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De Teams 
 

 

 

 

 

 

De Kubber – MIR I 

 

 

 

Zeepaard – MIR II 

 

 

 

Titanic – MIR III 

 

 

 

 

Van Ommeren – MIR IV 

Van Ommeren – MIR IV 

De races van 2015  
Een terugblik op een succesvol seizoen  

De zomervakantie staat voor de 

deur. Hét moment om even 

terug te kijken op het afgelopen 

seizoen.  

Na de winterstop vond op 28 

maart 2015 onze eerste 

wedstrijd plaats: de Veerse Slag. 

Ondanks de grijze lucht en 

harde wind lieten alle teams 

zich van hun beste kant zien. 

Ons damesteam in de Van 

Ommeren behaalde hier een 

mooie 2e plaats.  

Een week later verschenen De 

Kubber, De Titanic, Het 

Zeepaard en de Van Ommeren 

opnieuw aan de start. Dit keer 

in onze thuishaven Vlissingen 

voor de jaarlijkse race op de 

Westerschelde. Alle teams 

konden prachtige tijden en 

wattages neerzetten. De dames 

behaalden zelfs opnieuw een 

prijs. Dit keer versloegen zij alle 

tegenstanders. De Van 

Ommeren behaalde daarmee de 

1e  plaats en nam ook de 

wisselbeker mee naar  huis.  

Na een maand hard trainen was 

het 15 mei dan eindelijk zover. 

Hét moment voor de 

koninginnetocht onder de 

sloeproeiraces: de HT. Dit is een 

tocht van ongeveer 35 km van 

Harlingen naar Terschelling, 

waaraan zo’n  130 sloepen uit 

heel Nederland deelnemen. Alle 

vier de teams hebben prachtige 

prestaties neergezet.     

 

Vlissingen Maritiem 2015  
Ervaar het roeien zelf!   

Altijd al eens zelf willen ervaren hoe het is om in 

een sloep te roeien? Dat kan! Tijdens Vlissingen Maritiem op 28 t/m 30 

augustus zullen wij met een aantal sloepen aanwezig zijn. U kunt dan bij 

ons aan boord stappen en  meevaren of zelf een paar slagen maken.  
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Refuse to Sink 
U helpt ons toch ook om De 

Kubber te redden? 

 

Op de foto’s in deze 

nieuwsbrief ziet u nog 

mensen roeien in De Kubber. 

Om ervoor te zorgen dat dit 

ook in de toekomst mogelijk 

blijft, is groot onderhoud aan 

deze sloep erg belangrijk. 

Daarom zullen we De Kubber 

na de Amsterdamrace in 

oktober dit jaar uit het water 

halen.  

Om dit onderhoud te betalen, 

is zo’n €15.000,- nodig. Een 

behoorlijk bedrag, waar wij 

ons allemaal voor inzetten om 

dit bij elkaar te krijgen. We 

hebben inmiddels al goed 

gespaard, maar om deze 

reparatie uit te voeren is er 

nog meer geld nodig. Daar 

kunt u ons bij helpen! Hoe u 

dat kunt doen: 

 Koop een hoodie 

(€30,-) 

 Doneer eenmalig 

 Sponsor onze 

vereniging 

U wilt deze sloep toch ook 

weer zien schitteren volgend 

seizoen? Kijk voor meer 

informatie op onze website of 

Facebookpagina.  

 

 

 

 

De eerste sponsorbijeenkomst  
Een groot succes! 

Op donderdag 18 juni 2015 

hadden wij onze eerste 

sponsorbijeenkomst. Rond 

15.00 uur arriveerden de 

eerste sponsoren op ons 

boothuis. Onder het genot 

van een kopje koffie of thee 

luisterden de aanwezigen 

aandachtig naar de 

presentatie, waarin we 

onszelf kort voorstelden en 

we lieten zien wat we dit 

jaar bereikt hebben. 

Vervolgens stapten enkele 

sponsoren aan boord van 

De Kubber om zelf eens een 

stukje te roeien. Iedereen 

was erg enthousiast. We 

kunnen daarom terugkijken 

op een geslaagde eerste 

bijeenkomst.  

In het najaar zullen wij 

opnieuw een 

sponsorbijeenkomst 

organiseren. We hopen u dan 

ook weer te mogen ontmoeten.  

  

 

Aankomende 

races 
zaterdag 19 september 2015: 

Veerse Meer Race 

zaterdag 10 oktober 2015: 

Grachtenrace Amsterdam 

 

De volgende nieuwsbrief zal in 

oktober verschijnen, na de 

Grachtenrace in Amsterdam.  

 

 




