Leerlingen van het Sint Maartenscollege beleefden een superleuke sportdag bij MWC

Donderdag 18 november organiseerde MWC samen met sportleraar Harry Oomen een
speciale sportdag voor leerlingen van het Sint Maartenscollege in het kader van het project
mijn gezonde school. De ontwikkeling van Corona infecties in onze regio zorgden ervoor dat
wij extra strenge veiligheidsmaatregelen toepasten. Naast de inachtneming van de
basisregels begonnen wij met een QR code check voor de volwassenen en een Corona snel
test voor iedereen. Tijdens de lessen hielden wij met een CO2 meter de belasting van de
lucht in onze kantine in de gaten.

Na een korte begroeting door John Maguire en Josef Quick lieten zij de leerlingen onze club
en de haven zien. De leerlingen hadden al snel in de gaten dat ze te gast waren bij de
misschien meest chique club van Maastricht. Later in de kantine kreeg Noortje Boot - Master
in Human Movement Sciencies van de Universiteit Maastricht - de leerlingen in de ban met
het doorprikken van de mythes over gezonde voeding.

Hierna begon een helft van de leerlingen een gezonde lunch te koken. De anderen leerden
op onze ergometers de eerste bewegingen voor het roeien.

Onder begeleiding van twee extra instructeurs Willem Bijkerk en Jan Staal waagden zich de
leerlingen al snel op de Maas.
Wat spannend om tijdens de passage van een schip in de roeiboot met de golven op en neer
te gaan! Enkele roeiers haalden al de afstand naar de gele pioen van Rijkswaterstaat.

Na een veilige landing aan ons vlot stond de heerlijke courgetten soep klaar op tafel. De
soepkoppen waren snel leeg en de taken werden omgekeerd. Omdat het zo lekker was ging

een groep leerlingen weer een portie soep koken. Deze wordt na afloop op school voor een
goed doel verkocht. De speciale sportdag werd afgesloten met het gemeenschappelijk
schoonmaken van keuken en kantine.
Tot slot gaven de leerlingen in een speciale enquête hun mening over de sportdag bij MWC.
En ja, MWC vonden ze heel chique (8,8), over de roeilessen waren ze enthousiast (8,8), de
workshop over gezonde voeding vonden ze heel leerzaam (8,0). Ook het gemeenschappelijk
koken onder begeleiding van Harry en Mirèse Oomen vonden ze super (8,9) en met de
beoordeling van hun eigen gemaakte soep zou een sterrenkok zich heel gevleid voelen (8,9).
Hun grote tevredenheid met deze sportdag bij MWC wordt duidelijk door hun wens graag
weer eens terug te komen om te roeien. Met Harry Oomen zijn wij overeengekomen een
dergelijke sportdag komend voorjaar nog eens te organiseren.

