
seren. Tussen kracht 4 en 5 was het hopeloos.

Gevaarlijke situaties, oneerlijke omstandig-

heden, geen boord-aan-boord wedstrijden

maar time-trials {1900 meter achter elkaar

aan varen) tot zelfs het stil leggen van de

wedstrijd. Het weer gooide roet in het eten.

En hoe. Het werd een NK van niks. Voor

roei(st)ers en (bonds)coaches een weekeinde

om heel snel te vergeten. De uitgeroepen

winnaars van 2014 hebben daar zelf ook

gemengde gevoelen bij. Zonder direct duel

stelt de titel eigenlijk niks voor. Je mist de

directe strijd met/tegen jouw tegenstanders.

Wouter en Ewoud werden in het nummer

J1B 2- 5e in hun finale. ln het il8-skiffveld

behaalde Bram Schwarz als 16-jarige(l) een

verdienstelijke vijfde plaats, Fenna Verberne

werd tweede in het Ml6-skiffVeld en Sylle

Hoogeveen wist in de skiff geen finale te

halen.

Sportieve verraÍsing

Een hele grote sportieve verrassing was de

winst van Daan lnsinger, Fabian Driessen,

Olav Molenaar en Bjense Loman in de on-

gestuurde dubbelvier. ln een veld waarin de

velden van de 116 en J1B waren samenge-

voegd, wisten zij als 16-jarigen met de winst

er van door te gaan. Zoals hun coach Erwin

Poeze zei "ztj wisten als enige met de bladen

van de golven te blijven'i Een pracht van een

prestatie.

Bij de M16 voeren Jo Schreurs en Danique

Botter in de 2x en 4x. ln beide nummers werd

overall de tweede plaats behaald. Zoals hun

coach Marco Blauwhof op de Spaarne-site al

schreef: "Een uitstekend resultaat voor deze

eeÍstejaars wedstrijdroeisters...'i

Peter van der Sterren

Onze taal is Zeemanstaal
Het zeilseizoen is weer van start! Boten lig-

gen schoon en vol verwachting in de boxen,

en tijdens de eerste voorzichtige rakken over

de Mooie Nel zijn alweer de nodige kneepjes

van het zeilvak bijgeleerd. Geen maalstroom

van gebeurtenissen of een losgeslagen zeil-

afdeling dus, maar wel een mooie opsteker:

we zijn op streek en ruimschoots in touw.

Veel van onze taal is zeemanstaal, dat heb-

ben wij als watersportende Nederlanders

wel in de peilinq, maar weten we ook precies

waar de woorden vandaan komen?

ln de'peiling hebben'komt bijvoorbeeld van

het peilen van de diepte van het vaarwater

of het peilen van de koers. Een bpsteker'is

de verlenging van de boegspriet die bij oude

zeilende binnenschepen werd gebruikt om

de schip minder loefgierig (naar de wind toe-

draaiend) te maken. Ëen kompas is verdeeld

in 32 streken die samen 360o vormen, bp

streek zijn'is dus voor een schipper hetzelíde

als op koers zijn. Ergens mee'omhoog zitten'

komt van de situatie dat een schip vast is

komen te zitten vóór laagwater. Het schip

zit daardoor voor langere tijd aan de grond

en steekt boven het water uit, een ongeluk-

kige situatie die pas weer over gaat bij hoog

water. Als iemand is'losgeslageni dan heeft

hl het niet helemaal meer in de hand. Deze

uitdrukking komt dan ook van een losgesla-

gen ankel waardoor een schip is overgele-

verd aan wind en water.

Nu moet ik niet doordrijveni doordrijven

doordat een ankeriiet houdt, maar mocht

je meer willen weten over onze dagelijke

zeemanstaal, dan is er het bijzonder aardig

geillustreerde boekje van Spaarnelid ïon

van Schoonhoven:'Zeemanstaal spreken we

allemaall

Te verkrijgen via www.infogrotezeilvaart.nl
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Actieve leden, we hebben een nieuw artikel

ín ons assortiment opgenomen. Het is.... een

"spaarnerode"Íleeee shaw! met ons logo

erop geborduurd. Dus geen vervagen van de

letters. Weliswaar is het lente en hebben we

al mooie dagen gehad maar, zoals iedereen

wel weet, aprilletje zoet draagt ook wel eens

een witte hoed, En wat te denken van de

maand mei, dan zijn we ook niet altijd even

blij. Kortom, alle reden om zo'n prachtige,

unieke shawl aan te schaffen. Vooral wanneer

je op boeg zit is zo'n shawl heerlijk, je vangt

immers alle kou als eerste op. Bovendien, wat

een leuk cadeautje voor een jarige meder-

oeier. Nieuwsgierig geworden? ledereen is

hierbij uitgenodigd om de shawl te bekijken

in ons winkeltje, elke zaterdag van 10.30 tot

12.00 u.

Voorts wil ik U nog eens wijzen op onze fijne,

goed drogende handdoeken. Niet te dik,

niet te dun, niet te groot, niet te klein, Als de

zomer straks echt door gaat zetten is niets

prettiger om, na een bezwete aankomst,

even lèkker te douchen en af te drogen met

de originele "Spaarne handdoek'i

Nu vraagt U zich natuurlijk af:"wat moet dat

nou nog kosten?"Wij hebben als motto: beter

duur dan niet te koop, maar voor deze prijzen

kunt u níets laten liggen. De shawl kost € 8,50

en de handdoek (in royaal íormaat) € 11,-.

Namens ons winkelteaml Jeannette Jimmink

Manager: Rob Takkenberg

Bed rÍjfsleider: Nelleke Takkenberg

Verkooppersoneel: Ëlly Helsloot, Jeannette

Jimmink, Monique Godefrooij

winkeltje@hetspaarne.nl
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Verwateren: het geleidelijk achter de horizon

verdwijnen van een schip.

Nynke Jelles

- centrale YeMrming

- el€ktrotechniek

- lood-, zin!- en dakwerk
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