Mariniers vechten voor buddy's op de Vecht in Weesp
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WEESP - De beste stuurlui staan vaak aan wal, maar afgelopen zaterdag waren ze te vinden in een roeiboot op
de Vecht. Roeiers vanuit het hele land streden in Weesp om de winst bij de zesde editie van sloeproeiwedstrijd
'Vechten op de Vecht'.
Onder de 108 roeiteams (1000 deelnemers) waren ook vijf sloepen van de stichting 'Dutch Marine Rowing Challenge'
(DMRC). Voor de mariniers was de race een opwarmertje voor de 'monstertocht' die ze in september 2015 maken. Dan
roeien honderdvijftig mariniers, actief en post-actief, van Rotterdam-Vlissingen naar Londen.
Het is volgend jaar driehonderdvijftig jaar geleden dat het Regiment der Marine, later het Korps Mariniers, werd
opgericht door Michiel de Ruyter. Dat wordt gevierd met een 350 kilometer lange roeitocht naar de hoofdstad van het
Verenigd Koninkrijk. Oud-marinier Erik-Jan van Riet, woordvoerder van DMRC, verteld dat de verjaardag niet de enige
reden is voor de in september 2015 geplande overtocht. ,,Met de roei-actie zamelen we geld in voor mariniers die door
missies in de problemen zijn gekomen en voor de nabestaanden van collega’s die niet meer zijn teruggekomen.''
Volgens van Riet heeft Defensie een prima vangnet voor getroebleerde militairen maar dragen de leden van het DMRC
graag hun steentje bij. ,,We hebben geleerd om altijd op te komen voor onze maatjes. Ook al ben je al twintig of zelfs
veertig jaar uit dienst.''
Oud-marinier ('77-'78) Wilfred Harwig (56) voer zaterdag mee op de volgboot. Volgens Harwig heeft de deelname van
DMRC aan Vechten op de Vecht een speciale betekenis. ,,We hebben een familie aan boord van een marinier die voor
een tweede keer met kanker wordt geconfronteerd. Deze race dragen we aan hem op. Terwijl hij vecht tegen de ziekte
zijn de mariniers voor hem aan het vechten op de Vecht.''
Op de volgboot waren ook Jacco Buuron (45) en Marcel Borgers (45). Beiden oud-mariniers zijn druk met beelden
schieten voor de documentaire die over de overtocht naar Londen wordt gemaakt. Buuron bestuurt een drone, een
onbemand luchtvaartuig dat met vier propellers in de lucht wordt gehouden. In het toestel zit een camera die zo vanuit
elke hoek en hoogte beelden van de roeiende mariniers kan vastleggen. Collega Borgers doet veel camera- en edit-werk
voor de documentaire en filmt met een schoudercamera. ,,Ik vind het niet jammer dat ik nooit op een schietmissie ben
geweest. Nu schiet ik beelden met mijn camera, dat bevalt me veel beter.
De mariniers zijn niet in de prijzen gevallen, maar dat maakt volgens de woordvoerder van DRMC niet uit. ,,We hadden
een nobeler doel dan de winst. En het was een goede oefening voor Londen. We zijn tevreden.''

