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Beste roeivrienden 

           van ’t Juiste Tuig

De Feestdagen staan weer voor de deur en 2020 loopt bijna ten einde. Wij 

kunnen terugkijken op een heel bijzonder jaar, waarin de trainingen en wed-

strijden in onze mooie sloepen helaas afgelast werden.

Dankzij alle maatregelen en opgelegde beperkingen omtrent Covid-19, heb-

ben we dit jaar toch veel kopij aangeleverd gekregen voor deze kersteditie.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken daarvoor. Deze Kerstdeining 2020 golft 

weer als tevoren en wij wensen alle Tuigers heel veel leesplezier toe. 

De Redactie 

Ine Bink

Willemken Schouten

Colofon

Jaargang 32 

nummer 1

Kersteditie
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Woordje

      van de voorzitter   

Beste Tuigers,

Wat een raar jaar hebben we beleefd, het begin was buitengewoon goed. 

Drie sloepen voor onderhoud in de loods in Ouderkerk aan de Amstel, waar 

velen van jullie naar hartelust hebben geschuurd en geschilderd. In de eerste 

week van maart, roeiden we de sloepen weer naar de mooiste thuishaven van 

Nederland en we stonden klaar voor wat een mooi seizoen moest worden. 

Twee keer hebben we kunnen roeien voordat we vanaf 15 maart de sloepen 

aan de steiger moesten houden. Begin mei werden de regels wat soepeler en 

zijn we in overleg gegaan met Waterbeheer Amsterdam, de handhavers en de 

veiligheidsregio.

Half mei zijn we met een aantal creatievelingen van ’t  Juiste Tuig, bij elkaar ge-

komen en zijn de zeiltjes (tegenwoordig kuchschermen genaamd) tussen 

bak,- en stuurboord bedacht, zo konden wij als één van de eerste Roei Sloep 

Vereniging in Nederland uitvaren. 

Gelukkig konden we vanaf 1 juli weer met de volle bezetting roeien en dan is 

het nog steeds rommelig in de regelgeving. 

Het mooie is nu wel, dat we dit jaar eindigen, zoals we begonnen zijn: In 

januari verenigingsbreed het onderhoud oppakken en nu verenigingsbreed 

roeien!!!!

De Sportplanner is - tijdelijk- aangepast in een 1,5 meter Sportsplanner en 

we varen inmiddels vier keer per week uit met 1 of 2 sloepen met 4 roeiers en 

een stuurvrouw/man. Goed om te zien dat dit de samenhang en verenigings-

gevoel bij ’t Juiste Tuig versterkt. 

Gedurende het afgelopen jaar, hebben een aardig aantal mensen interesse 

gekregen voor het sloeproeien en zijn we als vereniging weer iets gegroeid. 

Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom bij ’t Juiste Tuig.
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De wedstrijdjes in 2020!!!!

Tja, daar kunnen we kort over zijn, slechts de wedstrijden in Zwartsluis,  

Makkum en Weesp konden georganiseerd worden dit jaar. Met de Moos en 

Maaike in Zwartsluis en in Weesp met ’t Kromhout, Moos en Maaike waren 

met ’t Juiste Tuig goed vertegenwoordigd. Een compliment aan alle  

wedstrijdorganisaties in Nederland, die met een bewonderenswaardige  

inzet geprobeerd hebben de wedstrijden te organiseren, lijkt mij op zijn 

plaats.  

Begin 2021 zullen we nog wat onderhoud gaan doen. De sloepen hebben het 

afgelopen seizoen nauwelijks te lijden gehad en de komende weken bekijken 

we wat nodig is aan onderhoud. We maken een plan en rekenen op jullie  

inzet. Suggesties zijn altijd van harte welkom!!! 

 

Ine en Willemken, wederom dank voor het samenstellen van deze leuke  

uitgave van de Kerstdeining 2020, dames bedankt!!

Op naar een mooi roeijaar, fijne feestdagen, gezondheid en geluk voor 2021

Namens het bestuur,

Cor Portengen 
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 Juiste Tuig 

Wetenswaardigheden  
Rectificatie,
Beste Tuigleden,

In de Kerstdeining 2019 is een foutje geslopen en wel bij de leeftijd van Cor 

Portengen. De redactie wil zich hiervoor verontschuldigingen. De juiste infor-

matie is als volgt: Cor heeft op 6 november 2020, de mooie leeftijd van 58 jaar 

bereikt. Wij wensen onze voorzitter een heel mooi levensjaar toe.

Save the date
Dinsdag 9 maart 2021 zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden!!! De locatie 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 verenigingsjaar. 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 2021 geen lid meer te 

willen zijn van de leukste én gezelligste Sloeproeivereniging in Amsterdam. 

Tijdens de ALV op 9 maart 2021, zal de hoogte van de contributie voor 2021 

vastgesteld worden. 

Kleding ‘t Juiste Tuig 
Ook het afgelopen jaar is de kledingcommissie druk bezig geweest met de 

uniforme kleding van ’t Juiste Tuig. De leden die al lid waren van ’t Juiste Tuig, 

hebben in 2019 als cadeautje, het rode clubshirt ontvangen. Leden die in 

2020, lid zijn geworden van onze vereniging, hebben inmiddels ook het rode 

clubshirt ontvangen. “t Juiste Tuig hecht er grote waarde aan dat teams  

uniformiteit en professionaliteit uitstralen in onze clubkleding. Wij willen de 

kledingcommissie hartelijk danken voor hun inzet.

Mocht je zelf nog een Hoody, singlet, polo, softshell jack of een ander item, 

met het logo van ‘t Juiste Tuig erop, willen bestellen? De items die te koop 

zijn, staan op de website van Sport2000Zaandam.

 Sport2000Zaandam

 Gedempte Gracht 38, 1506 CG Zaandam

 Tel: 075 616 9693 E-mail:  info@sport2000zaandam.nl
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Onderhoud van de 

sloepen in 2020 
  
Wat de opmaat had moeten worden voor een prachtig roei-jaar, is verworden 

tot het enige echt clubevenement van 2020. 

Niemand had dit bedacht toen we druk en onbezorgd, aan het klussen wa-

ren aan onze sloepen. Van een 1,5 meter regel hadden we toen nog nooit 

gehoord, en al helemaal niet dat de HT niet door zou gaan. Anders waren die 

sloepen echt niet klaar geweest eind maart! Voor het eerst in de geschiedenis 

van ’t Juiste Tuig is het onderhoud centraal georganiseerd. 

Alle drie de sloepen gelijk in onderhoud in dezelfde ruimte. Er is een geschik-

te ruimte in Ouderkerk a/d Amstel geregeld waar wel 10 sloepen gelijktijdig 

in kunnen. In de eerste week van het nieuw jaar worden de sloepen door de 

Tuig-teams naar Ouderkerk geroeid. Voor de Kromhout wordt de Kerkbrug 

over de Bullewijk speciaal op verzoek gedraaid. 

     De Kromhout bij de Kerkbrug
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Verderop de Bullewijk staat Cor met zijn kraan en tilt de sloepen op een kar. 

Met de trekker worden ze naar loods getrokken waar ze met hogedrukreiniger 

schoon gespoten worden. Daarna naar binnen waar ze op blokken kunnen 

drogen. 

De daarop volgende ruim 6 weken is er door vele leden veel en intens geklust. 

Iedere avond was er wel een ploegje bezig. Iedere sloep had dan ook zijn 

eigen bijzonder aandacht nodig.

 • De Maaike had nogal last van losgelaten epoxy en rotte spanten

 • De Moos had hier en daar fl ink wat rotte plekken, met name op   
    plaatsen waar het water lang blijft staan.

 • De Kromhout had wat schade door het slepen en vooral veel last   

    van dikke verfl agen aan de binnenkant.

Met alles wat bij klussen hoort zijn uiteindelijk alle klussen geklaard: 

 •Lang doorwerken, 

 • Veel uren maken, 

 • Onverwachte tegenslag en gewoon door gaan, 

 • Krabben en schuren, schuren en krabben, en weer krabben en schuren.

 • Hakken boren smeren schuren en weer smeren.

 • Discussies over schuren, krabben, hakken en verven.

 • Stof op de natte verf door hakken boren krabben en schuren tijdens  

    het verven.

 • Schuren, krabben, hakken boren en verven tegelijk, 

 • Discussies over verfsystemen en werkmethodes, 

 • Zakken chips leeg vreten en kratten bier opzuipen. 

 • De boot roze verven,

 • Lachen gieren brullen, het is net een echte club.

Sommigen zijn er iedere dag, anderen komen 2 keer per week en sommigen 

komen 1 keer per week en dat was allemaal super tof.  Een enkeling hebben 

we helemaal niet gezien en dat is natuurlijk jammer, want alles bij elkaar is dit 

toch wel het verenigingsevenement van 2020 geweest! 

Dat heb je dan toch weer gemist.
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Een deel van de fanatieke ploeg!
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De Maaike weer terug in 

Amsterdam.

Vlak voor het afl open van de huurperiode, zijn alle sloepen klaar. Ze zien er 
weer prachtig uit! Hier liggen ze in de aprilzon te wachten tot we er weer mee 

mogen roeien. De sloepen zijn dit jaar weinig gebruikt en zien er nog steeds 

prachtig uit. Het onderhoud in 2021 wordt dus wat minder als vorig jaar. 

Waarschijnlijk kunnen we komend jaar nog net een paar weken in de loods 

in Ouderkerk werken. Dat is dan wel voor het laatst, want in het voorjaar van 

2021 gaat ie plat en komen er woningen. 

In 2022 moeten we dus echt op zoek naar een nieuwe plek! 

Suggesties zijn welkom. 

Er zal dan vermoedelijk wel weer veel meer onderhoud uitgevoerd gaan wor-

den. 

Jochem Wagemakers

Kerstdeining 2020.indd   12Kerstdeining 2020.indd   12 16-12-20   15:1716-12-20   15:17



 “Vechten op de 

     Vecht 2020” 
anders dan anders  
Dit jaar werd “VodV” gehouden op zaterdag 26 september. 

Dat het in het voorjaar niet doorging, daar hoef ik vast geen verder uitleg over 

te geven. Het mooie dat het een half jaar later georganiseerd werd, was dat 

het nu een mooie 12,5 jarig jubileum editie kon worden. Al bleef het onzeker, 

zou het wel doorgaan? Het Weespernieuws kwam met het nieuws: ‘Vechten 

op de Vecht’ gaat vooralsnog door, vanwege eventuele maatregelen wegens 

het oprukkende coronavirus kan het nog veranderen.....’ Op dinsdagavond  

22 september werd de koers ingezet naar Weesp, Ronald aan het roer. Mooi 

glad water en binnen twee uur kwamen we aan bij de Jachthaven van de 

Aquamarin, op zoek naar BOX 102. Ronald op verkenning.... waar is die 102. 

Op de borrelbank (doft 4) kwam het besef dat het gewoon box 2 was, even  

die 100 erbij verzonnen... ach wat maakt het uit. Moos de goede richting op  

en neergestreken náást box 2. Ik zeg, ik reken het goed, niets meer aan doen.

In de tussenliggende dagen afwachten op verdere info, wat niet veel specifieker 
werd dan ergens tussen 10.45 en 11.30 aanwezig op het water in het start-

gebied, op het water krijgen we een startbord en tracker. Palaver is ook op 

het water. Vanaf 11.30 start eerste race, maar er is nog geen startlijst. Wel 

compleet: 8 roeiende Moosjes op de planner en een stuur was ondertussen 

al geregeld, Jan van Gaan’87. En zo werd het zaterdag, geen (tegen)bericht is 

goed bericht. 9.30 uur verzamelen bij de Moos om eerst eens goed te hozen. 

Er was in tussentijd flink wat regen gevallen, de voorspellingen zagen er slecht 
uit maar, het was zonnig! 
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 Zonnebrandcrème i.p.v. regenponcho’s. Iedereen is op tijd en ook Jan is druk met 

de namen te oefenen. Dan stappen we de Moos in en gaan richting de Vecht, we 

moeten in de boot blijven tot zeker halverwege de middag. Zonnetje in het gezicht. 

Bruggen passeren, door het smalle gat van de Zwaantjesbrug waar we nog even 

de mooie hangplanten meepakken. In de kom (zo heet het binnenwater in het cen-

trum) zien we het palaverschip, naja schuit. Een fl inke dieselboot die te veel toeren 
stationair draait. We krijgen ons startnummer 8, hesje en de jubileum-VODV-buff .  
We vinden een plekje bij een veel te mooi huis aan de Vecht en we wachten. Het 

blijft toch wat bijzonder. Helaas geen thermos met koffi  e. Er komt beweging in het 
water en we roeien richting de start, palaver nauwelijks te verstaan, naja prima de 

weg is bekend. 

Na een ietwat bijzondere start beginnen we aan onze race. We zitten er lekker in en 

Jan telt lekker door. Halverwege natuurlijk traditioneel die drakenboten waardoor je 

volledig uit ritme raakt. 
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Wie nodigt die toch uit? Waarom? Op de terugweg komen we nog ietwat, natuurlijk 

buiten onze schuld, in een te krappe bocht in de knoop met twee andere boten, 

tsja iets met riemen, een stuur van een andere boot die wat verhit raakt, zijn sloep 

die een riem verliest, wij die hem niet kunnen pakken, schreeuwen naar de vol-

gende, maar het werd een eenzame riem op de Vecht. Jan bleef rustig en zette de 

koers weer door. Het werd steeds warmer en tegen het einde gooien we het gas er 

nog even goed op. De fi nish is verder dan normaal, dat voelt ook gek, maar strij-
dend komen we over de fi nish. Met als resultaat: Eerste in de Kromhout whalers 
dames jaja!!! Na de fi nish krijgen we van de organisatie twee prachtige designfl es-
sen witte wijn. We zetten weer koers naar de te mooie huizen en doen daar ons te 

goed aan wijn uit t vioolkissie + de designfl essen en knabbels. We denken dat Jan 
nog wel een keer wil komen .

We leveren ons startbord weer in, helaas is de prijs al vergeven.. hahah hoe dan. 

Na nog een klein stukje roeien leggen we de Moos aan bij de PA3 voor het sleepje 

terug naar huis. 

Geen feest, geen prijsuitreiking, ach wij gaan voor de eeuwige roem: 1e bij de 

dames Kromhout whalers tijdens de 12,5 jarige jubileum editie van Vechten op de 

Vecht tijdens de coronacrisis. Een week later werd het hele seizoen beëindigd van-

wege de maatregelen.

Marlies Schönermarck
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Amsterdam 

Light Festival 

2019/2020
Het Amsterdam Light Festival 2019 was weer een sprookje, er is met veel 

ploegen geroeid. Alle sloepen van ’t Juiste Tuig, zijn meerdere keren uitgeva-

ren met roeiers om te genieten van de prachtige verlichte stad.

En niet alleen roeiers van onze club, maar ook sloeproeiers van andere ver-

enigingen, kwamen naar Amsterdam om in de Tuig sloepen langs de specta-

culaire kunstwerken te varen en te genieten van al het moois.

Sloeproeiers van “de Schone Waardin” uit Arnemuiden en van “de Boekanier” 

uit de Haukes (Noord Holland) waren van de partij.  
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Ook heeft het Tuig, samen met de Piet Haverkamp het Amsterdam Light Fes-

tival geroeid. Met als bemanning de vrijwilligers van het Rode Kruis Amster-

dam/Amstelland. Een kleine ‘dank jullie wel’ voor alles wat deze vrijwilligers 

ieder jaar weer doen tijdens de Grachtenrace in Amsterdam.
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Onze favoriete 

nieuwkomer
Het was laat in de zomer 2019 toen ik bij mij voor de deur in de gracht veel 

geschreeuw hoorde. Volwassen mannen en vrouwen in roeisloepen gingen el-

kaar verbaal en fysiek te lijf. Wie kon als eerste onder de brug door? Dat was 

de reden voor al het spektakel. Het zag er spectaculair uit. 

Twee maanden later zat ik voor het eerst zelf in een sloep van ‘t juiste tuig. 

Nooit eerder geroeid. En het werd een memorabele avond. Een harde bank 

zonder kussen, een riem die geen vriend was met de dol en een lang rondje. 

Het had me bijna ontmoedigd. Gelukkig ben ik daarna verder gegaan. Eerst 

op zondag in een instapteam. Dat beviel beter. Daarna ook met andere teams. 

Conditie en techniek opbouwen. Gelukkig heb ik het volgehouden. Hoe mooi 

is het om ‘s avonds door de verlichte grachten te varen. Lekker buiten en be-

zig zijn. Volgend jaar hopelijk weer met een volle boot.

Groetjes 
Peter Ciere
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2020 van ’t Juiste Tuig 

op Instagram
Een onderhouden begin. Van steiger tot sloep. In een loods in Ouderkerk wer-

den de sloepen heel woest opgeknapt en geschilderd.

En toen kon er weer geroeid worden….voor even…….COVID is a bitch!!!!

Niet roeien, klussen aan de boot klaar. Dan maar inzetten voor het goeie doel 

en… en innoveren. En dan… metspatscherm roeien, zwemroeien, kunstroeien, 

roeien met 2 riemen en Tuigbier.  We zijn C(orona)reatief bezig gebleven. 
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En dan toch…. Heel even roeien, 32 jaar worden en weer stil liggen. Nu op 

naar 2021 en veel roeiplezier toegewenst.

Namens de redactie, willen wij onze Webmaster Alvin Mangel hartelijk bedan-

ken voor alle foto’s en hashtags# die geplaatst zijn op Instagram van ’t Juiste 

Tuig. Alvin, wij waarderen jouw inzet op Social Media ten zeerste.

En voor nu dan even uitrusten!!!! Lekker dobberen in jouw eigen rubberen 

roeibootje!

Onze webmaster

Alvin Mangel
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’t Juiste Tuig 32 jaar

Op 14 oktober 2020 vierde ’t Juiste Tuig haar 32e verjaardag. Hieperdepiep 

Hoera, Hieperdepiep Hoera, Hieperdepiep Hoera. Gefeliciteerd allemaal. 

Wij wensen ’t  Juiste Tuig nog heel veel mooie roeijaren toe. 
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Door de blikken de 

boog niet meer zien …
Na de geweldige klusmaanden in januari en februari, waar de Tuigsloepen 

glimmend naar buiten werden getakeld zijn veel - zo niet alle - klusspullen 

terug gebracht naar de Boog. Heel veel blikken verf, heel veel gereedschap en 

heel veel andere spullen waarvan je nooit weet of je die nog een keer ergens 

voor kunt gebruiken …  Oftewel een volle Boog!!!!

Omdat we door de Corona perikelen helaas heel weinig hebben kunnen roeien 

hadden we daar ook niet echt last van, tenminste …….niet iedereen.

Vanuit het bestuur kwam de wens en het verzoek om de Boog wat op te rui-

men. Een klusje waar Eva en ik, als echte Marie Kondo’s, onze tanden in heb-

ben gezet. We zijn gestart met spullen meer te ordenen, de lege verfblikken te 

verzamelen om af te voeren, oude en kapotte spullen weg te gooien en soms 

gewoon de spullen wat handiger op te bergen. 

De volgende stap is meer structuur aanbrengen en ‘vastere’ plekken maken 

voor de spullen die horen bij de Moos, de Maaike of ’t Kromhout en kratten 

maken voor de klusspullen, de verf en natuurlijk de gezamenlijke Tuig spullen. 

Als het goed is zijn we voor de Kerst klaar zodat we iedereen in 2021 met 

open armen in een opgeruimde Boog kunnen verwelkomen voor een hopelijk 

‘gewoon’ roei-jaar.

Mechteld Daniels

. 
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Easy on 

sunday 

morning
Rustig wakker worden

Rustig aankleden 

Rustig ontbijtje met een extra glas water om de nadorst te verdrijven 

Rustig lopend, fi etsend, OV-end naar de Kromme Waal 
Ja hoor, ze zijn er weer allemaal 

De Gelijksgestemden 

Rustig de sloep naar keuze prepareren 

Nog één keer koppen tellen en desnoods wat appen 

Lekker een uurtje roeien vandaag 

Niet langer In de maat maar op je eigen kracht 

Onder begeleiding van de vertrouwde Stuur 

Speel je al gaande je hoofd leeg 

Elke week dezelfde maten 

Toch iedere keer een ander lied 

Samen met de stad ontwaak je 

Met een helder zicht op de week in het verschiet 

Geen stress vandaag……….

Joost Hendriks
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ZwarteWaterRace
Mijn primeur qua wedstrijdroeien met de Maaike viel samen met de 2020 

primeur voor het wedstrijdroeien in Nederland; het was de eerste van het jaar en 

dat nog wel in september. 

En we hadden er allemaal dus best wel zin an. Met de vlam in de pijp vlogen we 

met driver Cor in gezwinde spoed naar Blokzijl, de Moos lag knus op de Maaike en 

wij hielden iets minder knus zoveel mogelijk afstand in de cabine. Ik kan niet ver-

gelijken met andere races en events maar in Blokzijl werden we snel, vriendelijk en 

corona-effi  ciënt afgehandeld. De Maaike lag snel in het water en klaar maken maar. 
We kregen een leuke fanatieke stuurvrouw uit Friesland toegewezen (... ik weet 

niet hoe ze heet maar misschien weet Cor dit) en mochten ons ook nog verheugen 

op een interview van onze stuurvrouw door Hart van Nederland wat ‘s avonds ook 

echt op tv kwam (geen fake news!). Helaas zat ik bij shot in de boot net met mijn 

bankje te prutsen, daar ging de eeuwige roem.

Er werd steeds in groepjes van drie gestart en het was alleen bij de eerste sluis ff  
dringen. Daarna roeiden we min of meer alleen maar er kwamen geregeld grote 

binnenvaarders langs schuiven. Ik had vroeger wel roeiwedstrijden in lelievletten 

en gestuurde 4’s meegemaakt maar dit is toch echt wel ff  een ander level. Na 10 
minuten dacht ik al - Mazus hoe houd ik dit vol? Toch wat anders dan een tochtje 

over de grachten met de Maaike (zelfs met maar 4 roeiers!). Ik liep gedurende de 

race behoorlijk te worstelen met van alles en nog wat en was na de afl oop niet erg 
tevreden. Maar wel de eerste wedstrijd meegemaakt! En ik moet zeggen dat de 

tweede wedstrijd in Weesp gelukkig een stuk beter ging. Je moet er gewoon ook 

aan wennen denk ik.
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Het hele circus ging weer snel naar huis want de organisatie was de bier- en 

feesttent (gedwongen) vergeten op te zetten. Dat is normaal wel anders begreep 

ik. Thank God dat mede-roeiers zo slim waren geweest om cerveza’s mee 

te nemen aan boord zodat we na de fi nish toch in stijl konden chillen. Een 
strooptocht over het terrein had geen succes en daarom konden wij reeds in 

Blokzijl de lokroep van het terras niet weerstaan dus daar werd gestopt voor 

een biertje met snack. Aan het einde van de dag de boten weer gelost op de 

Amstel en toen konden we allen voldaan huiswaarts keren. Dank nog aan 

eenieder die de avond voor de race de Maaike van haar mosselbaard had 

bevrijd; dat scheelde heel wat weerstand.

Het was leuk! En omdat ik nu toch een stukje mag schrijven, wil ik eenieder 

hierbij een machtig mooi en gezond 2021 toewensen zonder Corona-geneuzel, 

veel roeien, plezier en kameraadschap.

Kees van Diepen
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Het Amuse-Team
Zoals jullie weten, is het maandagavond Moos Team, het “Amuse-Team” van 

’t Juiste Tuig, waarbij roeien én gezelligheid, hoog in het vaandel staan. 

De dames van het “Amuse-Team” houden zeker van feestelijkheden. 

Elke maandagavond, onder leiding van stuurvrouw Nelly Wattez, een rondje 

recreatieroeien door de Amsterdamse grachten en genieten van al het moois.

Hoewel de dames van het Amuse-Team, over het algemeen geen wedstrijden 

roeien, is begin van 2020 het idee geopperd, om dit jaar de Slag om Gent te 

gaan roeien. Een roeiwedstrijd over de Gentse binnenwateren met aankomst 

aan de Korenlei. Een roeiwedstrijd gewoon voor de gezelligheid, uitkijkend 

naar een Belgisch bierke bij de Finish. Helaas gooide corona roet in het eten. 

Hopelijk reizen de dames in 2021 af naar Gent.
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“Ondermijnd”
door Suzanne van Brakel.
Ben je op zoek naar een spannende thriller om tijdens de Feestdagen te le-

zen? Dan is de politieroman “Ondermijnd” van Suzanne van Brakel zeker een 

aanrader. Maar welke relatie heeft Suzanne van Brakel eigenlijk met onze 

Sloeproeivereniging? De redactie van de Kerstdeining duikt in het archief en 

we komen er achter dat  Jan van Stek, oud-voorzitter van ’t Juiste Tuig is.

En schrijfster Suzanne van Brakel is de partner van Jan van Stek.

Jan vertelt in een interview het volgende:

“Wat leuk dat je een stukje over het boek wilt schrijven. 

Ik ben lid geweest van ’t Juiste Tuig, van voor de offi  ciële oprichting (1986) 
tot en met 2006. Ik weet niet meer precies hoe lang ik voorzitter ben geweest, 

maar best een tijdje. Suzanne en ik hebben elkaar bij een landelijk recher-

cheteam ontmoet, waar we een koppel vormde. En dat is daarna in privé zo 

gebleven. De link tussen Ondermijnd en ’t Juiste Tuig is dat de hoofdpersoon 

Kris een fervent sloeproeister is. Er wordt in het boek zelfs een lijk gevonden 

door de roeisters. Dat is mij in het echt overkomen toen ik de Moos stuurde 

met daarin een aantal aspirant roeiers en wij ter hoogte van NEMO een leven-

loos lichaam in het water aantroff en. Suzanne heeft zelf nooit geroeid, maar 
heeft tijdens de Great River Race in Londen en de Vogalonga in Venetië de 

Moos gestuurd.

Groeten, Jan van Stek”

Ondermijnd is een spannend boek met op de cover een prachtige foto van 

onze sloep ’t Kromhout. En daar zijn wij heel erg trots op!!! 

Suzanne van Brakel (1972) studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht 

en volgde later de postdoctorale studie ‘Forensic Auditing’ aan de Erasmus 

Universiteit. Ze begon haar werkzame leven bij de regionale recherche in 

Rotterdam en maakte vervolgens de overstap naar een landelijk recherche-

team. In 2003 koos zij voor het Openbaar Ministerie, aanvankelijk in een 

beleidsfunctie op het gebied van witwassen en terrorismefi nanciering en sinds 
2007 als offi  cier van justitie. Inmiddels is zij gespecialiseerd in grootschalige 
fraude en witwaszaken.

Van offi  cier van justitie naar auteur. Is dat een logische stap?
Suzanne zegt het volgende:” Je kunt je misschien voorstellen dat mijn werk-

veld veel inspiratie biedt voor het bedenken van verhalen. Je maakt immers 

nogal wat mee. Tel daar bij op dat ik van schrijven houd. Altijd gedaan ook. 

Maar die passie heb ik lange tijd bewaard voor non-fi ctie. Nu is er ruimte voor 
dat andere genre. Ik wens je veel leesplezier!”
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Een realistische thriller van eigen bodem

Niet alleen hoofdpersonage Kris Verburgt is goed uitgewerkt, maar ook de 

collega’s en vrienden van Kris krijgen voldoende podium. Hierdoor leer je 

de personages en hun drijfveren goed kennen. De directe, vlotte en prettige 

schrijfstijl van Van Brakel in combinatie met de fi jne opbouw van spanning en 
de verrassende wendingen zorgen ervoor dat je pagina na pagina omslaat. 

En dan plotseling, voordat je het beseft, ben je al aan het einde van het boek. 

‘Ondermijnd’ is daarmee een absolute aanrader voor iedereen die op zoek is 

naar een realistische thriller van eigen bodem.
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Samenvatting

De politie wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met corruptie. 

Mollen die informatie lekken aan criminelen. Funest voor het vertrouwen dat 

we in de politieorganisatie moeten kunnen stellen, maar ook enorm ingrijpend 

voor alle politiemensen die wel hart hebben voor de goede zaak. Maar niet 

alleen corrupte politiemensen laten zich voor veel geld gebruiken door cri-

minelen. Dat geldt ook voor andere professionals uit de bovenwereld zoals 

notarissen en makelaars. Kwalijk gedrag dat zorgt voor ondermijning van onze 

samenleving. 

Kris Verburgt is 24 jaar en werkzaam als hoofdagent bij de Amsterdamse poli-

tie. Haar werk bij de politie ziet zij als een roeping. Ze moet dit doen om goed 

te maken wat haar vader als notoire draaideurcrimineel allemaal kapot heeft 

gemaakt.. Op een dag krijgt Kris de kans over te stappen naar de recherche. 

Er gaan echter allerlei dingen mis in onderzoeken en er zijn te veel toevallighe-

den. Ze besluit desondanks de overstap te wagen. 

Als de onverklaarbare situaties zich op blijven stapelen, besluit ze samen met 

drie collega’s uit te zoeken wat er aan de hand is. Alles komt in een stroom-

versnelling wanneer Kris met haar roeivriendinnen op het IJ tegen het lijk van 

een tipgever vaart. Maar als het lek eindelijk boven water is, is het nog niet 

voorbij. De mol heeft ogenschijnlijk zonder dat zelf te beseff en cruciale infor-
matie verschaft aan een heel ander type crimineel dan waarmee hij doorgaans 

zaken deed. En de tijd tikt door. 

Suzanne van Brakel
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Met de Moos, Maaike 

en ‘t Kromhout 

Vechten op de Vecht 

2020
Normaal de eerste wedstrijd van het seizoen, in maart werd duidelijk dat de 

wedstrijd op 3 april niet georganiseerd kon worden en werd de datum 26 

september gekozen, een mooie datum omdat de stichting Vechten op de 

Vecht op deze datum zijn twaalfeneenhalfjarige jubileum zou vieren. 

Uiteindelijk was Vechten op de Vecht een van de drie wedstrijden die in 

Nederland gehouden zijn dit jaar.

11,5 km Sloeproeien door een van de mooiste stukjes van Nederland.

De start, dit jaar niet vanuit de sluiskom in de historische stadskern van 

Weesp maar direct op de Vecht. Binnen een kilometer passeer je de grachten-

panden, ophaalbruggen, molens en fortifi caties met het keerpunt bij de Hin-
derdam, de plek waar ooit de zeesluis -nu in Muiden- van de Zuiderzee lag.
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Het prachtige decor van wuivend riet, wolkenluchten en koeien die tot hun 

buik in het water staan verfraaien de oevers van de heen en terugweg. De 

fi nish was weer op de Vecht in Weesp, recht voor Café t Helletje, vernoemd 
naar de ooit door de zeilbootschippers benoemde helse bocht in de Vecht. 

Ook dit jaar was ’t Juiste Tuig was erbij met ’t Kromhout, Moos en Maaike!!

 Uitslagen zaterdag 26 september 2020:

 • In beide races vandaag roeiden herenteams. In de uitslag hebben we  

    de tijden van de herenteams van beide races samengevoegd tot een  

    lijst. Dit is natuurlijk niet conform de formele FSN regels maar geeft  

    toch een prachtig beeld.

 • NB: De afstand van het parcours was dit jaar 11.400 meter, i.p.v. de  

   gebruikelijke 11.110 meter.

Dames FSN sloepen:

Moos en Co (’t Juiste Tuig) Roeitijd: 1:17:36  
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De 1,5 meter ...
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Roei-uitje 

in Coronatijd.
Traditiegetrouw hebben de MaandagMoosjes  aan het begin van de zomer 

altijd een roei-uitje. Daar waar voorgaande jaren de Amstel en de Sloterplas 

mooie doelen waren, gooide Corona dit jaar in alle opzichten fl ink roet in het 
eten. Maar de Moosjes zouden de Moosjes niet zij als er geen uitje zou ko-

men, dus was er op 13 juni ‘gewoon’ een uitje gepland. Op het roeien na wa-

ren de basisingrediënten ongewijzigd: een sportief tochtje, water, eten én de 

nodige alcoholische versnaperingen. En dat alles Corona-proof

Het sportieve element bestond dit keer uit een fi etstocht, met als doel Het 
Twiske. En kijk, daar was ook gelijk het thema water: een overtochtje met 

de pont en natuurlijk een grote plas water midden in Het Twiske. En de rest? 

Ach… met een paar appjes over en weer stond er een al snel uitgebreid menu 

in de steigers. De weergoden werkten gelukkig ook mee en dus verzamelden 

Ine, Astrid, Nelly, Ruth, Karin, Yvonne en Rebecca zich met z’n allen bij de 

pont, om de grote oversteek te maken. Na een drie kwartier fi etsen zag en 
hoorde ik ze in en lange rij aankomen. 
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De fietsen werden geparkeerd aan het begin van de Marsenroute, waarna het 
laatste stukje te voet afgelegd werd. Om vervolgens te landen op een prachtige 

picknickplek aan het water. Het was even een uitdaging om de picknickkleed-

jes een beetje aardig tussen de koeienvlaaien in gedrapeerd te krijgen, maar  

na wat passen en meten kon al het eten en drinken perfect uitgestald worden 

op het enige bankje in de buurt. Zoals gebruikelijk had iedereen weer enorm 

zijn best gedaan. Brood, kazen, mediterrane smeersels, salades, wraps,  

pannenkoeken met vers fruit… het was er allemaal. Uiteraard ontbraken de 

hardgekookte eieren van Rebecca ook niet.

De koeienvlaaien had al aangegeven dat we onze picknickplek waarschijnlijk 

zouden moet delen en dat bleek inderdaad het geval te zijn. Langzaam  

kwamen de oorspronkelijk bewoners steeds dichter bij. De prachtige, maar 

enorme, Schotse Hooglanders, waaronder een serieuze stier (ja, dat kon je vrij 

goed zien!) trokken zich weinig van onze aanwezigheid aan en scharrelden op 

hun gemak dichter bij. Tot opluchting van enkele collega-roeisters gingen ze  

gelukkig met een boogje om ons heen, om vervolgens iets verderop bij  

mede-picknickers min of meer over het picknickkleed heen te banjeren. Voor 

een sommigen van ons is een roei-uitje niet compleet als er niet gezwommen 

kan worden en dus plonsde er aan aantal na het uitbuiken nog even lekker het 

water van de Stooterplas in. Heel langzaam veranderende echter de mooie 

schapenwolkjes in een donkerdere lucht. Dus zo rond een uur vier werd het tijd 

om in te pakken. Het was, ondanks het ontbreken van onze trouwe Moos een 

heerlijke dag en iedereen ging zeer voldaan weer naar huis. Ee topuitje dus, 

maar zomer 2021 toch heel graag weer gewoon mét ons Moosje!

Jessica.
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Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum, wie kent het grote monumentale gebouw niet? 

We roeien er wekelijks langs met onze sloepen.

Maar wat voor gebouw is het Scheepvaartmuseum eigenlijk? En wanneer en 

waarvoor is het gebouwd? We duiken de geschiedenisboeken in en lezen de 

volgende informatie.

Het Scheepvaartmuseum, is in 1656 gebouwd als Zeemagazijn. Het monu-

mentale gebouw dateert uit 1656 en werd ontworpen door Daniël Stalpaert 

als pakhuis van de Admiraliteit van Amsterdam. In het pakhuis werden 

kanonnen, zeilen, vlaggen en scheepsuitrusting voor de oorlogsvloot 

opgeslagen. In de tongewelven onder de binnenplaats werd zo’n 40.000 liter 

regenwater opgevangen voor de drinkwatervoorziening van de schepen. Het 

Zeemagazijn was gebouwd op 2300 palen, maar desondanks ging het gebouw 

verzakken. Steunberen en extra risalieten (risaliet of gevelvoorsprong is het 

gedeelte van een gevel dat over de volle hoogte naar voren uitspringt) moesten 

verdere verzakking of zelfs instorting voorkomen. 

In 1791 brandde het gebouw af, op de stenen muren na. De zwartgeblakerde 

bakstenen gevels verdwenen onder een pleisterlaag die blokken zandsteen 

moesten voorstellen. In 1795 viel Napoleon Bonaparte het land binnen en 

werd de Bataafse Republiek gesticht. De vijf Admiraliteiten werden opgeheven 

en vervangen door een nationale marine. Het Zeemagazijn werd een pakhuis 

voor de marine. Dit bleef zo tot begin jaren zeventig van de 20e eeuw.

Kerstdeining 2020.indd   42Kerstdeining 2020.indd   42 16-12-20   15:1716-12-20   15:17



De collectie bevat onder andere schilderijen, scheepsmodellen, wapens en 

wereldkaarten. De schilderijen tonen onder andere Nederlandse zeeoffi  cieren, 
zoals Michiel de Ruyter en indrukwekkende historische zeeslagen. De collectie 

kaarten bevat exemplaren van Willem en Joan Blaeu.

Aan de steiger bij het museum liggen twee schepen afgemeerd: 

het authentieke stoomschip Christiaan Brunings (in 1900 gebouwd als ijsbreker 

en directieschip van Rijkswaterstaat) en een replica uit 1990 van het VOC-schip 

Amsterdam

Op dit moment ligt de Clipper Stad Amsterdam voor het Scheepvaartmuseum.

De Clipper Stad Amsterdam is een volgetuigde driemaster met stalen romp, die 

in het jaar 2000 onder Nederlandse vlag in de vaart is genomen. 

In december 1997 werd op de scheepswerf Damen Oranjewerf te Amsterdam 

de kiel gelegd. Toen de romp gereed was is de verdere op- en afbouw in het 

Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam gedaan. De Stad Amsterdam 

is met moderne materialen gebouwd, zoals een stalen romp, en is voorzien van 

hedendaagse technieken. Het schip is hoofdzakelijk gebouwd door werkzoe-

kenden en schoolverlaters, die daarmee veel werkervaring opdeden en een 

nieuw toekomstperspectief kregen.
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De indrukwekkende clipper Stad Amsterdam ligt t/m eind maart 2021 bij Het 

Scheepvaartmuseum en jij mag aan boord. 

Let op! Voor de Clipper moet apart een tijdslot gereserveerd worden in het 

museum zelf.
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Capteijn & Co: 

Hart onder de riem 

voor Ruud!!!
Zoals iedereen weet wordt de horeca hard geraakt in deze corona-crisis. Wij 

leven met z’n allen mee met Ruud von der Möhlen van Captein & Co. Laten 

we Ruud een hart onder de riem steken en daar waar mogelijk is Captein & Co 

blijven steunen, want  Captein & Co kapt niet!!!!

Captein & Co heeft speciale haal- en bezorgservices. Voor nadere informatie 

zie de Facebook pagina. 

Ruud, wij wensen jou en jouw personeel heel veel sterkte toe en wij missen de 

koude biertjes, bitterballen en de gezelligheid, na een avondje sloeproeien. 

Wij willen je, als trouwe sponsor van ’t Juiste Tuig, ontzettend bedanken voor 

jouw steun, gedurende de afgelopen jaren.

Straks, als we eindelijk weer mogen, komen we snel biertjes drinken en bitter-

ballen scoren. Dat staat!!!!

Vol goede moed en wij hopen op betere tijden!
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Besturen tijdens

coronacrisis
In het voorjaar stond van het ene moment op het andere moment de hele we-

reld op zijn kop.Halverwege maart nam ons land de coronamaatregelen over 

en heel Nederland kwam thuis te zitten. 

Zo ook alle Tuigleden. De trainingen werden stil gelegd en de wedstrijden gin-

gen niet meer door. Onze sloepen lagen eenzaam aan de wal.

De vereniging stond stil, zou je zeggen. Maar het bestuur van  ’t Juiste Tuig 

stond alles behalve stil, de bestuursvergaderingen gingen gewoon door. 

Door de sluiting van de horeca, konden wij geen gebruik meer maken van 

onze traditionele ronde tafel in Café Captein en Co. De steiger bij de Boog 

bood een goede oplossing, het was dé perfecte locatie om met 1,5 meter 

afstand te vergaderen. Onder het genot van een gele rakker, hebben de be-

stuursleden met gepaste afstand, de agendapunten doorgenomen. 
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Op een gegeven moment, werd samenscholing met meer dan 3 personen 

direct verboden en wij wilden natuurlijk geen boete riskeren. De bestuurs-

vergaderingen vonden via Zoom-sessies plaats.

Kort gezegd is besturen in crisistijd minder gezellig, maar minstens zo interes-

sant. We hadden het natuurlijk liever anders gezien, maar het sterkt ons om 

te ervaren, dat veel leden zich bleven inzetten voor ’t Juiste Tuig. En dat is dé 

kracht van onze vereniging. Wat er ook gebeurt, ’t Juiste Tuig blijft gaan!

Wij willen de kledingcommissie, de Webmaster, de boogopruimers, de cre-

atievelingen die de kuchschermen opgemeten en geplaatst hebben en vele 

anderen hartelijk bedanken voor hun inzet. We hebben elkaar beloofd, dat 

we een grote inhaalslag gaan maken, zodra we weer fysiek bij elkaar mogen 

komen. Want,,,,,,,,,Dann geht es lossssssssssssssssssssssssss. Dan gaan we 

weer lekker trainen in onze sloepen, wedstrijden roeien, onze jaarlijkse BBQ 

organiseren, biertjes en bitterballen bestellen bij Café Captein en Co, het Am-

sterdam Light Festival roeien en  en nog veel meer!!!! 

“Alle trossen los”.

Ine Bink
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21e ZwarteWaterRace

Met de Moos en Maaike in Zwartsluis op zaterdag 12 september 2020 

De Zwartewater-race is een échte wedstrijd. De route heeft een afstand van 

±15 kilometer. Dit betekent 15 kilometer roeien over rustig bevaren, kalm en 

breed vaarwater. Want de race biedt volop mogelijkheden om de strijd met 

elkaar aan te gaan en je eigen race te roeien. De Moos en Maaike deden dit 

jaar, in corona-tijd, mee aan deze race. Naast het wedstrijdroeien, was er ook 

volop gezelligheid, bubbels en bitterballen.
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De Moos:

De Moos heeft onder leiding van stuurman Ronald Oosting, het was zijn 

stuur-debuut, een hele goeie tijd neergezet: 1:34:36

Kerstdeining 2020.indd   49Kerstdeining 2020.indd   49 16-12-20   15:1716-12-20   15:17



En dan na de wedstrijd genieten van een welverdiend drankje en bitterballen 

op de drijvende bar Zwartsluis.
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Proost Moosjes!!!!! Goed gedaan……………..wij zijn trots op jullie!!!!

Maaike 1:31:16
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Proost !!!Proost !!!

Op een sportief  Op een sportief  

20212021
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