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Schoonvader Cor Zwaag
daagde hem uit eens een rond-
je te maken op zijn roets, zo-
als de roeifietsers hun twee-
wieler noemen. Martijn
aarzelde geen seconde, stapte
op, klikte zijn schoenen vast
op de pedalen en fietste weg.
Best een prestatie. Want om
op een roeifiets te kunnen blij-
ven zitten, laat staan een paar
meter te fietsen, heb je wel
wat spierkracht nodig. Sterke
buikspieren bijvoorbeeld. "Je
kunt vrij makkelijk omvallen,"
lacht Martijn Rempt. "Maar ik
vind het niet moeilijk. Ik leer

mezelf snel iets aan. Ik voet-
bal en zaalvoetbal al vanaf
mijn vijfde en snowboarden
lukte me ook vrij snel. Ik heb
ook een keer ongetraind de
tien kilometer van een kwart
triatlon gelopen."
Na die eerste kennismaking
met de roets is Martijn er nau-
welijks nog vanaf te slaan.
Een verslaving is geboren.
Niet alleen bij Martijn, Cor
Zwaag had voor die tijd zijn
dochters Marijke en Astrid
ook al over de streep getrok-
ken om eens een rondje te rij-
den. Toen Marijke via een

sms het nieuws te horen
kreeg, dat er jong talent ge-
zocht werd voor het naderen-
de EK, dacht ze: 'dat is iets
voor mijn zusje en mij.' Ma-
rijke: "Ikzelf, maar ook
Astrid, ben gewend om op een
ligfiets te rijden en we hebben
allebei wel eens op de roei-
fiets van onze vader gereden.
Als jong talent zouden we 3,5
maand gratis een roeifiets
mogen lenen om te kunnen
trainen voor het EK. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Ik heb 'op-
per-roeifietser' en bedenker
Derk Thijs gemaild met ons
idee." Thijs reageerde direct
enthousiast en niet veel later
stonden de roetsen klaar in
Middelburg, waar de maker
woont en werkt.

Goed-weerroetsers
Martijn Rempt en zijn vrien-
din Frea Zwaag, de middelste
van de familie, wachtten de
familie op de gloednieuwe
fietsen vanuit Middelburg op.
Cor en hij hadden al snel be-
dacht dat een van de twee
fietsen misschien beter voor
hemzelf bestemd kon zijn.
Marijke: "Wij zijn eigenlijk
meer goed-weerroetsers.
Schijnt de zon, dan trekken
we de klikschoenen en onze
fietsoutfit aan, maar anders
blijven we liever thuis." Dat
was een mooie kans voor
Martijn om de gloednieuwe
fiets te gebruiken. Gelukkig
was er voor Astrid nog wel
een exemplaar van een roei-
fietsvriend beschikbaar.

Rondje IJsselmeer
Inmiddels fietst Martijn aar-
dig wat kilometers weg. Iede-
re dinsdagavond met de wiel-

renploeg bijvoorbeeld. "Die
kunnen veel harder dan ik.
Dat is wel een uitdaging om
bij te houden. Als je roeit heb
je een soort terugslag. Een
paar seconden waarin je geen
kracht zet. Daar verlies je
snelheid." Onlangs maakte
Martijn zijn eerste echt grote
ronde: een tocht van 235 kilo-
meter rond het IJsselmeer.
Goed voorbereid op het EK is
hij zeker. "Maar ik wil nog
wel wat kilometers maken.
Dat verbetert je uithoudings-
vermogen en brengt je hart-
slag naar beneden. Ik train
minstens vijf keer per week."
De buurman van Cor, Germ
Dijkstra, huurt voor het derde
jaar een roets en hoopt zijn
negende plek van vorig jaar te
verbeteren. Er is nog een klei-
ne kans dat Piet, de vader van
Martijn, zich ook voor het EK
aanmeldt. Hij probeert alleen
nog ergens een roeifiets te le-
nen.

Blonde meiden
Aan het EK doen zo'n zestig
roetsers mee. De eerste dertig
zijn fanatici, de andere recre-
anten. Martijn beschouwt
zichzelf als een fanatiek roet-
ser. "Ik ga voor een plek in de
top tien. Omdat mijn fiets van
staal is, ben ik ingedeeld in de
open klasse." Cor Zwaag: "Ik
denk dat hij wel kampioen
kan worden. Maar Martijn is
te bescheiden om dat over
zichzelf te zeggen." En de da-
mes Zwaag, hoe staan zij er-
voor? "Twee jonge blonde
meiden in een deelnemersveld
van voornamelijk mannen, we
zullen eens laten zien wat
voor roeifietsersbloed er in de
polder stroomt!"

Vijf polderse 'roetsers' klaar voor EK roeifietsen in Middelburg

Alle ogen gericht op jong
roetstalent Martijn Rempt

ANNA PAULOWNA - In de polder stroomt heel wat
roeifietsersbloed. Getuige de vijf en misschien zelfs zes
deelnemers aan het EK roeifietsen.Vrijdag 16 septem-
ber vertrekken Cor, Marijke enAstrid Zwaag, Martijn
Rempt, Germ Dijkstra en misschien vader Piet Rempt
richting Zeeland.Waar ze zaterdag 17 en zondag 18
september meedoen aan de jaarlijkse fietswedstrijd. De
ogen zijn vooral gericht op de 21-jarige Martijn.

Vijf en misschien zelfs zes roeifietsers uit de polder staan komend weekend aan de start van het EK op Neeltje Jans.
Staand:Astrid Zwaag, Germ Dijkstra, Cor Zwaag en Marijke Zwaag. Op de roeifiets Martijn Rempt.
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ANNA PAULOWNA - De
hartenwens van Kees Dool-
aard is ook een wens van heel
veel andere mensen. Het con-
cert door vier jonge meester-
pianisten op 2 oktober in de
Keesschuur is nu al uitver-
kocht. Om die reden is er za-
terdag 1 oktober een extra
concert ingelast. Wouter Ber-
genhuizen, Tobias Borsboom,
Yukiko Hasegawa en Mengjie
Han spelen op vier vleugels
werken van onder meer Frans
Liszt. Het concert begint om
19.00 uur, de entree is 10
euro. Reserveren kan via
0223-621610.

Extra concert
Keesschuur

Een van de vier jonge pianis-
ten: Yukiko Hasegawa.

*Een oplettende inwoner
van Anna Paulowna heeft
woensdag rond 14.00 uur
een etuitje gevonden met
een aantal sleutels eraan.
Het gaat om drie sleutels en
een zwart met groene usb-
stick. In het hoesje zit bo-
vendien een wit kaartje. Het
geheel is gevonden bij de
brug op het fietspad tussen
het station en Kleine Sluis.
Wie het etui met sleutels
mist, kan langskomen bij de
Polderbode aan de Smids-
weg 59.
*Nog meer sleutels: Kelly
Hansen vond ze vorige week
donderdag of vrijdag bij het
kerkhof aan de Nieuweweg
in Anna Paulowna. Een
huissleutel en een fietssleu-
tel aan een ring met ge-
vlochten touwtjes eraan.
Wie ze mist, kan contact op-
nemen met de Polderbode.
*Brian Kooij heeft afgelo-
pen zaterdagochtend een
teddybeer gevonden aan de
Wallerweg, ter hoogte van
nummer 9. Zijn moeder
Mirjam Kooij denkt dat er
nu een kindje erg verdrietig
zal zijn, omdat zijn of haar
knuffel weg is. De beer is
crème-bruin van kleur met
bruine voetjes, een bruine
neus en bruin in de oren.
Wie deze teddybeer is verlo-
ren, mag hem komen opha-
len bij Brian Kooij, tel. 06-
10550691.
*In de Polderbode van 24
augustus berichtten we over
een dame die haar gloed-
nieuwe smartphone had
verloren. Inmiddels is de
HTC Desire S op mysterieu-
ze wijze terugbezorgd:
"Vrijdag 2 september deed
ik boodschappen bij Deen.
M'n fiets stond voor de deur
en toen ik buiten kwam, zat
mijn smartphone tussen de
bagagedrager geklemd. Ik
ben erg blij dat ik hem terug
heb en dat er nog eerlijke
mensen zijn. Ik wil degene
die hem heeft terugbezorgd
heel hartelijk bedanken."
*Ronald en Linda van Loon
hebben zondag 9 september
op de hoek van de Noord-
kaap in Anna Paulowna een
schakelarmbandje (kinder-
maat) gevonden met daaraan
een hartje, dobbelsteentje en
lieveheersbeestje. Wie het
kwijt is, kan het ophalen aan
de Noordkaap 22.

Gevonden

In de polder is veel bedrij-
vigheid. Hardwerkende on-
dernemers die ieder met
een eigen talent en met veel
inzet hun product aan de
man brengen. De Polderbo-
de presenteert deze week de
vierde editie van de rubriek
'De schijnwerper op...'. In
deze aflevering komen weer
negen ondernemers aan het
woord. Zij vertellen over
hun bedrijf en bieden een
kijkje in de keuken. Lees
over hun bedrijven op pagi-
na 6 tot en met 9.

Ondernemers
aan het woord

ANNA PAULOWNA - Atle-
tiekvereniging Dokev haalt
vrijdag 16 september oud pa-
pier op. Leden van Dokev rij-
den vanaf 18.00 uur door
Anna Paulowna en Breezand.
Zij komen ook langs de bui-
tenwegen ten westen van de
Van Ewijcksvaart en de La-
gedijk. Het papier dient goed
gebundeld aan de weg te
staan.

Oud papier BREEZAND -Wethouder Lia
Franken onthult aanstaande
vrijdag om 16.00 uur het nieu-
we kunstwerk op het volledig
heringerichte Ceresplein. Het
kunstwerk van kunstenares
Truus Laan is een geschenk
van OntwikkelingsMaatschap-
pij Breezand (OMB) aan de
bevolking van Breezand. De
onthulling is de symbolische
afsluiting van de bouwwerk-
zaamheden op het plein.

Onthulling
kunstwerk
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