Denkles roeien klas 2 Stella Maris
(een verslag van leerkrachten en leerlingen)

Donderdag 19 mei zijn we met de denkles klas
2 gaan roeien bij de roeivereniging
Maastrichtsche Watersportvereniging.
De eerste groep was om 9.00 uur aan de beurt
en de tweede groep kwam in de middag.
Alles stond in het teken van samenwerken en
de juiste techniek vinden. Na een korte uitleg
over de vereniging begon de sneltreincursus
over roeien en de benodigdheden onder leiding
van Josef. Samen met andere vrijwilligers van MWC leerden de leerlingen meer over de
boten, riemen en andere materialen, ze leerde hoe in te stappen in een kwetsbare boot en
zijn gestart met het samen trainen op de ergometer.

Na alle uitleg was het tijd om de boten te water te laten en gingen 3 boten met leerlingen in
groepjes van 4 met een stuurman de Maas op. De snelheid van de boot lag aan de
samenwerking van de leerlingen.
Helaas had de middag groep wat pech, want
na een korte kennismaking met het roeien,
moesten ze snel weer de haven in, om alles op
tijd binnen te halen voor het snel opkomende
noodweer.
Beneden een paar beelden en een impressie
van een van de deelnemende leerlingen uit de
tweede groep.

Ik vond het leuk om het roeien een keer uitgeprobeerd te hebben, het was alleen wel jammer dat we
niet heel lang konden roeien omdat het ineens hard ging stormen.
De uitleg duurde best lang, maar was wel handig voor tijdens het roeien zelf.
Het roeien zelf was leuk, alleen kwamen we met zijn allen niet heel erg lekker in het ritme, waardoor
we op het begin best wel langzaam gingen. Daardoor konden we dus niet een heel grote afstand
afleggen in de tijd die we hadden vanwege de storm.
Het boten naar binnen tillen ging behoorlijk snel, dus we waren net binnen voordat het echt hard
begon te regenen, maar toen zaten we in de bootloods, dus moesten we een klein stukje rennen naar
het clubhuis. Toen we daar waren konden we even opdrogen en kregen we even wat te water.
Toen het was gestopt met regenen moesten we weer naar huis of school.
Ik geef de ervaring een 8/10. Twam De Leuw BR2J.

