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Deze zaterdag begint in Roosendaal grijs en bijna windstil. De verwachtingen zijn goed, alleen kans op lichte regen.
Rond kwart over tien druppelt de jeugd binnen in de loods. De voorbereidingen zijn dan al klaar: de parcoursen zijn
gemarkeerd met vlaggen, de ploegen zijn ingedeeld, de ergometers staan klaar en er is warme chocomel, worstenbrood
en nog meer lekkers voor iedereen. Jammer genoeg hebben we nog een afmelding ontvangen, waardoor we met vier
in plaats van vijf ploegen starten: toch een goede opkomst voor deze eerste ZRB-wedstrijd bij de RRV.

Nadat De Zilvermeeuw als eerste uit de loods is gebracht volgt een korte uitleg over de wedstrijd aan alle deelnemers.
Het gemiezer van eerst gaat nu over in een stevige regenbui, dus beginnen we lekker binnen met de ergometerrace.
Rond half twaalf eerst De Zilvermeeuw gekanteld en droog gemaakt voor de eerste race van de dag. De jongens hebben
er zin in: de 1000 meter net onder de 4 minuten en de sprint van 250 binnen de minuut. Een goed begin.

We hebben ervoor gekozen de ploegen na elkaar te laten starten, zodat we alle aandacht op iedere ploeg kunnen richten.
Zo kunnen ze ook letten op die metalen (!) balk die in het water drijft. Het is wel even schrikken als op de andere oever
een paar knalfanaten een carbidkanon afschieten. Vooral de jongens vinden het wel kicken, maar het afschieten boven
ons roeiwater vinden we wat minder geschikt. Gelukkig beantwoorden de mannen ons verzoek om een andere kant uit te
richten.

De tweede ploeg die start bestaat uit de jongeren die in het najaar van 2020 zijn gestart met roeien. Dit is hun eerste
wedstrijd en ze brengen het er prima vanaf. De trotse ouders maken volop foto's en moedigen de nieuwe talenten aan.
Intussen wordt in de loods ook het ergometerprogramma afgewerkt en worden we voorzien van nieuwe energie.
De derde ploeg, één meisje en drie jongens, roeit ook een prima race. Zij hebben nog weinig samen getraind, dus kunnen
in volgende wedstrijden nog flink groeien.

Een korte pauze en dan start de laatste ploeg van deze wedstrijd. Met de te kloppen tijd van de eerste ploeg in het 
achterhoofd weten ze wat hun te doen staat: nog sneller roeien. Aangemoedigd door hun rivalen (!) maken ze hun ambities
waar: de snelste tijden van de dag: top!

Een geslaagde eerste wedstrijd in de ZRB-vierencompetitie voor de Roosendaalse, ook al omdat Paul door iedereen werd
toegezongen op zijn verjaardag.


