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Een goed begin…. 
 

De Kubber – MIR 1 
 

Is  een druk begin.  
Voor het school jaar goed en wel 
begonnen was, stonden we een heel 
weekend op Vlissingen Maritiem.  
Met onze stand voor de MIR, hoe 
toepasselijk, kon het weekend al niet 
meer stuk. 
Met De Kubber hebben we 
rondvaarten met passagiers door de 
haven gemaakt.  
Op zondag waren de eerste Zeeuwse 
Bungee roeikampioenschappen in de 
Titanic, mede georganiseerd met 
sloeproeivereniging de Schone 
Waardin.  
Het team van de Kubber is eerste 
geworden.  
Een heel goed begin! 

 

 

 
Op 19 september lagen alle 4 de 
sloepen klaar voor de Veerse meer 
race. Helaas door allerlei 
omstandigheden kwamen we wat 
roeiers te kort. Bedankt iedereen die 
heeft ingevallen en een poedelprijs is 
ook een prijs. En meer dan verdiend 
als je met 6 man 21 km roeit in ’t 
Zeepaard. 

 
De allereerste open avond van 29 
september was een gezellige 
informele bijeenkomst, er zijn stukjes 
geroeid, gezellig bij gekletst, hoodies 
verkocht en 4 nieuwe leden 
aangenomen.  De open avond houden 
we er zeker in.  
 
En zo vliegt de tijd voorbij en voor we 
het goed en wel beseften roeiden we 
met nog 136 sloepen door de 
Amsterdamse grachten, het was 
prachtig weer en er zijn zeker 
persoonlijke records gevestigd.  
Helaas zie je die niet terug in het 
algemene klassement. 

 

’t Zeepaard – MIR 2 
 

 
 

Titanic – MIR 3 
 

 
 

 
 
Een week later hebben onze sloepen 
de mariniers in Vlissingen 
verwelkomd, een mooi 
samenwerkingsproject met 
Sloeproeivereniging de 
Bestevâerders.  

 

 

Van Ommeren – MIR 4 
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Refuse to Sink 
 
Zoals hiernaast beschreven is de 
reddingsactie van De Kubber in 
volle gang.  
De thermometer staat nu op  
€ 7003,-. 
Dit bedrag komt van donaties, de 
verkoop van hoodies, de grote 
roeiactie en zoals op bladzijde 1 
te lezen, Vlissingen Maritiem. 
 

 
 
We zijn er nog niet, er zijn nog 
hoodies te koop en er zijn nog 
plaatsen op de bark of fame en de 
wall of fame! 
 
Meer informatie vindt u op de 
website: 
www.refusetosink.nl 
 
of neem contact met ons op via 
roeien@scalda.nl 
 
Alle donateurs en vrijwilligers tot 

nu toe bedankt! 

De renovatie van De Kubber 
In volle gang! 
 
Op 11 oktober was het dan zover, 
De Kubber werd na zijn laatste 
race in originele staat, door zijn 
stuurman René, naar Q-boats in 
Deventer gebracht. 
 

Een weloverwogen beslissing;  
- Het was niet meer 

verantwoord om De 
Kubber in deze staat nog 
een HT te laten roeien. 

- Om transportkosten te 
sparen, direct na de 
Amsterdamse 
grachtentocht door. 

- Zodat hij op tijd klaar is om 
gesleept te worden in 
maart. 

- En het nieuwe roeiseizoen 
weer kan schitteren zoals 
hij ooit bedoeld was. 

 

In eerste instantie is hij helemaal 
gestript, zoals op onderstaande 
foto is te zien. Gelukkig is de romp 
nog in een goede staat. Ondanks 
dat daar de afgelopen jaren altijd 
water op gestaan heeft. 
 

 
Het opbouwen kan beginnen, eerst 
worden er nieuwe spanten 
aangebracht die de stevigheid in de 
sloep terug brengen. Daarna kan de 
nieuwe bodemplaat erop en worden 
de waterdichte compartimenten in 
ere hersteld.  
De aankomende weken worden de 
doften geplaatst en vindt de verdere 
afwerking plaats. 

 
 

Ondertussen wordt er niet alleen in 
Deventer gewerkt, ook in Vlissingen 
wordt er vollop onderhoud gepleegd 
aan de sloepen en de riemen. En 
ondertussen wordt er natuurlijk ook 
nog geroeid, zodat we er na de 
winter weer volle bak tegenaan 
kunnen. 
 

Voor in de agenda: 
- Zaterdag 26 maart: 

Veerse slag 
- Een zaterdag in april: 

Gevangentorenrace 
- Vrijdag 6 mei: 

Harlingen - Terschelling 
- Eind mei: 
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- Donderdag 23 juni: 

Sponsorbijeenkomst 
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