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Eens een marinier, altijd een marinier
Verspreid door heel Nederland trainen 150 (oud-)mariniers voor de Dutch Marines Rowing Challenge, een monsterrace van

Nederland naar Groot Brittannië. Cor de Groot uit Veendam is een van de deelnemers.

VEENDAM

Cor de Groot is in training.

En niet zomaar een training.

Hij doet mee aan de Dutch

Marines Rowing Challenge

(DMRC) die op 5 september

2015 start onder de Erasmus-

brug in Rotterdam en eindigt

onder de Tower Bridge in

Londen. "En omdat een van

onze grootste sponsoren in

Vlissingen is gevestigd en het

standbeeld van onze grond-

legger Michiel de Ruyter daar

staat, pakken we Vlissingen

ook nog even mee," vertelt

oud-marinier De Groot. "In

totaal varen we 350 kilome-

ter. Deze afstand is niet toe-

vallig. De actie is op touw

gezet om de 350e verjaardag

van het Korps Mariniers te

vieren. Maar met de DMRC

zamelen we ook geld in voor

mariniers die door missies,

namens de Nederlandse

samenleving, in de proble-

men zijn gekomen en voor de

nabestaanden van collega’s

die ons zijn ontvallen.

’Verbondenheid, kracht en

toewijding’ is al sinds de 17e

eeuw het motto van de Ne-

derlandse mariniers. We

zorgen voor elkaar, ook als

we niet meer actief zijn als

marinier."

Cor de Groot meldde zich in

1967 als 16-jarige bij de oplei-

ding tot marinier. "Ik was

jong en op zoek naar avon-

tuur. Nou, dat vond ik bij het

Korps Mariniers. De basisop-

leiding kreeg ik in Rotter-

dam, de amfibische opleiding

landingen op Texel en daarna

ging ik me specialiseren. Ik

heb een commando-opleiding

gevolgd, een parachutisten-

opleiding en daarna Verken-

ning & Inlichtingen. Als mari-

nier ben ik op oefening ge-

weest in heel Europa en heb

ik anderhalf jaar op Aruba

gezeten. In 1973 ben ik afge-

zwaaid. Veel mariniers vin-

den de overschakeling naar

de burgermaatschappij lastig.

Maar de meeste vinden na

verloop hun draai wel. Ik ben

ongediertebestrijder gewor-

den, maar blijf via het Korps-

forum op de hoogte van

ontwikkelingen bij het Korps

Mariniers."

De Groot traint elke zaterdag

in Coevorden. "Daar mogen

we een sloep gebruiken van

de roeivereniging. Er zit echt

van alles in die boot: een

websitebouwer, iemand uit

de verstandelijk gehandicap-

tenzorg, je kunt het zo gek

niet bedenken. Wat ons ver-

bindt is ons verleden als

marinier. Die band, die blijft."

Om te laten zien wat ze in

huis hebben en om de be-

kendheid van hun actie te

vergroten, nemen de DMRC-

ploegen in 2014 deel aan

wedstrijden van nationale

roeiverenigingen, maar ook

aan grote sloepenraces: de

HT-race van Harlingen naar

Terschelling, de Crazy River

Race (Rusland), de Ocean to

City Race (Ierland) en de Slag

om Gent. "Ik ben blij dat we

nog een jaar kunnen trainen,

want het wordt zwaar, die

oversteek naar Engeland,"

denkt De Groot. "Maar ik zou

het voor geen goud willen

missen!" Kijk voor meer

informatie over de Challenge

op www.dmrc.nl
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