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~Nieuwsbrief augustus~
Het was een heerlijke zomer en voor de IJsselmeerminnen
betekende dit even een moment van rust. In juli en augustus zijn er
geen wedstrijden en is er tijd voor ontspanning na alle goede resultaten die in het eerste deel van het
seizoen behaald zijn. Er is wat broodnodig onderhoud gepleegd aan de sloep en riemen en stuurman
Hendrikes heeft er weer wat uurtjes inzitten zodat de Pulp Fiction er weer strak bij ligt. Jacob de Jong van
de Twirre heeft geholpen met het maken van een ander stelsysteem voor de voetenbankjes zodat deze nu
een stuk eenvoudiger op de juiste afstand afgesteld kunnen worden. We zijn hier enorm blij mee!
We hebben onlangs afscheid genomen van stuur Martijn. Hij heeft ons de afgelopen anderhalf jaar prima
gestuurd en heeft veel roei-technische input gegeven, waarvoor dank. Emiel Bijl (de man van Zwaan) wil de
plaats van Martijn innemen. Super!
Tevens hebben we een nieuwe roeister in ons midden, Nienke Visser is ons team komen versterken.
Nienke heeft eerder fanatiek geroeid bij de Trochbiter in Harlingen en Garuda te Hindeloopen. Na enkele
jaren er uit geweest te zijn, mistte ze het roeien toch wel. Fijn weer een ervaren roeister erbij te hebben!
We hebben in de zomerperiode zo veel mogelijk door getraind met wisselende bemanning, soms met
aanvulling van de heren van de Twirre of gastroeisters of wij vulden aan in de sloep de Twirre op die manier
kon er redelijk doorgeroeid worden. Nu de vakanties van iedereen nagenoeg allemaal voorbij zijn kunnen
we weer onze normale trainingen hervatten.
Op dit moment staan we er goed voor, zowel in de 1e klasse als in het Algemeen Klassement staan we
bovenaan! We durven nu ook zachtjes te hopen op een Nederlands Kampioenschap dit jaar! Hiervoor
moeten we nog wel een aantal keer knallen op voor de hoofdklasse dames genomineerde wedstrijden. De
IJsselmeerminnen zijn gretig om deze wedstrijden te roeien en de bemanning is compleet en we zijn
ingeschreven. De planning voor het naseizoen ziet er als volgt uit:





20 september – 15e Veerse Meer Race (Kortgene)
27 september – 7e slag om Makkum (thuiswedstrijd)
4 oktober – 5e Langweerder Sloepenrace (Langweer)
1 november – 23e Muiden-Pampus-Muiden (Muiden)

Zoals u ziet, een vol programma tot het einde van het seizoen. Wij nodigen u/jullie van harte uit om onze te
komen aanmoedigen bij de wedstrijden! We hebben er enorm zin in en hopen u met nog meer
succesverhalen te verblijden.
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