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BESTUURSPAGINA
Vanaf 1 juli mag er weer met een normale bezetting geroeid worden. De RIVM richtlijnen
dienen wel in acht te worden genomen. Ook is het nog niet mogelijk om na het roeien
gezamenlijk koffie te drinken. Veel landelijke wedstrijden zijn afgelast maar in september
konden toch een aantal wedstrijden geroeid worden. Afwachten hoe het de komende maanden
verloopt.

Van de redactie
Dit derde Sloepie van het jaar bevat gelukkig weer een aantal wedstrijdverslagen omdat het de
afgelopen twee maanden toch weer mogelijk was om aan wedstrijden deel te nemen. Ook de
reactie van een wethouder op zijn deelname aan het sloeproeien is leuk om te lezen. Via de
website www.rvferox.nl is ook dit Sloepie weer digitaal in te zien.

Wat je al niet ziet tijdens een avond roeien!
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SLOEP- EN BORDSPONSOREN
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Opperste concentratie bij het damesteam
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ROEIEN IN CORONA TIJD:
Het bestuur heeft de mogelijkheid onderzocht om met drie roeiers en een stuurman te kunnen
roeien. Op deze manier is het mogelijk om aan de 1,5 meter onderlinge afstand te voldoen.
In eerste instantie zal deze opzet door alle teams en recreanten getest worden in alle sloepen
van de vereniging. Ook de recreanten zijn zo van start gegaan en het ziet er wel erg “leeg” uit
in een sloep met maar drie roeiers!
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Roeien in Corona tijd: om en om een half uur roeien met maximaal 3 roeiers, het blijft
behelpen!
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RONDJE NOORDWIJKERVAART
Eindelijk mogen we weer met een volle sloep roeien dus maar gelijk voor het rondje
Noordwijkervaart gekozen. De insiders weten dat dit rondje een mooie afstand is om op een
avond te roeien en het is ook echt een rondje. Voor de recreanten was dit de eerste keer dat er
een behoorlijke afstand geroeid zou worden en ze hadden er zin in.

Normaal gesproken is het tijdens het roeien genieten van het uitzicht en de rust op het water.
Echter nadat wij door de smalle tunnel onder de A44 door geroeid waren viel het oog van de
stuurman op het grote aantal koeien langs de waterkant, er bleek een koe in het water te staan
en deze kon er ondanks verschillende pogingen niet op eigen kracht uitkomen. Wij konden
echter geen hulp bieden maar langs de weg stonden diverse auto’s stil en er werd al gebeld
voor hulp.
De volgende dag stond in de lokale krant dat de brandweer de koe weer veilig op de kant
heeft gekregen!
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De tocht werd voort gezet richting Voorhout en verder langs de golfbaan, hier ontvangen wij
altijd positieve reacties van de aanwezige golfspelers. Een golfspeler stond heel
geconcentreerd om zijn slag te slaan, helaas mislukte deze slag zodat alleen een pluk gras de
lucht invloog en de golfbal 1 meter verder in het gras viel. Dit veroorzaakte een luid gelach
van de roeiers in de sloep en de golfspeler was hier zichtbaar niet blij mee.
Vervolgens werd het rondje over de Noordwijkervaart vervolgd waarbij gepoogd werd om de
aanwezige vissers zo min mogelijk te storen. Moe en tevreden werd er afgemeerd bij het
botenhuis.
Naschrift:
De volgende dag ging stuurman Aad zijn caravan ophalen in de stalling te Noordwijk en
raakte in gesprek met de eigenaar. Tot verbazing van Aad vroeg de eigenaar of hij gisteravond
in een roeisloep langs de golfbaan had gevaren, dit werd door Aad bevestigd waarna de
eigenaar zei dat hij degene was die werd uitgelachen na zijn mislukte slag. Hij kon er achteraf
toch wel om lachen!
Zo maak je nog eens wat mee tijdens een avond roeien!
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EVEN VOORSTELLEN
Wie ben jij?
Hallo,
Ik ben Kees Remmelzwaal, 56 lentes jong, getrouwd met Heleen.
We hebben drie kinderen Bart, Joost en Lotte.
Ook een schoondochter Linda getrouwd met Bart, en als het allemaal
goed gaat worden we in februari Opa en Oma. En een schoonzoon
Willem die hoort bij Lotte.

Waar geniet je van?
Ik geniet van mijn gezin als we allemaal bij elkaar zijn, want Bart en Joost varen allebei dus
als ze tegelijk thuis zijn is het toch gezelliger.
Ga graag naar strand {moeten wel de tentjes op strand staan}, maar ook om te wandelen
over strand en door duin terug.

Wanneer ben je gestart met roeien en hoe was je eerste ervaring?
Ik ben begonnen in 2007, de eerste keer dacht ik als het niet beter gaat met die riem ben ik
er gauw klaar mee, maar de aanhouder wint. En het toeval was dat er een hele nieuwe
lichting kwam met een heel nieuw team wat ging roeien op de woensdagavond met
begeleiding van Egon en Marja.
Dus een heel nieuw mix team was geboren maar nog geen wedstrijden.

In welk team en op welke plek roei jij nu?
Ik roei nu in het mix team Thussenuit op bakboord, door een operatie vorig jaar niet meer op
slag maar op bank wat er vrij is, maar als de slagroeier er niet is toch stiekem op slag.

Noem een aantal kenmerken van je team
Gezellig, soms tijdens de trainingen te gezellig (lekker praten in plaats van roeien).
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Maar als het moet gaan we er voor en gaan dan voor het best haalbare, zeker met
wedstrijden wordt er nog wel eens wat geroepen, maar dat is na de wedstrijd gelijk weer
over en gaan we voor de derde helft.

Wat is het doel voor dit jaar?
Het is een heel raar Corona roei jaar, maar we proberen te roeien wat er te roeien is, maar
het valt niet mee door alles om telkens een volle boot te hebben.

Wat is je leukste herinnering bij rv Ferox?
Dat zijn de trainingen over de Kaag in de ochtend met alleen je hoofd in de zon boven de
laag hangende mist.
De wedstrijden, niet alle sommigen hebben toch wel de voorkeur.

Waar mag de vereniging trots op zijn?
Dat er toch een harde kern is die al jaren roeit en de vereniging toch op de benen houdt.
En de inzet om nieuwe leden te werven, wat toch weer een heel nieuw team op geleverd
heeft voor de Bacchus.

Wat wil je hem vragen,
wat sloeproeien voor hem betekent, persoonlijk dan.
Sloeproeien is voor mij een sport is die je met z`n alle moet doen in de boot om het beste
resultaat te krijgen, en na al die jaren heb je er toch vrienden aan over gehouden.

Aan wie wil je de pen doorgeven?
Gerard Nijgh.

Wat wil je hem vragen?
Ben je ook zo blij in de boot?
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WETHOUDER ROEIT MEE
Echt kennismaken met een sportvereniging doe je door mee te doen. De roeiers van
roeivereniging Ferox waren zo vriendelijk om mij een avond mee te nemen. We
roeiden heen en weer tot de Torenvlietbrug, zo’n 9 kilometer. Wat een leuke sport en
een actieve vereniging! Een vereniging waarvan de teams goed scoren bij de
wedstrijden in het land en een grote groep nieuwe roeiers in opleiding is.
Dank voor de sportieve en gezellige avond!
Adger van Helden
Wethouder te Katwijk
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ROEIWEDSTRIJD TE TIENGEMETEN
Eindelijk weer op stap!

De coronacrisis heeft de sloeproeikalender drastisch opgeschoond. Alle plannen en
ambities voor 2020 konden overboord. Maar sinds 1 juli jl mag er gelukkig weer
‘normaal’ geroeid worden. De trainingen worden binnen de club weer serieus
opgepakt en de eerste krachtmetingen liggen weer in het vooruitzicht. Maar voordat
er enkele ‘echte wedstrijden’ geroeid worden, was het eerst tijd voor een bijzondere
roeitocht. Een rondje Tiengemeten vanuit Willemstad (die in Noord Brabant
natuurlijk).
Geen wedstrijd, maar een prestatietocht. Het idee om vanuit Willemstad over het
Hollands Diep en Haringvliet het eiland Tiengemeten te ronden was een kleinschalig
initiatief. Maar via onze Rotterdamse connectie hadden wij er ook lucht van gekregen
en we mochten zowaar meedoen.
Dus werd de Azorean High weer met de gebruikelijke soepele handelswijze op de kar
gezet (dat zijn we gelukkig nog niet verleerd) en reisden we af naar Willemstad.
Moest dat mondkapje nu wel of niet op tijdens het carpoolen?
Aan de rand van het historische Willemstad was een helling aanwezig waar we
gebruik van konden maken. Ondertussen waren de eerste deelnemers al vertrokken.
Een aantal zouden de korte route roeien (16 km). Samen met twee andere sloepen
hadden wij ons aangemeld voor de lange tocht om het eiland heen (30 km). Inclusief
een bakje koffie op het eiland.
Terwijl de andere twee deelnemers van de lange tocht de trossen al los gooiden,
gingen wij eerst nog even rustig een bakje koffie doen in het verenigingsgebouw.
Maar al snel begon het toch wel te kriebelen. Want ook al is het een prestatietocht,
wel wilden wel voor de andere twee sloepen bij de tussenstop op het eiland zijn. Het
gaatje met hen mocht best groot zijn, maar niet te groot. Dus werd na één bakje
besloten om klarigheid te maken en te vertrekken.
Op dit soort momenten zijn het vaak dezelfde mensen die nog van alles moeten
doen of wat vergeten. We noemen geen namen, maar vaak is het één van onze
Rotterdammers en dan bedoel ik niet Robert. Maar dit keer bleek Gijco de spanning
teveel te zijn geworden, hij had zijn bidons nog in de toiletruimte laten staan. Dus
moesten we uit de haven nog een korte tussenstop maken bij het verenigingsgebouw
van de club. Jongste bediende Roy klom handig als een aap de steiger op en haalde
op een drafje de bidons voor onze dorstige slagroeier. Toen kon de tocht echt gaan
beginnen.
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De heenreis hadden we de wind tegen en na het passeren van de Haringvlietbrug
zakte de snelheid ook al gauw terug. Terwijl donkere wolken zich samenpakten
boven het Haringvliet geselde de wind onze ruggen. Het ploeteren was begonnen,
maar ondanks de wind en een paar regenbuitjes bleef de Azorean wel goed lopen.
De snelheid was constant en al snel lagen we langs het eiland.
Maar het ronden van Tiengemeten was nog een hele klus. Het duurde lang voordat
het keerpunt in zicht kwam. Gelukkig hadden de andere sloepen het beduidend
zwaarder. Boven verwachting hadden we ze allebei al halverwege het eiland te
pakken. Die ‘overwinning’ hadden we alvast op zak.

Na het ronden van het eiland ging het wind mee een stuk soepeler. Het was voor
Kees nog even zoeken waar we voor de koffiestop moesten aanmeren. Even leek
het erop dat hij onze pauze zou overslaan, maar uiteindelijk werd het haventje toch
gevonden. Dus tijd voor een broodje (of een dubbele tosti) en een lekker bakje koffie.
Even een momentje rust en ontspanning op een bijzonder eiland. Maar niet te lang
natuurlijk! Met de andere sloepen in aantocht besloten wij weer in te schepen. Niet
heel gezellig, maar dat zijn andere teams gelukkig ook niet van ons gewend.
Na de tussenstop viel het roeien toch wel tegen. We hadden al 23km in de
ledematen zitten en van het plan om die laatste 7km nog even te knallen kwam
weinig terecht. Met een iets lagere snelheid dan gehoopt ploeterden we ons een weg
naar Willemstad.
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Moe maar voldaan liepen we binnen. Meteen maar even de sloep op de kar en
daarna was het tijd voor rust en ontspanning. Na een biertje uit de restanten die
Frank had meegenomen (ruim over de datum, maar nog steeds prima te doen) liepen
ook de andere sloepen één voor één binnen. Het zonnetje was er lekker bijgekomen
en de nasi lag al te dampen in de pan. Nog even nagenieten onder het genot van
een goeie hap eten en een drankje en toen weer naar huis. En zo kwam een einde
aan een sportieve en gezellige dag. Laat de wedstrijden maar komen!

Hugo
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ZWARTEWATER RACE
Verslag roeiwedstrijd ZwarteWaterRace Op 12 september was het dan zover… De
allereerste roeiwedstrijd van het jaar en voor mij de eerste in het Mix team
Thussenuit. De dag begon iets relaxter dan een gewone zaterdagse trainingsdag.
We verzamelden rond half 10. Met Erik, Kees, Coby, Jan-Willem, Dirk, Pieter, Petra,
Corina en ik, 3 auto’s en de boot op de trailer vertrokken we naar Zwartsluis. Na ruim
2 uur tuffen en gezellig bijkletsen met Petra en Corina kwamen we aan en werden
hartelijk verwelkomd door de organisatie. De boot kon al snel van de trailer getakeld
worden en zodra we (na een korte plaspauze) allemaal aan boord waren konden we
nog snel een krentenbolletje eten voor een beetje extra powerrrr.

Op naar de start, tegen vijf boten gingen we de strijd aan…We starten op de vijfde
plek, dus genoeg uitdaging. Al snel waren we de eerste boot voorbij, en dat voelde
goed, er kon nog een beetje power bij. Zo gingen we stuk voor stuk alle boten
voorbij, en voor het eerste keerpunt lagen we op kop! Nu zorgen dat we dat niet
meer uit handen gaven.
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Na alles gegeven te hebben gingen we als eerste over de finish, trots op ons! Nog
een stukje uitroeien en weer terug naar de kraan. Nadat de boot weer op de trailer
stond nog even gezellig een bakkie gedaan langs de kant van de weg met een
heerlijk stuk zelf gemaakte appeltaart van Petra, dat hadden we wel verdiend.
Helaas, maar begrijpelijk was er verder geen gelegenheid om nog even een drankje
te doen in een gezellige feesttent, dus weer op naar Katwijk. Het was een gezellige
dag en superleuke ervaring. Uiteindelijk werden we de volgende dag nog blij verrast
met een tweede plaats in het eindklassement. Bedankt allemaal voor de topdag, op
naar de volgende race….
Groetjes Saskia
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VECHTEN OP DE VECHT
Deze wedstrijd wordt normaal gesproken in april gestreden maar door de Corona perikelen
alsnog uitgesteld tot september. Namens Ferox hebben het Azorean herenteam en
damesteam aan deze wedstrijd deelgenomen. Een wedstrijd verslag ontbreekt helaas maar
de foto’s geven een beeld van deze wedstrijd.

Een hoop reuring in de haven van Weesp

Azorean Heren in actie
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Azorean dames in actie, met stuurman Kees als dubbel functie bij de heren en de
dames.
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Mooie slag toch?
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ROEIKALENDER 2020 (DEEL 2)

22

INFORMATIE ROEIVERENIGING FEROX
Website
E-mail algemeen

: www.rvferox.nl
: info@rvferox.nl

Rekeningnummer

: NL55RABO0332283623 t.n.v. Penningmeester r.v. Ferox

Bestuur
Alle bestuursleden zijn te bereiken via het emailadres: info@rvferox.nl
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ledenadministratie
Vicevoorzitter en
Fondsenwerving
PR + Promotie
Website

:
:
:
:

Gert-Jan van Zuijlen
Gijco Rijneveld 06-20139051 penningmeester.rvferox@gmail.com
Petra Kraaijenoord
secretaris.rvferox@gmail.com
Danielle van Leeuwen
secretaris.rvferox@gmail.com

: Marco Bakker
: Arien van Egmond
: Leendert Kasius

Werkgroepen en commissies
Sponsors
Redactie ’t Sloepie

: Aad Langeweg 06-37544464
: Aad Langeweg 06-37544464

aad.langeweg@gmail.com
aad.langeweg@gmail.com

Webmaster
Leendert Kasius

: website.rvferox@gmail.com

Teamcaptains
Azorean High Dames : Klasina Ouwehand

06-42637930 k.ouwehand@casema.nl

Azorean High Heren

: Gijco Rijneveld

06-20139051 gcrijneveld@gmail.com

Bacchus Heren

: Gert-Jan van Zuijlen

Bacchus Mixteam

: Ria van der Gugten

ThussenUit Mixteam : Coby Ouwehand
Recreanten

: Aad Langeweg
Leendert Kasius

06-37544464 aad.langeweg@gmail.com
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