HT 2016 vanuit de Tobbe
Wat een bijzondere HT, vrijdag 6 mei 2016; 2 jeugdteams van Okke hel verschijnen aan de
startlijn: nr. 6 & 7.
Na twee maanden van intensieve voorbereiding waren ze klaar voor de strijd tegen de
elementen van water, stroom, maar vooral de warmte!
De jongens van de Tobbe zien d'r ogenschijnlijk relaxed uit. De start verloopt dan ook bijna
vlekkeloos, waardoor de Tobbe al snel de koppositie weet te pakken net buitengaats.
Heerlijk een eigen koers varen zonder overlast van andere sloepen is zeker fijn. Het tempo
ligt met 34 slagen per minuut relatief hoog, maar haalbaar voor een goed cadans.
Het normaal kabbelende stuk langs de pollendam was dit keer goed te doen. De sfeer was
opperbest!
Door de positieve support vanaf de Bornrif en de inmiddels opkomende later gestarte
sloepen maakte de Tobbe ook de blauwe slenk soldaat! De Vliestroom zou zeker minder
florissant zijn. De beruchte man met de hamer was inmiddels bij een ieder langs geweest!
De wind die weg viel en het lange, saaie stuk speelde parten. Maar de jongens hielden zich
zeker staande! De meiden van de danser deden na hun wissel een ware inhaalslag! Wat
een strijd werd er geleverd tussen de beide Topteams! Fantastisch...
Inmiddels naderde het schuitengat. Ieder jaar weer een uitdaging om een gunstig plekje te
veroveren en zonder teveel oponthoud en zeker voor de roeiers een slopend stuk goed te
doorstaan! Door de gunstige ligging van de sloep konden wij veel mederoeiers bijhouden of
zelfs weer inhalen! Dit resulteerde in een enorme "boost" bij de Tobberoeiers! Met een
prachtige strijd werd er richting haven gekoerst en kon de eindsprint worden ingezet!
Moe, gebroken, maar vol trots werd voor de jongens hun eerste HT race binnen de vier
uren afgelegd! Dit resulteerde in een fantastische 11de plaats in het algemeen
damesklassement!
Respect voor zowel de jongens als de meiden!!!
Martine Haan
(stuurvrouw Tobbe)

