheid
die we niet licht opvatten.
Een nieuwe C2 Het bestuur is wat
voorzichtiger met het plaatsen van orders en het verrichten van betalingen.
De keuze voor de Baumgarten C2, zelfde
uitvoering als de Otter C3, ligt al vast.
Toch hebben we de offerte van Heeres
nog niet getekend omdat we er eerst
achter willen komen of Heeres de coronacrisis financieel gezond doorkomt. Je
ontkomt er namelijk niet aan vooraf te
betalen. Bij een onverwachts faillissement zouden we dan simpelweg het geld
kwijt zijn. Een verzekering hiertegen of
bankgarantie bleek niet (meer) mogelijk,
of heel duur te worden. De kans is groot
dat we beren op de weg zien, maar we
nemen toch nog even de tijd dit goed uit
te zoeken voor we geld overmaken.
Een nieuwe 8
Wat de 8 betreft hebben we nog wat verder om ons heen
gekeken. Andere types dan de Swift 8
blijken keer op keer toch minimaal €
8.000 duurder en daar komt dan bij dat
we dan de bestaande acht niet zomaar
kunnen inruilen. Als we die zelf moeten
verkopen is het nog maar de vraag of we
er het inruilbedrag van rond de € 5.000
tot €6.000 voor kunnen krijgen, nog los
van het werk.

Update nieuwe 8, 4 en 2
Na het proefroeien was de terugkoppeling van de ploegen ook dat de nieuwe
Swift 8 wat lager op het water lag en
de stuurstoel te krap is. Het eerste punt
is oplosbaar, het tweede punt eigenlijk niet. De mal die Swift nu gebruikt
biedt nog geen 2 cm speelruimte terwijl
er minimaal 5cm nodig is. Het goede
nieuws is dat de offerte en het inruilbedrag nog steeds geldig zijn en dat de
importeur, mede op ons verzoek, een
toezegging van Swift heeft gekregen
dat ze bereid zijn de mal aan te passen.
Daarmee zou de bredere stuurstoel mogelijk zijn en het licht op groen staan. De
maren zitten hem in het feit dat Swift
hier nog geen datum aan wil hangen
(vanwege de hoge investeringskosten)
en dat door het gedonder in het Suez
kanaal, de transportkosten voor containervervoer omhoog schieten. Als we de 8
na 1 juli bestellen gelden andere transportkosten en zullen we stevig meer
moeten gaan betalen. Op zich is wat
langer wachten op een nieuwe 8 geen
enkel punt, omdat de oude 8 goed genoeg is en we er voorlopig nog even niet
in kunnen varen. Dat het bestuur het
financieel risico wil nemen de acht alvast
te bestellen zonder concrete leverdatum
ligt niet voor de hand. We zullen nog
even moeten afwachten totdat Swift een
concrete leverdatum kan noemen en
of we ons de stijgende transportkosten
kunnen veroorloven.

Een nieuwe 4		
De nieuwe
vier is ook een stap verder. Op de ALV is
afgesproken ook hier de ploegen bij te
betrekken. Mede daardoor en op basis
van het succes van de coastal skiffen en
is het idee gegroeid ook eens te kijken
naar een coastal vier. Dat zou voor op
ons plassengebied een geweldig stabiele
boot zijn om, ook met ruiger weer, veilig
en stabiel te kunnen varen. Bijkomend
voordeel is dat hij uit voorraad leverbaar
is. Geen financieel risico en lange wachttijden dus. Er kleeft wel een nadeel aan
de coastal 4: hij is 35 kg zwaarder.
Met de leverancier hebben we kunnen
afspreken dat we mogen proefroeien in
de coastal vier. Er is goede hoop dat hij
bereid is op een zaterdag in juni bij ons
op de vereniging langs te komen met de
coastal 4. Hij neemt dan ook een handig
transportkarretje mee waarmee het in
en uitbrengen van de coastal 4 goed te
doen zou zijn.
Zodra dit concreet is worden de ploegcaptains uitgenodigd (na elkaar ivm corona) om op een zaterdag de coastal te
testen. Daarna houden we een feedback
sessie waarin de ploegcaptains kunnen
aangeven of de coastal een goed alternatief is voor de Baumgarten C4.
De Materiaalcommissie
Haico – Jan Willem – Peter - Jan

Coastal 4
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Zondagochtend 16 mei 08:45 uur
Daar staan we dan. Met zijn vijven klaar om met ’t Kleinst Waterhoen in volledige bezetting te gaan roeien. De zon schijnt en ergens
in de verte hangen een paar wolken. Prima weer. Temperatuur nog
fris, maar het kan met korte mouwtjes en korte broek. Oké, voor
de zekerheid maar een regenjasje mee, want buienradar geeft toch
wat onheilspellende berichten. Maar we heten niet voor niets de
‘Stormploeg’.
En daar gaan we dan. Heerlijk, wat een verschil. Was het eerst
sleuren aan de boot met 2 roeiers en 1 stuurman (pfff… oef, oef,),
nu zoefde de boot richting plas. Langs de vrolijk fluitende vogels
in het riet, over het kabbelende water, langs de slapende huizen.
Puur genot.
Maar dan, wat je voor je ziet, zie je niet achter je. De buien werden
steeds zwarter van kleur. De zon werd bleker en bleker en de wind
werd sterker en sterker. En toen ineens een klap onweer.
Tsjaa…. Meteen rechtsomkeer, in volle vaart maar naar de loods.
Maar dat kwam er niet meteen van.
Ineens viel de zwarte bui naar beneden. Nauwelijks tijd om een jasje aan te trekken. Eerste vlucht was in de beschutting van wat
bomen bij het inhammetje bij Henk Sweers. De hagel viel met bakken uit de hemel. En ook de beschutting bleek nauwelijks iets
waard.
Het werd iets rustiger, dus direct verder richting loods. Intussen steeg het water en werd het soppen bij de voetenborden. De
hagel dreef in en langs de boorden. Nog nooit zo snel geroeid in een C4.
Bij terugkomst kwam de volgende ploeg hulp bieden bij het omdraaien van de boot waar tientallen liters water en hagel terug
mochten naar de plas. De boot was weer schoon voor de volgende groep. En achteraf hadden wij nog ‘goed’ weer gehad. Want
de volgende ploegen kregen heel wat meer plensbuien te verstouwen.
Happy Summer……. Yeah!

Kwetsbaar
Het grote voordeel van een wat vergrijzende vereniging is in deze tijd dat velen als
kwetsbaar worden beschouwd en inmiddels al ingeënt zijn. Dan mag je officieel nog wel
niet in een meer persoons boot maar meer kun je niet doen voor de veiligheid van jezelf en
anderen dan 2 spuiten in je lijf. Er ontstaat dan vanzelf een volgende groep kwetsbaren.
Wat te denken van de “jonge mannen 8”. Inmiddels niet meer zo jong maar niet vallend onder
welke vaccinatievoorrangsgroep dan ook. Maar als je het groepje op zaterdagmorgen aanschouwt, straalt de kwetsbaarheid er van af. Rug, voet, nek, pols, hamstring, schouder. Niets
schijnt het meer te doen, en soms alles verenigd in 1 persoon. Anderen zijn pijnvrij maar hebben
het altijd koud en spreken bij +8 graden van nachtvorst.
Hier doet zich ook het gemis aan een wedstrijd als de “head” voelen. Elke voorgaande winter
was er een doel en kon men nog over de pijntjes heen stappen. Eenmaal de “head” gevaren was
er de opbeurende constatering dat het verval wederom meeviel (zeker gezien de altijd weer te
beperkte trainingsarbeid) en zo konden de heren er weer een jaartje tegen.
Maar dit jaar werden zij geheel op zichzelf teruggeworpen en dan blijkt het de power van deze
mannen een pakketje schroot met een steeds dunner laagje chroom (met dank aan Henk W.).
Sterkte Mimi.			
								
Een Meije-watcher
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Kapseizen Holland Acht
Dat het altijd oppassen is geblazen bij onverwachte harde wind die ook de golven
opstuwt blijkt wel uit verslag van de Stormploeg (pag. 7) en uit het feit dat zelfs de
beste roeiers van Nederland kapseisden.
Dat kan in extreme situaties ook op Nieuwkoop gebeuren, dus hou altijd het weer
in de gaten.
Bekijk de video: https://nos.nl/artikel/2379497-holland-acht-lijdt-schipbreuk-inoostenrijk-roeiers-kunnen-er-wel-om-lachen

Baas boven baas...
Op 19 december 2020 vertrok Zirk Botha voor zijn solotocht
over de Atlantische Oceaan. Hij roeide van Kaapstad naar Rio
de Janeiro, een afstand van 3800 nautische mijlen, bijna 7000
km. Hij roeide helemaal alleen en had geen hulptroepen om
zich heen.
Op zondag 28 februari arriveerde hij na een record oversteek
van 70 dagen veilig in Rio. Hij verloor wel 12 kg. aan gewicht...

Bardienstrooster t/m 12 juli 2021
Week

		

Ploeg

Captain		

De bardienst op een rijtje:
* koffie/thee zetten * kantine aanvegen * vensterbanken uitnemen *ramen zemen * WC schoonmaken * Afwassen
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* keuken netjes achterlaten * Vuilniszak verwisselen en volle zak meenemen!

SLOOTKUNST

van
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MEIJELEDEN

