
ROEIEN: EEN SUPPORTERS 
RETROSPECTIEF
Al enige tijd trachten de sterke, stoere mannen van 
het roeiteam Loodsen Rijnmond mensen warm te 
laten lopen voor de edele kunst van het sloeproeien; 
als het even kan als lid van het team, maar bij gebrek 
aan mankracht wordt ondersteuning vanaf de kant 
ook gezien als een goede motivator. 

‘Be careful what you wish for’ is een uitspraak die 
hier misschien wel van toepassing is… Afgelopen 
jaar hadden ze eindelijk beet. Na een intensieve 
indoctrinatieperiode vanuit het instructeursteam RR 
bevonden Karin en ondergetekende zich, gehuld in 
een kekke teamsweater, op de Adriaan om de roeiers 
vanaf Harlingen naar Terschelling te schreeuwen. 
Een topprestatie (het roeien, al was het schreeuwen 
ook wel een dingetje) waar we danig van onder de 
indruk waren. Je realiseert je niet wat een kracht er 
schuilt in de mannen die normaal alleen maar ‘Dead 
slow ahead’ e.d. roepen. En dan te bedenken dat het 
bijna niet gebeurd was toen die windvlaag besloot 
de Lootsman in het hek van de Pistoolhaven te 
draperen…

Een nieuwe 
passie was 
geboren en 
de rest van 
het jaar 
volgden we 
het team 
naar de 

uithoeken van Nederland. Nou ja, Kortgene, Muiden, 
Amsterdam, De Kaag, Terschelling… We hebben 
enthousiast gezwaaid, geroepen, gesprongen; de 
wereld mocht weten dat ‘onze’ loodsen het beste, of 
in ieder geval meest geapprecieerde, team van de 
wedstrijd waren. Geen onvertogen woord is gevallen, 
evenmin een druppel regen. Ook in dat opzicht was 
het een top-roeiseizoen, de supporters konden 
ondertussen een mooi kleurtje kweken.

Dus vanuit ons hart een bedankje naar de mannen die 
ons als supportersteam ook ontzettend welkom en 
gewaardeerd hebben laten voelen. Ook al mochten 
ze niet naar ons zwaaien van Stuurboord Slag (soms 
Stuurman), ze deden het toch. Ook dat stukje rebellie 
kunnen we waarderen.

Afsluitend een servicemededeling: Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd, dus sluit je aan bij ons 
supportersteam (Karin en ik willen ook wel eens 
met iemand anders praten). De mannen waarderen 
het ontzettend, je komt nog eens ergens, ontmoet 
nieuwe mensen, en over de feestjes hebben we het 
niet.

Of je kunt natuurlijk ook gewoon gaan roeien…

Willemijn Witte


