Editie 21 april 2015
Wie doet mee aan Groene Hart toertocht?
Tekst: Arie Verbeek
Op maandag 25 mei 2015 - tweede pinksterdag - organiseert roeivereniging Alphen
aan den Rijn weer de Pinkster Groene Hart tocht. Dit is een prachtige tocht van
33 kilometer door het mooie plassengebied en polderlandschap.
Op tweede pinksterdag zijn we vanaf 8.30 uur welkom voor de ontvangst met een
kopje koffie. De tocht begint rond 9.00 uur. Het vaarwater bestaat uit het
Aarkanaal, de Damsche Rijn, De Meije (van begin tot eind), de Nieuwkoopse plassen
en de AarlanderveenseWetering. We sluiten de dag af met een dinerbuffet en zullen
rond 20.00 uur weer terug zijn in Uithoorn.
Wie wil hieraan meedoen? Voor de tocht heeft de RV Alphen voor ons éénC-vier
gereserveerd. Daarnaast kunnen we eigen boten meenemen als we met meer
belangstellenden zijn. Deze boten moeten de deelnemers dan op zaterdag 23 mei van
Uithoorn naar Alphen roeien en op dinsdag 26 mei weer terugroeien naar Uithoorn.
Het terugroeien kan overigens ook door andere roeiers gedaan worden.
Datum

maandag 25 mei 2015

Verzamelen/ vertrek

8.00 op de parkeerplaats bij MdR

Terugkomst bij MdR

± 20.00 uur

Vervoer naar Alphen

onderling regelen

Lunch / drinken

zelf verzorgen

Kosten

€ 22,00 per persoon, inclusief koffie en
dinerbuffet

Afstand

33 kilometer

Moeilijkheidsgraad

voor de gevorderde (toer)roeiers

Sluitingsdatum

15 mei 2015

Inschrijving

op de lijst in de hal van de Kampanje

Graag tot ziens op 25 mei a.s!
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Verslag MdR sportquiz 2015
Tekst: Adri Tijdeman
Op donderdag 9 april 2015 werd de eerste MdR sportquiz gehouden. De kampanje was
gezellig vol.
1. Waarmee was de Kampanje gevuld?
*
*
*
*

21 teams
42 deelnemers
Carin en Lydia als barbezetting
De quizmasters Adri en Harrie waren aanwezig
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2. Er waren 75 vragen. Hiervan waren:
* 70 multiple choice vragen
* 5 open vragen
* 3 categorieën
3. De aanwezigen vonden de vragen
*
*
*
*

Bijzonder gevarieerd
Herkenbaar
Grappig
Interessant

4. De deelnemers vonden het niveau van de vragen:
*
*
*
*

Pittig maar goed
Behoorlijk moeilijk
Aardig
Te moeilijk

5. De deelnemers vonden de MdR sportquiz:
*
*
*
*

Veel leuker dan ze van tevoren hadden gedacht
Reuze gezellig maar beetje te moeilijk
Volgend jaar zeker weer
Veel beter dan thuis op de bank hangen

Goede antwoorden:

De winnaars
Tim Schrama en Tim Wessels wonnen met overmacht de eerste MdR sportquiz met 60
goed beantwoorde vragen. Naast eeuwige roem wonnen zij het Guinness World Record
Book 2015.
Het bleek dat de kanoërs, met gemiddeld 36,2 vragen goed, lager scoorden dan de
roeiers, die gemiddeld 38,3 vragen goed hadden. De vrouwenteams waren met
gemiddeld 40 vragen goed weer 0,2 beter dan de mannenteams. Opmerkelijk is dat
gemengde teams beduidend minder scoorden met 29,6 vragen goed.
Scores van de tien beste teams zijn:
1

Tim Schrama / Tim Wessels

60
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2
2
4
4
6

Anne Marie de Boer/Inger
Ron t Hart / Harold Duikersloot
Cees van Dok / Jan Röling
Theo Prins/ Robert Mozes
Oskar Lassally / Wouter van der
Helder
7 Kees van der Wilk / Jan van
Eijs
8 Hans Helsloot / Maarten
Helsloot
9 Ineke van Bemmelen / Renate
10 Paul / Louk Thole
10 Pierre de Vries / Martijn de
Vries

49
49
47
47
43
42
41
40
36
36

Editie 21 april 2015
Vrijwilligers kano-polotoernooi gevraagd

Tekst: Maurice Bos
Op 30 en 31 mei zijn wij weer de organisator van het internationale
kano-polotoernooi de “Amsterdam Open”. Om het toernooi dit jaar weer tot een
groot succes te maken hebben we heel veel vrijwilligers nodig.
Elk jaar proberen we het toernooi gezelliger, professioneler, mooier en beter te
maken dan voorgaande jaren. Dit jaar komt er weer een tribune voor het hoofdveld
te staan en hebben we een grotere camping en zelfs twee extra velden. Er komen
deze editie maar liefst 52 teams en het toernooi is nog internationaler dan
voorgaande keren, met teams uit Engeland, Malta, Denemarken, Polen, België,
Duitsland en Frankrijk en maar liefst zeven teams uit Azië.
Aanmelden
Hieronder staat een lijst met taken waarvoor we vrijwilligers nodig hebben. Lees
ze door en als je denkt dit is iets voor mij, geef je dan per email op via Dit
e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn
om het te bekijken. // . Vermeld daarbij je naam, de taak of taken je wilt doen
én op welke tijdstippen je beschikbaar bent. Als het je niet uit maakt wat je
doet, vermeld dit er alsjeblieft bij, dan kunnen wij je indelen.
Kampanje
We hebben mensen nodig achter de bar en in de keuken om de sporters en supporters
van eten en drinken te voorzien. We zoeken mensen voor de vrijdag 29 mei
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(18:00-24:00 uur), zaterdag 30 mei (7:00-24:00 uur) en zondag 31 mei (7:00-16:00
uur).
Transport
Op donderdag 28 mei en op maandag 1 juni hebben we voor transport zowel
vrijwilligers als een grote vrachtwagen, bus of trailer nodig. Tribunes, hekken,
prullenbakken en doelen moeten op donderdag gehaald en maandag teruggebracht
worden. Heb jij zelf of weet jij iemand die een grote vrachtwagen, bus of trailer
tot zijn beschikking heeft, geef dit dan alsjeblieft aan ons door! Kun je op deze
dagen helpen, geef je ook op.
Opbouw
Op donderdagavond en vrijdag vindt de opbouw van het toernooi plaats. Dit houdt
in: de velden neerleggen, doelen uitlijnen, vlotten neerleggen, netten spannen,
borden plaatsen, tribune bouwen en nog veel meer. Het is heel veel werk waarvoor
we vele handen nodig hebben. Kun jij helpen op de donderdagavond of vrijdag, geef
je dan op.
Wedstrijdsecretariaat
Per uur worden er tien wedstrijden gespeeld. Deze wedstrijden moeten worden
omgeroepen en de uitslagen moeten worden verwerkt. We zoeken mensen voor de
zaterdag (7:30-20:00 uur) en voor zondag (7:30 - 16:00 uur).
Clubhuis
Het clubhuis dient schoongehouden te worden. Vooral de douches en wc’s dienen af
en toe sopje te krijgen. We zoeken mensen voor de zaterdag (7:30-20:00 uur) en
voor zondag (7:30 - 16:00 uur). Elk uurtje dat je kunt helpen is mooi meegenomen.
Afbouw
Op zondagavond gaan we alles weer afbreken en moet alles gereed gemaakt worden
voor het transport op maandag. Kan je zondagavond en/of maandag overdag helpen,
geef je dan op!
Koken na de afbouw
Na het afbreken van het toernooi is er een maaltijd op de club voor alle
vrijwilligers. Vind jij het leuk om te koken voor een grote groep in een
professionele keuken, geef je hier dan voor op.
Vaarverbod
Verder wil ik jullie er nog even aan herinneren dat er vanwege het toernooi een
vaarverbod geldt van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei. Dus wil je toch
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gezellig iets doen met je roei- of kanomaatjes, KOM HELPEN! We hebben je hulp
nodig!
Met vriendelijke groet,
Maurice Bos
(kanocommissaris en kano-pololid)
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