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Onze mooie club met rond de 1000 
leden is een Watersportvereniging 
met allure. Ondanks dat binnen 
deze vereniging zo’n beetje alles om 
water draait, is het merendeel van 
onze leden ‘bootloos’.
Dat neemt echter niet weg dat ook 
rondom ons clubgebouw, op het ter-
ras en de ligweide door alle leden 
regelmatig genoten wordt van alle 
varende objecten die op de Maas 
voorbij schuiven.

Met dit in mijn achterhoofd, intro-
duceer ik graag een nieuwe rubriek 
in ons clubblad, met bovenge-
noemde naam. De vraag blijft altijd: 
wat maakt de boot bijzonder? Het 
schip zelf? Of haar bemanning? Het 
is ongetwijfeld een combinatie van 
beiden….
Als je iets nieuws introduceert moet je dat doen met 
flair. Het moet blijven ‘hangen’ bij de mensen. En laat 
nu net bij het ontstaan van deze rubriek wel een heel 

bijzonder bootje aanleggen in onze havenkom… Een 
interview.

Op 26 februari werd in Maastricht een bijzondere sloep 
te water gelaten. Deze sloep wordt de komende tijd het 
vaartuig waarin jullie gaan trainen voor een zeer speci-
ale overtocht. Wie zijn ‘jullie’ in dit verhaal?
‘Wij’ zijn 15 roeiers, allen oud-mariniers uit Limburg, 
van Beegden tot Eijsden. We zijn onderdeel van een 
groep van bijna 100 oud-mariniers uit heel Nederland, 
die zich allemaal hebben opgegeven voor de DUTCH 
MARINE ROWING CHALLENGE. 

In september 2015 steken jullie met 100 mariniers in 9 
sloepen de Noordzee over, van Rotterdam naar Londen, 
of liever gezegd: van Vlissingen naar Sheerness, in de 
sporen van Michiel de Ruyter Waarom doen jullie dit? En 
waarom juist dit traject?

In het kader van het 350jarig bestaan van het Korps 
Mariniers, hebben we besloten om een sportieve actie 
op touw te zetten om geld in te zamelen voor oud-colle-
ga’s die door missies psychische of lichamelijke schade 
opgelopen hebben en voor nabestaanden van collega’s 
die nooit terugkeerden van een missie. Ons motto is: wij 
zorgen voor elkaar en we laten niemand achter. Op deze 
manier dragen we dit motto uit.  
Dit traject is onder meer uitgekozen omdat de tocht 
exact 350 km is: wij bestaan 350 jaar.

Waarom hebben jullie gekozen voor Maastricht als 
trainingsterrein? Vindt jullie voorbereiding enkel op de 
Maas plaats of gaan jullie ook nog de zee op?

Bijzondere Bootjes

mailto:info@mccmaastricht.com
http://www.siefersopticum.nl
http://www.kochen.nu


watersportvereniging MCC  Hoge Kanaaldijk 80   Maastricht  info@mccmaastricht.com

Maastricht bleek de gunstigste ligging te hebben voor 
onze groep. Op de Maas kunnen we onze meters ma-
ken, maar uiteraard gaan we ook trainen op zee. Op 
open water roeien met golfslag, stromingen, wind en op 
drukke vaarwegen met containerschepen is natuurlijk 
een heel ander verhaal.

Is jullie trainingssloep ook de boot waarmee jullie de 
Noordzee oversteken? Wat maakt de sloep geschikt voor 
de overtocht? Kun je iets meer vertellen over de speci-
fieke eigenschap-
pen, bijvoorbeeld: 
materiaal, gewicht, 
vorm?

Onze trainingssloep 
is niet de boot 
waarmee we de 
overtocht maken. 
De sloep waarmee 
we trainen is door 
de marine belan-
geloos ter beschik-
king gesteld en 
biedt plaats aan 
12 roeiers. Maar het is een zware boot: ondanks dat ze 
van polyester gemaakt is, zit er ook veel hout en metaal 

aan en daardoor 
weegt de boot 
bijna 2.5 ton! De 
overtocht maken 
we met zoge-
naamde kuiken-
sloepen. Deze 
worden speciaal 
voor de over-
tocht gemaakt. 

Ze bieden plaats 
aan 9 roeiers en we-
gen maar een kwart 
van het gewicht van 
onze trainingssloep. 
De sloep krijgt ook 
een zeil voorop om 
te voorkomen dat 
we continu het buis-
water over ons heen 
krijgen. 

In september begint de herfst en de Noordzee staat 
bekend om haar verraderlijkheid: het ene moment is 
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Liquid facelift
Een natuurlijke facelift met de lichaamseigen
filler (hyaluronzuur) in slechts één uur! 
Zonder snijden en hersteltijd.
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het windstil, het andere moment waait het windkracht 
8. Wat gebeurt er bij dit soort omstandigheden? Hebben 
jullie een volgboot die jullie begeleidt en ingrijpt als 
nood aan de man is? 

Bij de overtocht worden we begeleid door een volgboot 
van de Koninklijke Marine. We hebben een week uitge-
trokken voor het traject. De bedoeling op de Noordzee 
is dat elke roeier 3 uur aaneengesloten roeit en dan 6 
uur rust neemt op de volgboot, daarom is de oversteek 
van Vlissingen naar Sheerness met 3 sloepen. Op de 
andere wateren roeien we met alle 9 sloepen. Tot wind-
kracht 5 zouden we door moeten kunnen roeien, als het 
harder gaat waaien, wordt het gevaarlijk, wordt roeien 
praktisch onmogelijk en kunnen we terugvallen op onze 
begeleiding. Maar uiteraard gaan we er van uit dat we 
de tocht met succes en op eigen kracht zullen voltooien!

Jullie roeien voor ex-collega’s en nabestaanden: de 
Dutch Marines. De opbrengst van jullie actie zorgt voor 
financiële steun voor deze groep mensen. Hoe kan men 
jullie sponsoren?

We vinden het fantastisch dat jullie als watersportblad 
en buurman van onze thuishaven MWC aandacht willen 
besteden aan deze actie. Op onze website staat meer 
informatie over de mogelijkheid tot sponsoring. 
www.dmrc.nl 

Met dank aan Ton Gebben en Sjoerd van Dijck van het 
Limburgse team van de Dutch Marine Rowing Challenge.
Heel veel succes mannen!

https://vimeo.com/dmrc
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