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HET BESTUUR  

Beste leden, 

Voor de meeste is de vakantie weer voorbij en wordt er weer volop getraind voor de komende 

wedstrijden, gelukkig kan dit met een normale bezetting. Verder heeft het bestuur geen nieuws te 

melden. 

 

Van de redactie 

Het 4e Sloepie van het jaar bevat gelukkig weer een aantal wedstrijd verslagen van de Zwarte 

Water race en het Veerse Meer. De woensdagavond recreanten hebben hun roei avond 

gecombineerd met een bezoek aan een authentieke scheepswerf te Warmond.Verder zijn zowel 

de recreanten en de veteranen weer gestart met roeien., kortom weer genoeg te lezen in dit 

nummer.   

Via de website www.rvferox.nl  is ook dit Sloepie  weer digitaal in te zien. 

 

 

 
Bikkels  

http://www.rvferox.nl/
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SLOEP- EN BORDSPONSOREN 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
De Katwijkse vlag gaat altijd mee 
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EXCURSIE NAAR SCHEEPSWERF “KLAAS HENNEPOEL” 
Woensdag 8 september begon als een gewone roeiavond voor de recreanten maar Chris had een 

afspraak gemaakt bij een kennis die de scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel” te Warmond runt. 

Wij waren dus welkom om deze authentieke scheepswerf aan de Haarlemmertrekvaart te 

bezoeken. 

Om te beginnen moest er natuurlijk wel eerst via Oegstgeest naar Warmond geroeid worden, dit 

is op zich niet zo’n grote afstand maar het grote aantal terug varende boten op het kanaal 

veroorzaakten een flinke golfslag zodat de sloep flink heen en weer bewoog, sommige roeiers 

kwamen af en toe los van de doft. Op zich ook een aparte belevenis. 

 

 

Aan het eind van het Oegstgeesterkanaal naar rechts langs jachthaven Poelgeest arriveerden wij 

bij de scheepswerf waar de eigenaar Alexander de Vos ons al stond op te wachten. 
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Na het aanmeren werden wij direct in de werkplaats op koffie/thee en stroopwafels getrakteerd en 

gaf Alexander ons uitleg over deze ouderwetse techniek van scheepsbouw aan de hand van 

tekeningen, mallen, branden en stomen van eikenhouten planken en balken. Tevens een uitleg 

over het gebruik van eikenhout uit Denemarken in plaats van uit Nederland.  
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Na het uitgebreid bezichtigen van de werkplaats was het weer tijd voor de terug reis, het werd 

ook al weer donker. Na Alexander uitgebreid bedankt te hebben en nog vlug een paar 

groepsfoto’s gemaakt te hebben hielp Alexander ons om de sloep te keren zodat wij huiswaarts 

konden keren. Dit was nog wel even een dingetje want het was heel druk op dit stuk water. 

 
In het duister terug na een geslaagde avond 
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Al met al een interessante roeiavond die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel” 

Haarlemmertrekvaart 2c te Warmond 
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ZWOEGEN IN ZWARTSLUIS! DAMES AZOREAN HIGH 
 

Zaterdag 11 september stond de Zwarte Waterrace op het programma. Een aparte dames- en 

herenstart. Dus zowel de dames- als heren Azorean High reisde af naar Overijssel. Een 

vroegertje want het kramen was al om 10 uur. En het is best een eind rijden. Maar, op tijd in de 

kraan. Op tijd te water. Deze wedstrijd was nog in coronastijl. Dus geen apart Palaver voor de 

stuurlieden. Gewoon een instructie bij het inschrijven. Inroeien en gaan! Even het sluisje en de 

brug oefenen. Kunnen we er met 2 boorde door roeien of niet… Nou, de brug wel, maar het 

sluisje durfden we niet te gokken. Dan maar 1 boord lopen. 

In de kom bij het sluisje was het voor de start een drukte van belang. Wind schuin op de kop. 

Dus manoeuvreren om bij de startlijn in de buurt te blijven. Als 7e moesten we starten, laatste 

van de dames-hoofdklasse. Het ging hier om een vliegende start. Starten bij de lijn, maar de klok 

ging pas aan als je het sluisje passeerde. 3,2,1 Go! 

 
 

Hop op naar de sluis. Fans op de Sluis en de brug (zo’n 30 meter verder) De heren van de 

Azorean schreeuwden de dames door de eerste meters. En dan. Stuurboord uit het Zwarte 

Water op, richting de pont van Genemuiden. 
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De eerste sloepen hadden we al snel te pakken. Na ca. 2,5 km was de keerboei voor de pont 

gerond, en mochten we op jacht naar de laatste damessloepen. Op de terugweg gingen we 

weer door de brug en het sluisje onder luid gejuich van alle toeschouwers.  

 
 

Rondje door Zwartsluis, en aan de ander kant weer bakboord uit het zwarte water de andere 

kant op. We hadden nu dik 6 kilometer geroeid. Op naar de volgende keerboei. Die zat op 

ongeveer 10 kilometer. Een straf windje stond er. Het was toch flink bikkelen. Inmiddels hadden 

we het hele startveld ingehaald, en ook de boei gerond. Op weg naar de finish. Nog een keer 

door het sluisje! De laatste kilometer gingen we als een speer. We roken de finish! Na 1 uur en 

22 minuten De laatste slag. Eindelijk. Het viel best tegen. We hadden gehoopt dat we sneller 

waren. Dit was de eerste wedstrijd van de najaarscompetitie. Dus eigenlijk wil je gewoon 

scoren. Hoe beter de wedstrijd hoe minder punten je krijgt. En degene met de minste punten 

uit 4 wedstrijden komt in aanmerking voor een prijs uit de najaarscompetitie. Maar, moe en 

voldaan gingen we naar het wisselpunt. Het was nu de beurt aan de heren om te roeien, en voor 

ons als dames om te schreeuwen. We hebben ons best gedaan! Nadat de heren hun wedstrijd 

hadden geroeid en de sloep weer in de kraan hing gingen we op naar de feesttent. Net op tijd…. 

Een flinke stortbui,  gelukkig stonden wij droog. Toen uiteindelijk de prijsuitreiking was. Bleek 

dat we een derde plaats hadden. 3 punten!!! Prima. Lekker laag.  
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En ook de mannen hadden de derde prijs binnen gesleept. De volgende dag stond de eerste 

tussenstand van de najaarscompetitie FSN op social media. Zowel de dames als de heren uit 

Katwijk in de top 3! Een lekker begin van de competitie! Op naar het Veerse Meer! 

Saskia 

  

 

 

                                                                                                           (Foto: Danielle van Leeuwen) 
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Ook de heren waren actief in Zwartsluis 

 
Past net in het sluisje                                                     (Foto: Danielle van Leeuwen) 

 
                                                                                               (Foto: Danielle van Leeuwen) 
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DUBBELSLAG OP HET VEERSE MEER 
 

Zaterdag 18 september, een lekker zonnetje en niet te veel wind. Mooie omstandigheden voor 

een roeiwedstrijd. Dit keer op het ruime water van het Veerse Meer. De Azorean High werd 

weer optimaal ingezet, zowel de dames als de heren werkten zich in Zeeland in het zweet. 

Maar eerst moesten we nog in Kortgene zien te komen. Dat bleek toch wel een hele 

onderneming. Diverse wegwerkzaamheden maakten de route niet eenvoudig. Na een soort 

puzzeltocht tussen Delft en Rotterdam reden we het Zeeuwse vlakke land binnen. Nog even een 

bakkie op de Brouwersdam en door naar Kortgene. Daar werd de AH soepel te water gelaten en 

na een plekje in de haven zochten we de campinggasten op.  

 

Van beide teams hadden een aantal roeiers de tenten opgeslagen/caravans geparkeerd/huisjes 

gehuurd op de camping, dus was het al snel ouderwets gezellig. De sfeer werd verder verhoogd 

doordat we allen een echte Veerse Meerrace mok kregen overhandigd. Deze flinke mokken 

zouden goed van pas komen in de kantine! Beter dan die ‘borrelglaasjes’ waar we nu koffie uit 

drinken. 

 

Na wat koffie, cake en brood konden de heren aan de slag. Bastiaan maakte ons roeiteam 

compleet en gelukkig was Kees ook afgereisd om ons vlot en soepel over het meer te jagen. 
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Bij het inroeien was onze Roy zo scherp om nog even naar de startnummers van de andere 

sloepen te kijken. Die waren allemaal een stuk lager dan ons nummer. Conclusie: we hadden het 

startnummer van de dames gepakt. Die moest nog even snel worden omgeruild. Koelbloedig 

werd er even een hulplijntje gebeld en stonden er al snel een paar dames met het juiste 

nummer te zwaaien. Omruilen en klaar. 

Samen met de Thussen Uit mocht de Azorean plaatsnemen in de laatste start van de sloepen, 

dus werd het weer een inhaalrace. De focus lag vooral op de grootste concurrenten: de Grutte 

Bear uit Joure en de Rijp uit Muiden. Met een flinke vaart werd de race aangevangen. Het 

tempo hoog en de wind een beetje tegen richting de eerste boei. Alles liep volgens plan en ook 

het ronden van de boei ging strak. Met dank aan Kees voor de scherpe stuuractie.  

 

Op de helft van de race hadden we het hele veld ingehaald op de Rijp na. De mannen uit 

Muiden (normaal roeiend in de Orkaan) gingen er vol voor, maar langzaam maar zeker kwamen 

we erlangs. Eenmaal er voorbij werd het gat snel groter en onder luide aanmoedigingen van 

supporters passeerden we de haven. Op naar het volgende keerpunt.  

Windje mee ging het als de brandweer, al eiste de brandende zon wel zijn tol. Bij het tweede 

keerpunt moesten we door een ondieper deel en daarna tegen de wind terug. Daar kwam de 

man met de hamer aan boord. De laatste kilometers was het zwoegen en ploeteren. Met ruim 

een uur op de klok (1:04:10 uur om precies te zijn) werden we onder luid gejuich afgevlagd.  
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Moe maar voldaan konden we het Katwijkse kampement opzoeken. Even lekker opfrissen en op 

krachten komen. De dames waren al snel aan de beurt en dus konden wij ons nu laten horen. 

Op speciaal verzoek scandeerden we zo hard mogelijk ‘Roei! Roei! Roei! Roei!’ voor het geval de 

dames zouden vergeten wat ze aan het doen waren.  

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de verenigingsband verder aangehaald. 

Maar de gezelligheid maakte al snel plaats voor gezonde spanning toen het tijd was voor de 

prijsuitreiking. We hadden het goed gedaan, maar het zou er toch wel om gaan spannen. We 

hadden de Grutte Bear nog niet weten te kloppen… tot vandaag! Want de AH sleepte de eerste 

prijs in de wacht. En niet alleen de heren, maar ook de dames hadden het hoogste podium 

bereikt.  

Afgeladen met prijzen zal het in Kortgene nog lang gezellig zijn gebleven. Ondergetekende ging 

met Gijco, Frank, Bas en Roy weer richting Katwijk. Terwijl het eten en drinken in rijkelijk 

aanwezig zal zijn geweest op de camping, moesten wij op de terugweg nog flink zoeken naar 

een hap warm eten. Uitgehongerd zijn we na diverse dichte deuren maar bij de gele M beland 

voor een snelle hap. Misschien volgend jaar toch maar een plekje zoeken om te overnachten. 

Het was in ieder geval weer een top dag! 

Hugo 

 



18 

 

VECHTEN OP HET VEERSE MEER: DAMES AZOREAN HIGH 
Na de eerste wedstrijd vorige week waar we als dames 3 punten hebben binnengesleept waren 

de verwachtingen hoopvol! Doordat er weinig concurrentie was, was er een dikke kans dat we 

weer met weinig punten naar huis gaan. Vrouwen Geertruida en de Paardekreek waren de 

concurrenten. Vrouwe Geertruida hadden we vorige week al verslagen, maar de Paardekreek 

roeide een thuiswedstrijd… En zo groot waren de verschillen niet. Dus wie weet…  

In tegenstelling tot vorige week moesten nu de heren als eerste aan de bak. Op camping de 

Paardekreek was het al flink warm, en er stond een flinke bries. Het leuke van de wedstrijd is 

dat het spelersveld halverwege de wedstrijd nog een keer de camping passeert. We zagen dat 

de heren bij het passeren al op kop lagen. Dat ging goed. Op de terugweg liepen ze dik als eerste 

de haven binnen. Nu was de beurt aan ons. Als laatste in het damesveld moesten we weer aan 

de start. Lekker om weer in te lopen op het hele damesveld. Vol verbazing waren we denk ik al 

na een kwartier het hele veld voorbij!  

 

Nu was het een race tegen ons zelf en de elementen. Tegen wind. Volle zon. Het viel vies tegen. 

De tussentijden die Petra aan ons doorgaf waren niet erg hoopvol. Jee, ging het zo slecht? 

Gelukkig hadden we na het ronden van de eerste boei wind mee, en liep de gemiddelde roeitijd 

weer flink op. Bij het passeren van de camping stonden deze keer de mannen volop mee te 

juichen, en verder op de camping werden we toegeroepen door het team van de Thussen Uit 

dat daar een feestje aan het vieren was.  

Dit gaf ons goede moed! Petra had zich goed voorbereid op de race, en coachte ons vol 

vertrouwen rond het eiland en weer naar de finish. 
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Doodop, oververhit en uitgeput dreven we na de finish richting de kraan. We hadden een flink 

gat geslagen. De tweede sloep ging ruim 13 minuten na ons over de finish. Zou dit genoeg zijn 

voor een hoge klassering? Uiteindelijk hoor je dat pas op de prijsuitreiking. Eerst douchen en 

een hapje en drankje. Het was nog heerlijk weer, dus het was genieten op de camping. We 

hadden ons kamp opgezet voor de caravan van Wim en Saskia en Siem en Daan. Ouderwets 

gezellig!     

 

Om 6 uur was de prijsuitreiking, en vol spanning gingen we daar naar toe. Eerst de tweede en 

eerste klasses. En uiteindelijk de hoofdklasse….. spannend… Maar, Yes! De eerste prijs. 0,9 

punten!!!! Lekker!!!!!! En ook nog eens de eerste prijs in het algemeen klassement! Twee 

prijzen voor de dames. En ook de heren hadden dezelfde score. Wel 4 prijzen weer naar Katwijk.  
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Terwijl wij aan het strijden waren op het Veerse Meer. Werd er ook in het noorden een 

competitiewedstrijd geroeid. In Makkum werd ook gestreden om de punten voor de 

najaarscompetitie. De tussenstand is nog steeds positief voor Ferox. 
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VETERANEN ROEIEN 
In verband met de vakanties was de bezetting de afgelopen weken erg laag maar er werd wel 

geroeid. Op vrijdag 1 oktober was het echter weer volle bak en onder leiding van Floor werd er 

met mooi weer een flink stuk geroeid. Ook waren er weer twee nieuwkomers bij dus het aantal 

deelnemers neemt gestaagd toe. Eerlijks halve moet gezegd worden dat de naam “Veteranen” 

niet geheel de lading dekt, de bemanning bestaat nu voor de helft uit veteranen en de overige 

deelnemers zijn nieuwkomers. Dit maakt natuurlijk niets uit, het belangrijkste is dat wij op de 

vrijdagochtend gewoon een leuk stuk kunnen roeien! 

 

Bij het botenhuis aangekomen werden wij opgewacht door roeier Piet, die vanwege een 

operatie voorlopig niet mag roeien maar wel weer mag lopen en fietsen. Vervolgens natuurlijk 

koffie drinken en wat napraten en dan weer naar huis. Net op tijd weer thuis want de regen viel 

nu met bakken uit de lucht. Wat hebben wij een geluk gehad! 
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ROEIKALENDER 2021  
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          INFORMATIE ROEIVERENIGING FEROX 
Website  :  www.rvferox.nl 

E-mail algemeen :  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  :   Gert-Jan van Zuijlen    06-47940440 

Penningmeester :   Gijco Rijneveld    06-20139051   penningmeester.rvferox@gmail.com 

Secretaris   :   Petra Kraaijenoord                        secretaris.rvferox@gmail.com 

Ledenadministratie :   Danielle van Leeuwen                         secretaris.rvferox@gmail.com 

Vicevoorzitter en   

Fondsenwerving :   Marco Bakker    06-25001481 

PR + Promotie  :   Arien van Egmond 

Algemeen bestuurslid :   Dominique Klok     

Commissies 

Sponsors  :   Aad Langeweg    06-37544464   aad.langeweg@gmail.com 

Redactie  ’t Sloepie   :   Aad Langeweg    06-37544464       aad.langeweg@gmail.com 

Website beheer 

Leendert Kasius   :    

Teamcaptains 

Azorean High Dames    :   Klasina Ouwehand   06-42637930 k.ouwehand@casema.nl 

Azorean High Heren    :   Bas Langeweg  06-38757233     baslangeweg@hotmail.com 

Bacchus Heren     :   Gert-Jan van Zuijlen 06-47940440 gajvz1969@gmail.com 

Bacchus Mixteam    :   Arthur Appelo    arthur.appelo@outlook.com 

ThussenUit Mixteam    :   Coby Ouwehand    via info@rvferox.nl 

Recreanten     :   Lenja van Heteren  06-24427993 ljvanheteren@hotmail.com 

       Aad Langeweg  06-37544464 aad.langeweg@gmail.com 

 

http://www.rvferox.nl/
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Katwijk 

Roeiers met passie 


