Vlak voor de vakanties even een update over de belevenissen van de Twirre in het roeiseizoen 2015.
Na 12 trainingen gingen we met 2 nieuwe roeiers (Roland en Steven) naar Harlingen die aldaar hun voordoop kregen. En
e
wat was de vreugde groot toen we direct het podium op mochten voor een overall 2 plaats. Helaas volgde (alweer) een
e
e
herberekening en werden we 5 maar nog steeds 1 in onze klasse.
Gesterkt door deze onverwachte prestatie werden de trainingen
intensiever en volgde de wedstrijd in Grou over 20 km. Aldaar weer
e
een 1 plaats in de eerste klasse, overall werden we tweede. Wauw,
dit had niemand verwacht en de stemming zat er goed in!
Een week later volgde Lemmer, 22 km. Direct over de finishlijn wisten
we dat we een fantastische prestatie hadden neergezet met een tijd
van 2”08. Omgerekend zaten we op 10,55 km/u. Ruim 2 minuten
sneller dan onze snelste tijd en we waren super tevreden. Over 2
weken was de 33 km lange oversteek van Harlingen naar Terschelling.
Zelfs de meest ervaren
roeiers krijgen dan last van een HT-virus. Voor onze nieuwelingen was de
armada van 130 sloepen best indrukwekkend en zo ging het ook met het
roeien. We volgden een snel startend team om er later voorbij te knallen en
ook hier zaten we mooi in de race. De laatste 7 km onder het strand bij
Terschelling zijn loodzwaar door het ondiepe water en dat was ook dit jaar niet
anders. Toch zetten we een prachtige tijd van 2’55 neer. Tijdens de
e
prijsuitreiking werden we als 4 naar voren gehaald, dezelfde avond bleek dat
we toch brons hadden veroverd! 115 seconden zat er nog tussen….
Na 1½ week namen we de riemen weer ter hand en werden plannen gesmeed
e
voor de 2 helft. De FSN had ons dit jaar een klasse lager ingedeeld (vanwege
het roeien van te weinig genomineerde wedstrijden) maar wij wilden weer
terug naar de eredivisie. Onze overall uitslagen (altijd top 6) bevestigden dit al maar we wilden dit ook overall rechtzetten.
Om dat te kunnen doen moeten we nog 4 genomineerde wedstrijden roeien. In het schema met resterende wedstrijden
zijn die voorzien van een “h”.

September wordt dus een erg
drukke maand met ieder
weekend wel een wedstrijd in den
lande.
Qua trainingen gaat goed,
ondanks dat we na de HT geen
wedstrijden meer hebben geroeid zijn we mooi blijven trainen en bouwen dat na de vakantie weer op naar 3 maal per
e
week. Aldus denken we nog een heel mooie 2 helft van het seizoen te gaan roeien met als doel promotie naar de
hoofdklasse.

