Twee MWC Racing Meisjes op de Tromp Boat Race.
Van Lina Schwartz en Lotta van Westreenen ga je het niet winnen. Dit zijn de top van Nederlands
M18 in de skiff en double twee. De gouden medailles hangen al aan de muur. Het helpt bij die
dames dat hun coaches ook een rij gouden medailles op hun borst hebben prijken. Maar als je dan
als nieuweling op het wedstrijdcircuit slechts negentig seconden later over de finish streep vaart,
mag je dus wel een prestatie noemen en jezelf op de borst kloppen.
De Tromp Boat Race is een mooie aanvang van het seizoen. Je kunt er echt “iedereen” tegenkomen:
mooi dus om een gevoel te krijgen van waar je in het veld ligt. De Hilversums Kanaal kent zo goed als
geen stroming, en slechts twee flauwe bochten en twee niet al te nauwe bruggen. Op zaterdag 16
oktober waait er nauwelijks wind en wat er wel waait, daar heb je als roeier geen last van. De
temperatuur is prima, als ze je niet te lang aan de start laten wachten. Een perfecte dag en mooi
parcours om je voor het eerst als wedstrijdroeier naar de start te begeven.
Er zijn 25 inschrijvingen voor meisjes achttien skiff. Ana Romero is dat nu nog niet, maar vanaf 1
januari volgend jaar is zij “eerstejaars meisjes achtien”. Niet echt te hoog gegrepen, dus.
Bij de vliegende start gaat Ana als zesde over de startlijn. Je hebt nog vijf duizend twee honderd
vijftig (ja: 5250) meter voor de boeg, dus eerst je ritme vinden.
Pien start als negende. Tot aan de eerst brug op vijftien honderd meter is het echt op temperatuur
komen. Na afloop zijn het slechts twee andere meisjes die kunnen claimen dat zij Pien ingehaald
hebben.
Lina Schwartz finisht in 22:26.5: een gemiddelde snelheid van 3.9 M/s.
Lotta van Westreenen, WK Junioren Goud winnaar in 2x, finisht in 22:57.4 met een gemiddelde
snelheid van 3.81 M/s.
Pien Siermann finisht haar eerste wedstrijd in 24:04.2 met een gemiddelde snelheid van 3.64 M/s
oftewel 95.4% van de snelheid van Lotta!
Ana heeft met meer uitdagingen te kampen: én zij is twee jaar jonger, én zij is nogal aan de kleine
kant, én wij zijn nog aan het zoeken naar de ideale afstelling en roeistijl. Met een tijd van 26:18.0 en
een drie en twintigste positie in een veld van vijf en twintig mag zij best tevreden zijn. De coach kijkt
eerder naar beheersing en stabiliteit van snelheid en techniek, naar hoe je omgaat met de race
(inhalende mederoeiers ed.) en de “vechtlust”. Op alle punten haalt Ana “top marks”.
Een laatste woord van dank voor Philip Vroemen die de meisjes onderdak heeft geboden in Utrecht
en hun een echt roeiersontbijt heeft geserveerd aan het begin van de dag. Dat heeft zeker
bijgedragen aan een uitstekende dag in Hilversum.

