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e
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Afgelopen zaterdag stond er in Muiden een belangrijke race op het programma voor de roeiers uit 

Makkum. De derde plaats in het Nederlands Kampioen kon worden behaald en daar was de laatste 

weken enorm hard voor gewerkt. Drie maal per week was, er op een veelal onstuimig IJsselmeer, 

voor de slotwedstrijd getraind en nu moest in twee races worden bewezen waar het team stond. In 

totaal namen 140 boten deel aan deze klassieker voor de sloeproeiers en dat beloofde veel strijd. De 

wedstrijd start en finisht bij de Koninklijke in Muiden en voert de roeiers over precies 4 zeemijl rond 

het forteiland Pampus.  

De Twirre had tezamen met twee snelle sloepen de laatste start en zette in de eerste race een 

geweldige tijd neer. In 41’23 werd de 7.4 km afgelegd, slechts 15 seconden boven haar record uit 

2006. Deze prestatie was goed voor maar liefst 127 watt en daarmee tevens het seizoensrecord van 

alle 20 wedstrijden in 2010. In de tweede race haalde de wind na een bui aan waardoor er hogere 

golven op het parkoers stonden. Het team had nu 28 seconden meer nodig, maar de 41’51 was nog 

steeds goed voor 122 watt en ook nu weer een eerste plaats. De dagwinst ging overtuigend naar de 

Twirre en het team legde daarmee beslag op de derde plaats in het algemeen klassement van het 

NK. De Nederlands Kampioen Arad roeide 117 resp. 107 watt, goed voor de tweede plaats.  

Op zondag volgde een derde race die niet meer meetelt voor het NK, maar nog wel bepalend is voor 

de eindoverwinning van MPM. Op een behoorlijk knobbelig IJsselmeer had de Twirre nu dik 47 

minuten nodig en dat leidde tot een derde plaats. Tezamen met de resultaten van de zaterdag was 

het nog steeds goed voor de overall eerste plaats en zo keerde het team zondag huiswaarts met 

maar liefst 4 bekers . Met twee maal een derde plaats in verschillende klassen van het Nederlands 

kampioenschap en twee maal een eerste plaats in Muiden werd een geweldig seizoen afgesloten. 


