
Kerstdeining
2019

Wij wensen alle “Tuigers” 
Prettige Feesdagen 

en heel veel 
roeiplezier in 2020



De Feestdagen staan weer voor de deur, 2019 loopt bijna 

ten einde en de sloeproeiwedstrijden zitten er voor dit jaar 

weer op. 

Wij kunnen terugkijken op een mooi en bewogen jaar, 

waarin veel roeiactiviteiten hebben plaatsgevonden.  

Dat varieerde van spectaculaire sloeproeiwedstrijden tot 

recreatieve tochten door de Amsterdamse grachten.  

Deze superdikke Kerstdeining 2019 golft weer als tevoren 

en staat boordevol informatie, spannende verhalen, prak-

tische informatie over het wel en wee op het water en nog 

veel meer. 

Wij willen iedereen heel erg hartelijk bedanken voor de 

aangeleverde kopij en wensen een ieder heel veel lees-

plezier toe.

                                  De Redactie

Beste roeivrienden van ’t Juiste Tuig



Geacht Tuig

Zo mocht ik een jaar geleden voor het eerst als voorzitter van de 

leukste roeisloepvereniging van Amsterdam en de rest van de  

wereld een verslag schrijven in de eerste “kerstdeining”, we waren 

toen 7 maanden onderweg als nieuw bestuur en hadden met elkaar 

een aardige inspanning geleverd om ’t Juiste Tuig te kunnen zijn.

In 2019 hebben we goed doorgepakt en roeien we op eens weer 

allemaal in hetzelfde shirt, voorzien van leuk nieuw logo, een 

mooi gezicht en geeft de vereniging meer de uitstraling die het  

verdient. Kledingcommissie, Henny, Arthur en Ron bedankt voor jullie  

inzet om dit op gang te krijgen! Jammer genoeg gaat ItersonSport, 
het bedrijf waarmee de kledingkeuze’s zijn gemaakt stoppen. Een  
oplossing is voor handen en zullen wij begin 2020 met jullie delen.

De sloepen worden steeds meer gebruikt en sinds september kun 

je ook op zondagochtend instappen. Met het opzetten van het  

zondagochtendteam stappen er ook weer nieuwe leden bij in en zo 

kunnen we inmiddels zo’n 70 leden tellen. 

De frequente aanwezigheid op de sociale media en het op orde 

hebben -en houden- van de website maakt ’t Juiste Tuig zichtbaar 
en geeft een positieve bijdrage aan het leden aantal, Alvin Top!!

Woordje 
van 
de voorzitter



Sportief ging 2019 ook lekker. 
We waren met de Moos, ’t Kromhout en Maaike weer aan-

wezig bij Vechten op de Vecht, Slag om de Zaan, Lemmer, 
de HT, de Amsterdamse Grachtenrace en Muiden Pampus  
Muiden. Maaike deed ook nog mee aan RonDom, de Kaagrace 

en de Maasrace. ’t Kromhout ging alleen naar Langweer en 
Moos maakte nog een uitstapje naar de nieuwe wedstrijd in  

Willemstad.Dit alles was weer een heel gedoe met transportjes  

regelen, maar het blijft de moeite waard. 

Maaike eindige in de landelijke competitie als 15e in het H1 klas-

sement, ’t Kromhout werd -met een mooie 3e plaats bij de Slag om 
de Zaan- 14e in het H2 klassement en Moos had de pech dat de 

wedstrijd in Makkum afgelast moest worden en roeide daardoor 

niet de vereiste zes wedstrijden, anders was de vierde plaats bij 

de D2 voor Moos geweest. De verdiende derde plaats bij Muiden 

Pampus Muiden zegt genoeg, de dames zijn goed bezig.

2020 beginnen we met een groot “schuurfeest” in Ouderkerk aan 

de Amstel hebben we voor 2 maanden een goed bruikbare ruimte 

kunnen bemachtigen en kunnen we gezellig met de drie sloepen 

te gelijk naar binnen voor het nodige onderhoud, het bestuur ver-

heugt zich op jullie aller tomeloze inzet om de sloepen ca 1 maart 

weer geschilderd en wel te water te laten en ze weer bij de -door de 

gemeente Amsterdam- mooi vernieuwde steiger af te meren. 

Ine en Willemken hebben op een zeer verdienstelijke manier de 

redactie van deze kerstdeining op zich genomen, dames bedankt!

Aan eenieder fijne feestdagen, gezondheid en geluk voor 2020

Namens het bestuur, 
Cor Portengen 



Nieuw Tuig is geboren 
Het afgelopen jaar is het “Moos&Co Tuiglid” Edda Heinsman, op 
27 april 2019 bevallen van haar eerste kindje. Het is een zoon en 

hij heet Boris.

Juiste Tuig Wetenswaardigheden 

Met trots showt Boris zijn Terschelling rompertje!!!!
Mama Edda en papa Joost, zijn trotse ouders en hun Koningskind is 
inmiddels 8 maanden oud. Wij wensen Edda en Joost veel geluk met 
deze gezellige druktemaker.    

 



In de Echt verenigd

Tijdens de opening van het Amsterdam Light Festival 2017, is 
ons “Moos Tuiglid Jessica Tepe”, op een zeer ludieke en originele  
wijze, ten huwelijk gevraagd. 

Op de kademuren van de Amsterdamse grachten, prijkten in blauw 

neonlicht de legendarische woorden: ”Lieve Jessica, wil je met mij 
trouwen?”.

Vrijdag 31 mei 2019 was het dan zover en zijn Jessica en Claes 
in het huwelijksbootje gestapt. Wij wensen dit kersverse echtpaar 

heel veel geluk samen.



59 lentes jong
Onze zeer actieve voorzitter Cor Portengen is afgelopen november 
59 jaar geworden. Hieperdepiep Hoeraaaahhhhh. Hieperdepiep 

Hoeraaaahhhhh. Wij wensen Cor een mooi levensjaar toe. Op naar 

de mijlpaal in 2020!!!!!



Rode Kruis vrijwilligers
Tijdens de Amsterdamse Grachtenrace, hebben vrijwilligers van 
het Rode Kruis, zich ingezet voor de veiligheid en sportiviteit van 

de roeiers. 

De vrijwilligers zijn uitgenodigd om het ALF te roeien op 13 decem-

ber a.s. Er staan tien 020-sloepen opgelijnd, waaronder natuurlijk 
ook de 3 sloepen van ’t Juiste Tuig.

Kleding ‘t Juiste Tuig
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de uniforme kleding voor 

’t Juiste Tuig, het rode clubshirt. Wij willen de kledingcommissie 
hartelijk danken voor hun inzet. 



De sloepen van ’t Juiste Tuig
De 3 sloepen van ’t Juiste Tuig zijn van hout gebouwd en 2 sloe-

pen, ‘’t Kromhout en de Maaike, zijn historisch.

’t Kromhout
Een teakhouten overnaats gebouwde reddingssloep uit 1947.

De Maaike 
Een mahonie houten B2 marine sloep gebouwd in 1954 in Den 
Helder. Deze is bij de restauratie geheel in de expoxy gezet.  

De Moos
Is een replica van een whaler, gebouwd (hechthout, epoxy) rond 

1995 door Van Amerongen op de Kromhout werf te Amsterdam. 

Naast het roeien, is het de verantwoordelijkheid van de vereniging 

om de 3 sloepen in goede conditie te behouden. Zowel ’t Kromhout 
als de Maaike kunnen als historisch erfgoed beschouwd worden.

Onderhoud van de sloepen
Tuig zijn is meer dan contributie betalen alleen. 
Op 11 januari a.s. gaan de 3 sloepen uit het water en zullen deze 
onderhouden gaan worden in een loods in Ouderkerk aan de Am-

stel. Het zou mooi zijn, als er iedere avond, per boot, 2 à 3 Tuigers 
aan het werk zijn. De planning van het klussen en meer praktische 

informatie  verloopt via de teams.  We kunnen deze ruimte 24/7 

gebruiken, dus Tuigers……..Es geht los!!!!!



Zien en Gezien worden
Tijdens het winterseizoen, van 1 oktober tot 1 april, dien je zwem-

vesten en radar-reflectoren aan boord te hebben. Deze reflectoren 
liggen in de Boog!! Op ruim water is “gezien worden” van groot 

belang! Dus zorg dat je goed gezien wordt!!!!

Save the date
Maandag 9 maart 2020 zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden!!! De lo-

catie en tijd, wordt nog nader bekend gemaakt. 

Opzegging lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De 
duur van het lidmaatschap is namelijk gelijk aan het verenigings-

jaar.Zonder bericht van opzegging wordt het lidmaatschap, elke 

keer stilzwijgend verlengd met één verenigingsjaar. 

Mocht je volgend jaar geen lid meer willen zijn van ’t Juiste Tuig, 
zeg dan jouw lidmaatschap op vóór 31 december a.s. 
Uiteraard zouden wij het heel erg jammer vinden, als je besluit om 

in 2020 geen lid meer te willen zijn van de leukste en gezellig-

ste Sloeproeivereniging in Amsterdam. Tijdens de ALV op 9 maart 
2020, zal de hoogte van de contributie voor 2020 vastgesteld wor-

den. 



90 boten deden dit jaar mee aan de Zaanse Sloeproeirace. 
De dames van “Moos&Co” en de mannen van ’t Kromhout en de 
Maaike, waren van de roeipartij en legden een parcours af van bij-

na 17 kilometer langs de Zaanoevers.

Het was Bloody Hot die dag. Voor de toeschouwers fijn, maar voor 
de roeiers iets minder. “Voor de roeiers is het echt een nadeel. Het 

is denk ik te warm voor ze, dus ze moeten heel goed drinken en 

goed smeren. We hadden ook een speciale smeerservice ingericht 

vandaag voor de roeiers” aldus  de organisatie.

Bij de Koekfabriek in Zaandam, maakten de dames van Moos&Co 

zich klaar om van start te gaan. “We gaan ons persoonlijk record 

verbreken, dat is de doelstelling” legde Arienne Kapteijn van de 

Moos&Co-dames voor de race uit. Het team had een speciaal kist-

je aan boord. “Het heet het vioolkoffertje. Er zit een flesje wijn in 
met allemaal glaasjes voor bij de finish. Daar kijken de slagvrou-

wen naar als ze het tijdens de wedstrijd zwaar hebben”, vertelt een 

teamgenoot. 

Slag om de Zaan 



Het was 16 kilometer afzien. Helaas geen prijs voor de Moos&-

Co-Dames. Maar wel eeuwige roem!!!! 

De mannen van ’t Kromhout, hebben de 3e plaats behaald. 
De gewonnen beker, staat tussen de drankflessen in Café Capitein 
en Co. Onze sponsor Ruud werd er heel erg blij van!!!!!



De HT Sloepenrace, kortweg HT-race genoemd, is één van de 
grootste sloepenraces van Nederland en wordt in de roeiwereld 

dan ook wel de ‘Koninginnetocht’ genoemd. 

Tijdens de HT-race roeien 130 teams, zowel mannen als vrouwen, 
door weer en wind over de Waddenzee van Harlingen naar Ter-
schelling. Overigens is de cirka 34 km lange oversteek over de 
Waddenzee één van de zwaarste roeitochten in ons land. Als het 

weer niet optimaal is wordt de strijd aangegaan met golven, wind 

en getijdestroom. Er zijn dan ook regelmatig uitvallers in deze race. 
De tocht wordt jaarlijks met Hemelvaart gehouden.

De eerste oversteek van Harlingen naar Terschelling werd geroeid 
op zaterdag 21 juni 1975 in het kader van de manifestatie “100 jaar 

Hogere Zeevaartschool Willem Barentsz” door de sloepen “Hout-

man” en “De Rijp”. Hiermee werd de grondslag gelegd voor de HT 
Sloepenrace. 

Ook dit jaar, deden de 3 sloepen van ‘t Juiste Tuig, mee aan de 45e HT. 

HT Roeirace Harlingen – Terschelling



De dames van de Moos&C0 met 

startnummer 52,  hebben dit jaar 

een mooie tijd neergezet van 

03:45:57 uur.

De roeiers van ‘t Kromhout hebben 
de HT geroeid in: 03:45:52 uur

De heren van de Maaike hebben 

Harlingen – Terschelling geroeid in: 
03:31:08 uur



Twee dames van de Moos&Co, zijn ook échte Diehards. Marian de 
Wit heeft de HT voor de 15e keer geroeid en Henny Maud voor de 
10e keer. Een geweldige sportieve prestatie en een diepe buiging 
voor deze 2 dames.

Oók een hele grote prestatie voor oprichter van ’t Juiste Tuig  
Willem Kwakernaat en Jochem Wagemakers, die de HT dit jaar 
voor de 20e keer geroeid hebben.

De redactie van de Kerstdeining vraagt aan Jochem hoe hij deze 
20e prestatie beleefd heeft. Jochem:”Gewoon ieder jaar in die boot 
gaan zitten en roeien!!!. De zware omstandigheden vielen dit jaar 

wel mee”. That’s the spirit!!!



Jochem heeft een spannend 
verhaal geschreven, over zijn 1e HT
Het zal een uur of zes geweest zijn dat de wekker ging. Volledig 

overbodig, want ik was al uren klaar wakker. Niet alleen van de 

vogels die al uren een enorm concert aan geven waren en de wind 

die met veel geraas door het bos waaide, het harde kampeermatje 

en natuurlijk zenuwen waren de oorzaak van een matige nachtrust. 

Ik ga mijn eerste HT roeien.

Snel thee zetten op het kampeerstelletje en dan naar de boot. De 
snelboot van 7:00 uur naar Harlingen. Eerst was het nog wel rustig 
op water, we zaten in de luwte van het eiland. Bij de Vliestroom 

waren de golfen zo’n 1,5 meter hoog met een flinke witte kop erop. 
Het kwam recht van zee de Vliestroom op waaien. De Kogelwieck 

ging flink te keer op de golven.  Het zal we zo horen, dacht ik nog.
Even later stapten we uit in Harlingen. Direct door naar de sloep, 
veel tijd tussen aankomst en start was er niet. Nog wat eten naar 

binnen werken naar binnen en aan de riemen. Het was vrij stil aan 

boord. Zelfs de mannen met de meeste praatjes waren rustig. Ik 

was de enige debutant in de boot, en het leek wel of ik de enige 

was die er zin in had. De rest had hem al 10 keer of meer geroeid. 

De straffe wind kwam uit het Noord-Westen en zou wat afnemen. 

We roeiden op naar de startlijn. Aan de startlijn hadden we de groot-

ste moeite de boot recht op de wind te houden. Iedereen moest vol 

in de riemen, ondanks dat werden we regelmatig weggeblazen.  Ik 

dacht nog, het zal wel zo horen.

Na het startschot op weg. De haven kwamen we nog wel uit. Daar-

na was het een soort tobbedans op het ruwe water voor de haven. 

Daar is het water altijd wat knobbelig, nu was het een woest kolken-

de massa van korte hoge  golven die de boot telkens stil legden. Er 
was geen door komen aan. Ondertussen zag ik al wat sloepen die 

afdreven richting Kornwerderzand en die met een sleepboot de ha-

ven van Harlingen ingesleept weren. Aan boord was het angstvallig 

stil. Het zal wel zo horen, dacht ik nog. 



Na denk ik een half uur of zo zaten we langs de Pollendam en werd 
het water iets rustiger. De golven bleven beuken op de boot en ik 

had het idee dat er geen gang in zat. In het begin zaten er om ons 

heen nog wel andere sloepen en volgboten. Maar na een uurtje 

of 2 waren we helemaal alleen. Echt alleen aan het roeien op het 
wad. Telkens op de tel je riem er in. Hopen dat je genoeg water 
had, anders had je een misslag. Eindeloos duurde dit. Waar was ik 
aan begonnen. In de verte zag ik het schip van de kustwacht varen, 

het hele dek vol met roeisloepen. In de kraan hing er ook nog één, 

daar was blijkbaar geen plek meer voor aan dek. Was dit nou de 

HT? 

En de roeiers van de Kromhout maar roeien. Dat ging zo maar 
door. Ik had geen tijd bij me. Op de vraag hoe ver het nog was 

kreeg ik geen antwoord. Mobieltjes of navigatie etc bestond nog 

niet, ik had geen idee waar we waren. Wel zag ik een ton, die ik 

volgens mij een half uur daarvoor ook al gezien had. Toen ik daar 
bij een van mijn roeimaten, een oude rot, vroeg of dat nou dezelfde 

ton was, kreeg ik op minder vriendelijk toon te horen dat ik mijn bek 

moest houden. Ik dacht nog, het zal wel zo horen.

In de verte zag ik met hoge snelheid een boot stuiterend op de 

woeste golven dichterbij komen. Het bleek de reddingsboot van 

de reddingbrigade te zijn. Ze voeren recht op ons af. Eenmaal vlak 
achter ons vroeg een man in een overlevingspak of we nog door 

wensten te roeien. Het was al weer vloed geworden, we hadden 

stroom tegen, en met de tegenwind onmogelijk om bij het Schui-
tengat te komen. De oude rotten wensten door te roeien. Van op-

geven was geen sprake. Al moesten ze wachten tot het volgend 

afgaand getij. 



De sleepboot nam wat afstand van ons. Een eindje naast ons nog 
steeds diezelfde ton, waarvan de top nu vrolijk in de richting van 

Harlingen wees. Aan boord ploeterend roeiteam, helemaal alleen 

op de Vliestroom, met nog 5 km te gaan naar het Schuitengat. En 
vlak achter ons die reddingsboot. Geduldig wachtend…….. iedere 
10 minuten kwamen ze vragen of we nog door wilden roeien. Het 

zal we zo horen, dacht ik nog…..

Eindelijk, na een uur tegen steeds dezelfde boei gezien te hebben 
gooide één van de heren de riem in boot. Binnen een mum van tijd 

lagen er 10 riemen in de boot en hingen wij achter de sleepboot, 

die met volle snelheid naar Terschelling voer. Eindelijk ging die dan 
in plané, ’t Kromhout. Het duurde nog 3 kwartier voordat we in een 
lege haven van Terschelling binnen voeren. Daar stond alleen nog 
een ongeruste Dorien op de kant te wachten….

Dat jaar, 1998, zijn vele sloepen niet aangekomen. Voor de Krom-

hout was het net als veel andere sloepen onbegonnen werk. Het 

jaar er op, mijn tweede HT, was allemaal helemaal anders. We 
haalden de finish toen met gemak en dat voelt toch een stuk beter. 
Iedere HT is anders, en dat is het mooie van deze race. Je weet 
nooit zeker of je de overkant haalt. Van de 19 races die daarna nog 

volgden werd alleen in 2005 de finish niet gehaald. Maar ja, dat 
jaar roeide ik in Maaike….

Jochem Wagemakers



Zoals jullie weten, is het maandagavond Moos Team, het “Amu-

se-Team” van ’t Juiste Tuig, waarbij roeien én gezelligheid, hoog in 
het vaandel staat.

Op een zondag in augustus, hebben de dames, onder leiding van 

stuurvrouw Nelly Wattez, een prachtige tocht door de Amsterdamse 

grachten geroeid. Tijdens de heenreis naar het Jaagpad, hadden 
de dames nog wat last van de nasleep van de windhoos die door 

Amsterdam geraasd had en was  het flink knokken met wind tegen! 
Om onderweg even bij te komen, hebben de dames genoten van 

een heerlijke picknick met allerlei lekkernijen én natuurlijk niet te 

vergeten dé Aperol Spritz. De dames van het “Amuse-Team” hou-

den wel van feestelijkheden. Op de terugweg vlogen de Moosjes 

door de grachten met wind mee! Het was een onvergetelijke dag!

Het Amuse-Team



Op zaterdag 17 augustus jl, vond de 2e editie van de sloeproei-

wedstrijd “Slag om Willemstad” plaats. Met deze wedstrijd, in de 
historische vestingstad Willemstad, streden verschillende sloe-

proeiteams om de eretitel overwinnaars van het Hollands diep.  

Met de strategische locatie maakt Willemstad deel uit van de Bra-

bantse waterlinie. 

De dames Moos&Co , hebben meegedaan aan deze wedstrijd, een 

tocht van 12 kilometer. Ondanks, dat zij ruim als 1e vrouwenboot 

binnen waren, hebben zij de 3e plaats behaald. Een hele knappe  
prestatie van de Moos&Co dames. Marlies Schönermarck was óók 
van de partij. Hieronder volgt een verslag van dit mooie weekend.

. 

Slag om Willemstad 



Zaterdag 17 augustus 2019 was het zo ver. 
De Moos naar Willemstad. Syb, toch echt wel de stuur van de Moos 
te noemen, had bedacht dat dit uitje toch echt wel nodig was. Hij 

kent 1 van de grondleggers van deze race, die nu voor de 2e keer 

werd gehouden en wil dit initiatief graag stimuleren. Het plan werd 

werk in uitvoering. Zo gezegd, zo gedaan. We gaan naar Willem-

stad.

De trailer van de Woude werd geleend en de donderdag voor 

de race werd de Moos door Raymond van de Kromhoutwerf met 

de kraan op de trailer getakelt. Syb moest nog even een 24 uurs 
dienstje draaien (hij is brandweerman), was zaterdagochtend om 

8.00 uur klaar en ging in 1x door naar de Kromhoutwerf, koppelde 

onze Moos achter de wagen en gáán. 

Onderweg regen, maar alles verliep voorspoedig voor de kraan-

ploeg  via de westelijke route. De kraan-ploeg deed bakje koffie 
aan de snelweg om als eerste bij de kraan in Willemstad aan te 

komen. En dat voor de sloep die van ver kwam, “de Randstad”. 
Willemstad had alles zeer goed geregeld en zo ging de Moos met 

een sleep naar de haven waar de start en  feesttent  zich bevon-

den. De campingploeg, bestaande uit ondergetekende, reed via 

route om de oost, deed een bakkie koffie onderweg en kwam 
aan bij camping Bovensluis. Daar hadden we een trekkershut 

gehuurd. Nou, in Zeeland hebben ze alle ruimte, (of is het nou 

Noord Brabant?, ieder geval ver weg met veel ruimte) zo ook de 

trekkershut. 



Voor de race natuurlijk een lekker bakkie koffie, de regen was  
helaas nog steeds aanwezig. Maar de sfeer was goed en lang-

zaamaan liep de tent vol. Om een klein uurtje later weer leeg te 

stromen want we moesten de sloepen in,  we hebben zelfs even 

ingeroeid jaja en vervolgens van start met nummer 5. Allemaal in 

tenue. 

De wind was pittig en kwam soort van schuin mee. Al met al  

behoorlijk onrustig water dus het was flink aanpoten. Na de keer-
boei fikse wind tegen, golven tegen en ook met hier en daar een 
bui. We moesten flink door blijven rammen, dus een hoog slagtem-

po, om de sloep door te trekken. Syb maakte zich klein en zelfs de 
vlag werd binnen het schip gehaald voor de beste prestatie. 

De terugweg was ook iets langer na de keerboei dan heen, dat  

wisten we, maar  12 kilometer voelde nog nooit zó lang. Hoge lucht-

vochtigheid en koud was het niet, dus de warmte was niet kwijt te 

raken. Maar na de tweede keerboei weer schuin mee en gooiden 

we echt als team al-les eruit. Syb zorgde ervoor dat niemand met 
reserves over de streep zou komen. De aanwezige fotografen heb-

ben op dit stuk een paar mooie verbeten koppies kunnen vastleg-

gen. 

En toen, de finish! Lekker hoor, om vervolgens weer door de vol-
gende bui helemaal zeiknat te regenen. Maar wat maakte het uit, 

we waren er. Wat was het afzien, maar wat is het gevoel in de ha-

ven dan fijn. Ook was de conclusie, trainen schijnt toch te helpen. 
Na de HT waren we een beetje op de zomerstand gaan roeien, tsja 
dan moet je even diep gaan om weer een wedstrijd in oudholland-

sche omstandigheden te roeien.



Na de race volgde een roeiershap en de prijsuitreiking, en jaja Moos 

alweer in de prijzen! De plaatselijke glasblazer had een paar mooie 

one-of-a-kind-pieces gemaakt. Wij hadden het hart. Ook waren de 

beelden van de race meteen terug te kijken op een scherm. 

Hierna zijn we naar ons Chalet vertrokken voor een warme dou-

che, de zakken chips leeg te eten alsof we net die roeiershap had-

den overgeslagen en om tegen het Massagekussen van Marlies 

aan te zitten. Laten we zeggen dat de sceptici het langste tegen dit 
kussen zaten aangeleund. Nadat iedereen weer fris en fruitig was 

zijn we weer terug gegaan naar het vestingstadje. 

De roeirace was een onderdeel van een feestweekend dus er was 

ondanks de vele buien veel reuring. Mijn advies, noem het dan 

geen “waterweekend” . Afijn, daarna zijn we de lokale middenstand 
wezen sponseren door onbeperkt mosselen te gaan eten. Ook die 

smaakten heerlijk, en zo met zijn allen aan een lange tafel is na-

tuurlijk supergezellig. Na alles verorberd te hebben zijn we weer 

terug naar de feesttent gegaan en gingen de voetjes van de vloer. 

Willemstad is wat stijfjes maar wij deden goed ons best om te laten 

zien dat swingen en biertjes drinken ook op een losse manier kan. 

De laatste der Mohikanen uit de Moos hebben het licht uit gedaan 

in de tent en kwamen er achter dat er geen taxi rijdt in dit gedeelte 

van het land. Gelukkig was er een engeltje uit  team chalet nog 
wakker en heeft ze kunnen oppikken. En zo lag iedereen weer vei-
lig onder de wol. 



De volgende ochtend samen ontbeten, met natuurlijk koffie die 
professorisch maar zeer ingenieus werd gezet met een zip-lock 

zakje. De chalet had enkel een Senseo, Thea had wel pads.. maar 
thuis. Hahah. Moos hadden we pontificaal voor de receptie gezet, 
alsof de “hier kunt u maximaal 15 minuten parkeren voor de recep-

tie”-plekken  hiervoor gemaakt waren. Ideaal zeg ik. 

En zo vertrok het Amsterdamse Tuig, na alles weer te hebben in-

gepakt en schoongeboend weer naar de Hoofdstad. Samen een 
koffietje onderweg, dat kon niet ontbreken, en verder nagenieten 
van een Mooi weekendje Willemstad. En een Prijs!

Marlies Schönermarck 



Op 7 september 2019 vond de 25e Maasrace plaats. De mannen van de 

Maaike zijn naar Rotjeknor afgereisd om aan deze race deel te nemen.

Hieronder een interview met Michel Ludolph:
 Wanneer en waarom ben jij begonnen met sloeproeien?

In 2008. Ik was op een feestje van de zus van Dorus, waar Guus de 
BBQ verzorgde. Guus liet mij de foto’s zien van de HT van het jaar er-
voor. Dat leek me wel wat.

	 Hoelang	ben	jij	al	lid	van	’t	Juiste	Tuig?	
Sinds 2008, 11 jaar dus.

	 Wat	vind	jij	zo	leuk	aan	het	sloeproeien?
Het roeien, haha, maar toch ook wel dat we dat in de Amsterdamse 

grachten kunnen doen. Ook dat het een team-sport is en de wedstrijden 

op iedere keer andere locaties. En de feestjes achteraf uiteraard.

 Heb	jij	vaker	meegedaan	aan	de	Maasrace?	
	 Of	was	dit	de	1e	keer?
Vaker, weet niet precies, schat in derde of vierde keer.

 Hoe	ziet	jouw	voedingspatroon	en	voorbereiding	eruit	voor		
	 een	roeirace?
Ik eet als altijd en bereid me niet echt voor. Wat krentenbollen/bananen 

en bidons voor de langere wedstrijden. 

	 Hoe	waren	de	weersomstandigheden	tijdens	deze	race?
Er stond een behoorlijke wind, met tegenwind op het rak terug. 

De 25e Maasrace 



	 Jij	bent	onderdeel	van	het	Maaike	Tuig	Team.	
	 Waren	jullie	compleet	met	de	Maasrace	of	hadden	jullie	ook		
	 nog	andere	instappers	die	het	team	kwamen	versterken?
We roeiden met 9 man, Bas was de avond ervoor ziek geworden en 

haakte op het laatste moment af. Invallers weet ik niet meer, dacht het 

niet.

	 Wie	was	“de	stuur”	tijdens	de	Maasrace?
Job.

 De	Maaike	heeft	de	25e	plaats	behaald	in	02:13:44.	
	 Wat	vind	jij	van	dit	resultaat?
Dramatisch. Gelukkig hadden we genoeg excuses met een man min-

der en iedereen net terug van vakanties etc. Ik roeide zelf pas weer 

een week na aantal maanden blessureleed.

 Had	je	na	de	race	veel	spierpijn?
Ja.

	 Heb	zin	om	in	2020	de	Maasrace	weer	te	roeien?
Jazeker, het is een leuke wedstrijd. De massastart maakt het heel bij-
zonder. 



Op zaterdag 14 september vond de jaarlijkse Tuig BBQ plaats en waren 
wij te gast op een unieke locatie: Werf ’t Kromhout. Gastheer Raymond 
zorgde voor een warm welkom en heeft ons hartelijk ontvangen.

Jaarlijkse Tuig BBQ

De kranen, boten en schepen zorg-

de voor  het industriële decor, hier 

en daar een lichtsnoer, statafels en 

wat versiering, maakte de boel nóg 

feestelijker.  

De BBQ werd verzorgd door onze 

aller Dik Andriessen en zijn doch-

ter Irene. Alles was tot in de puntjes 

verzorgd, wederom een grote pluim 

voor vader en dochter. 



Het was smikkelen en smullen, gezellig een drankje drinken, proosten 

op het mooie roeileven en lekker ouwebetten met andere Tuigers. 





Gelukkig waren de weergoden ons goed gestemd en het is de hele 
avond droog gebleven. De temperatuur was ook heerlijk, het was een 

zwoele zomeravond!

Het was reuzegezellig en iedereen liet het zich goed smaken.





De BBQ was een geweldig succes. Wij willen dan ook iedereen be-

danken voor de geweldige inzet om deze barbecue tot een succes te 

maken. De spontane hulp bij het opbouwen en afbreken, geweldig. Het 

was een TOP avond, waar weer mooie plannen gesmeed zijn.



En of we er geen genoeg van konden krijgen. Dan toch nog maar gezel-
lig een afzakkertje halen bij  Café de Druif!!!!



De Grachtenrace Amsterdam is een groot spektakel, waar  
iedereen naar uitkijkt. Buiten de lengte van de race kenmerkt de  

Grachtenrace zich door het sportieve gevecht welke zich op de 
grachten afspeelt. De 33e editie van de Grachtenrace 2019 vond 
plaats op zaterdag 12 oktober 2019. Meer dan 20 sloepen deden 

mee aan deze geweldige race, die dwars door de binnenstad van 

Amsterdan liep. 

En natuurlijk waren de 3 sloepen van ’t Juiste Tuig, dit jaar weer, 
ook weer van de roeipartij. Onze complimenten voor onze Tuig-

sloepen, zij hebben alle 3 een fantastische tijd neergezet.

De Moos&Co: Startnummer 93: In 02:55:22

Grachtenrace Amsterdam 



De Maaike met Startnummer 51: In 02:41:33

‘t Kromhout: Startnummer 123: In 02:59:04



Piet Haverkamp
De “Piet Haverkamp” deed dit jaar ook weer mee aan de Grach-

tenrace. De bemanning van de deze boot, was nog niet op volle 

sterkte en onze voorzitter, Cor Portengen, heeft op de BBQ, een 
aantal roeiers van ’t Juiste Tuig weten te strikken om mee te doen 
met de Haverkampjes. 

Nelly Wattez diende zich aan als stuurvrouw. Denise van der Zon, 

Ruth Melsen, Coen Smit, Tine van der Wel en ik hadden er wel 
oren naar, om deze uitdaging met de Haverkampjes aan te gaan.

Voor de race, hebben we 2x getraind samen en kennis gemaakt 

met deze reddingsboot uit 1967.

Gelukkig hadden we dus al wat roei-uren in de armen en van Johan 
kregen we allerlei praktische tips over het eten en drinken tijdens 

de race. De trossen bananen, appelsap en de krentenbollen met 

kaas, waren dan ook zeer voorradig aan boord. 



Met startnummer 85 

zijn wij, vol met goede 

moed, van start gegaan 

en hebben de bijna 24 

kilometer door Hartje 

Amsterdam geroeid in 

04:16:34 uur. 

Jeetje, er kwam geen 
eind aan de Kostver-

lorenkade!!!!! Zonder 

deze supporters waren 

we nooit bij het Olym-

pisch Stadion aange-

komen.



Het DreamTeam!!!!!

Wij willen de organisatie, met name Cor Portengen en Alvin Man-

gel, hartelijk bedanken voor dit geweldige evenement. Ook de vele 

supporters langs het water, heel erg bedankt voor alle aanmoedi-

gingen!  Om dit alles zo veilig en sportief mogelijk te laten verlopen, 

willen wij ook de politie, de dienst Waternet en de Amsterdamse 

Reddingsbrigade hartelijk danken voor hun inspanningen.

Ine Bink



Zondag Instap Tuig 

Op initiatief van Joost Hendriks is het Zondag 
Tuig Instapteam in het leven geroepen.Sinds 
een paar maanden is er een leuk initiatief van 

de grond gekomen om op Zondagochtend 

een boot te laten uitvaren. De vereniging is 

weer groeiende en de aanwas is divers, een 

goede reden om ook het aanbod uit te brei-

den.

Met de welwillende medewerking van Job en 
Dorien als beschikbare stuurlieden, kan ho-

pelijk een nieuwe traditie worden gestart.

Kenmerken van de Zondag zijn:
Aanvang 11.00 uur

Duur van de tocht is 1 uur tot max. 90 minuten.

Er wordt geroeid als er 4 of meer roeiers zijn.

Het is een ideale mogelijkheid voor nieuwe 

instappers om kennis te maken met sloep 

roeien. Het is heerlijk om (zeker in de winter-

maanden) eens niet in het donker te roeien.

Het tijdsbeslag op de “vrije” zondag is be-

perkt.

We hopen dat de Zondag kan worden om-

armd door alle leden:

Vaar eens mee, schrijf je in op de planner. 

Het zou top zijn als deze boot een vaste roei 

optie kan worden op de weekkalender.

.

NEW NEW ’t Juiste Tuig Zondag Team NEW NEW



Dankzij wederom een wildcard (deze keer voor ‘t Kromhout) waren 
zoals het hoort alle sloepen van ’t Juiste Tuig vertegenwoordigd in 
Muiden voor de traditionele 3 rondjes om Pampus. Wat een heerlijke 
afsluiting van een succesvol seizoen!

Met zowel het naar Muiden roeien als de donderdagavond voor de 

wedstrijd een training op locatie verschenen we goed voorbereid 

aan de start. Waar de eerste race van de Dames begon in kou en 

stromende regen (0:56:11), was de volgende ronde begeleid door 

zon maar nog steeds stevige wind.Knallen op de golven dus!

Mede door de aanhoudende motiverende teksten van stuurman Sy-

brand en de kans vlak voor de finish nog de Poolzee en Bru in te 
halen (1:00:08), stonden we uiteindelijk aan het eind van de eerste 

dag op beker-koers...

En hoewel het even moeilijk was vast te houden aan een traditie en 
de zondagrace over te laten aan het maandag-amuse-team, bleek 

dat ook na de 3e race (1:06:40) het weekend en het roeiseizoen kon 
worden afgesloten zoals het begonnen is. Met een mooie 3e plek.
Eva Lammers

MPM 





Ruud 60 jaar en Captein&Co 20 Jaar

Feestje bij onze sponsor.

Eind september werd Ruud von der Möhlen 60 jaar en op zater-

dag 21 september 2019, vierde het Cafe Captein&Co het 20 jarig 

bestaan. Het feessie voor het 20-jarig bestaan van Cappie was een 

enorm succes! Vanaf half 9 tot in de vroege uurtjes is er volop ge-

danst en gefeest.Er waren geweldige optredens van Frank met zijn 
band, Frans de Wit met zijn band, Eva van Heijningen met haar pop 
en de dichter Bert Bakker. 

Verder werd Ruud toegezongen door zijn vaste klanten (Kleine café 

aan het Water) en later door zijn personeel (Hey Ruud). Het weer 

was gelukkig prima zodat mensen buiten konden staan of zitten. An-

deren waren helemaal gelukkig met de silent disco in de partytent. 

Er waren veel meer mensen dan Ruud verwacht had en dat het pils 
op was rond 5 uur in de ochtend was voor iedereen een onbelangrijk 

detail: tegen die tijd kon men het verschil tussen pils, speciaalbier of 

wijn toch nauwelijks meer proeven. Uiteindelijk hebben ze tegen 8 

uur de laatste mensen naar buiten gerold. Kroegbaas Ruud is goed 

in het zonnetje gezet, het was een onvergetelijk feest. Op naar de 

25 jaar!!!!!



Onderhoudswerkzaamheden 
aan de steiger bij de Boog

Maandag 25 november jl is de afdeling Stadswerken van de Ge-

meente Amsterdam gestart met onderhoudswerkzaamheden aan 

de steiger bij de Boog. De werkzaamheden zijn nodig, omdat de toe-

stand van het steigerdek slecht is.  De steiger verandert uiterlijk niet. 

Wel wordt hij steviger gemaakt.De werkzaamheden worden vanaf 

het water gedaan, vanaf een werkschip. 



Social Media

We willen Alvin Mangel hartelijk bedanken voor al zijn inspan-

ningen op Facebook en Instragram. Daarnaast heeft hij de website 

van het ‘t Juiste Tuig in een nieuw jasje gestoken. Hieronder een 
overzicht van alle posts in 2019 op Instagram.



Amsterdam Light Festival
De 8e editie ALF is onlangs van start gegaan. Het oostelijk deel van 
het centrum is dit jaar het decor van het Amsterdam Light Festival. 
Het thema is Disrupt! De lichtkunstwerken moeten de toeschouwer 

wakker schudden.Kunstenaars uit de hele wereld laten hun kunst-

werken zien, tussen 28 november 2019 en 19 januari 2020. 

En natuurlijk zullen er ook sloepen van ’t Juiste Tuig uitvaren, om 
deze prachtige lichtkunsten te bewonderen:



Sail 2020
Deze 10de editie beloofd met alle tall ships, marine schepen, repli-

ca’s van historische vaartuigen en een scala aan varend erfgoed 
spectaculairder te worden dan ooit te voren. Sail Amsterdam is het 
grootste nautische evenement van Europa en zal plaatsvinden van 
12 augustus tot en met 16 augustus 2020

Hou vooral de kalender in augustus 2020 in de gaten. Als alles goed 

loopt zal er tussen 12 en 16 augustus, waarschijnlijk zaterdag 15 au-

gustus, een mooi plekje zijn voor het Amsterdamse sloeproeien op 

Sail. We hopen dat ‘t Tuig ook daar zich kan laten zien aan de wereld 
als de leukste club van 020!

.

De redactie

Ine Bink
Willemken Schouten


