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In de prijzen

Het gewicht van 
de kaastoren
WOERDEN - De wedstrijd 
‘Raad het gewicht van 
de kaastoren’ tijdens de 
‘Woerse Mart’ vorige 
week woensdag is ge-
wonnen door Linda van 
Hall. Van 182 deelnemers 
schatte zij het gewicht 
van de tentoongestelde 
stapel kazen op 46,5 kilo, 
het dichtst bij het feite-
lijke gewicht van 46 kilo. 
Linda wint een mand 
met streekproducten. Op 
de tweede plaats ein-
digde Ans van Leeuwen 
en derde werd Joost v.d. 
Burg. De winnaars kun-
nen hun prijs zaterdag 
ophalen op de streek-
markt bij Cor Janmaat. 

Zij winnen 
vrijkaarten!
WOERDEN - In de krant 
van vorige week stonden 
twee prijsvragen. Kaarten 
voor de jeugdvoorstelling 
Plan D in Het Klooster 
zijn gewonnen door 
Tamara Smaling. De 
kaarten voor de caba-
retvoorstelling zijn voor 
Jacco Vianen en Hannie 
Markus. 
Kaarten voor de KreaDoe 
beurs zijn gewonnen 
door: Danielle van Brenk, 
Paulien van Vliet, Ans 
Hensen, G. Schoenmaker, 
Annika van der Vliet, 
Marleen Verburg, Trees 
Borsboom, Nely Has-
selt, Melissa Vianen en 
Marian de Jong. 
Gefeliciteerd. Er wordt zo 
spoedig mogelijk contact 
met u opgenomen.

Dj genomineerd 
voor prijs
KAMERIK - De Kamerikse 
dj Marco van de Geer, 
beter bekend als party-dj 
Marco, is genomineerd 
voor een landelijke party 
award in de categorie 
Populairste opkomende 
party-dj 2014. Van de 
Geer draaide vorige week 
nog in Woerden tijdens 
de Nacht van Woerden. 
Vorig jaar werd de dj 
derde, dit jaar hoopt hij 
natuurlijk op een eerste 
plek. De winnaar worden 
26 november bekendge-
maakt. Meer op www.
partyawards.nl. 

André Derksen roeide voor het goede doel en correspondent Winny van Rij roeide met hem mee!

Roeien voor het goede doel
Afgelopen weekend roei-
den 80 mensen 867.340 
kilometer bij SportCity 
wat 665,40,- opleverde 
voor het goede doel van 
het Korps Mariniers: bud-
dy’s in nood. Eén roeiap-
paraat werd 24 uur bezet 
door André Derksen die 
een nieuw wereldrecord 
vestigde en de Woer-
dense Courant roeide met 
hem mee.

WOERDEN - Derksen startte 
vrijdag om 14.00 uur en had 
na 24 uur 278.229 km af-
gelegd, een record in zijn 
klasse zwaargewicht 50-60 
jaar. Het vorige record stond 
op 270.020 km, een afstand 
die Derksen na 23 uur en 7 
minuten al volbracht. Na af-
loop ogenschijnlijk redelijk 
fit maar met enorme blaren 
en zonder zitvlees. “Ik heb 
me goed voorbereid, anders 
kun je dit niet volhouden, 
maar voorlopig kan ik even 
niet roeien.” Het tijdschema 
naast het roeiapparaat is een 
houvast. “Zo zie ik hoever ik 
ben, of ik op schema lig.” En 
dat lag hij, met per uur ruimte 
voor 5 minuten pauze. “Dat 
is wel nodig want je benen 
verkrampen behoorlijk.” Zijn 
vrouw en twee zoons roeiden 

het laatste half uur met hem 
mee maar hij had veel gezel-
schap. “Een man roeide zes 
uur lang naast me.” De tijd 
werd officieel vastgelegd door 
André Korthof, organisator 
van dit roei-evenement. Hij 

deed geen oog dicht. “Ik heb 
wel even op de bank gelegen, 
maar als er iemand met een 
intensieve prestatie bezig is, 
kan er zomaar iets gebeuren. 
Je moet alert blijven.” Korthof 
spreekt van een geslaagd eve-

nement. De opbrengst gaat 
naar de Stichting DMRC, 
voor oud-collega’s die ptss 
hebben en voor nabestaan-
den. “Sportcity manager Bart 
Jansen was zo enthousiast 
dat hij volgend voorjaar weer 

zo’n roei-evenement wil orga-
niseren.” Dat is nog ruim voor 
5 september, de dag waarop 
André Korthof voor het goede 
doel met 100 collega’s 350 km 
naar Engeland roeit vanwege 
350 jaar Korps Mariniers.

Tachtig mensen roeiden afgelopen weekend ruim 800.000 kilometer samen met André Derksen die 24 uur achtereen roeide. Corres-
pondent Winny van Rij van de Woerdense Courant roeide een uur met hem mee.  Tekst: Winny van Rij, foto: Johan Weggeman

ColofonDodelijk ongeval op A12
WOERDEN - Op de A12 bij 
Woerden is bij een ernstig on-
geval donderdag een 51-jarige 
man uit Tilburg omgekomen. 
Vanwege wegwerkzaamhe-
den waren rijstroken 1 en 2 
afgekruist en voor rijstroken 
3 en 4 gold een snelheidsbe-
perking. Op rijstrook 1 stond 
een pijlwagen met daarachter 
een tweede pijlwagen. Een 
34-jarige vrachtwagenchauf-
feur uit Lelystad botste op de 
eerste pijlwagen. De bestuur-
der van deze pijlwagen, een 
56-jarige man uit Gameren, 
raakte hierdoor ernstig ge-
wond. De vrachtauto en de 
pijlwagen schoven door en 
kwamen botsten op de twee-
de pijlwagen, waaraan de 

51-jarige Tilburger juist een 
aanhangwagen aan het kop-
pelen was. Hij raakte bekneld 

tussen de aanhangwagen en 
de pijlwagen en overleed aan 
zijn verwondingen. 

Alle rijbanen werden afgesloten na het ongeluk, wat tot een 
grote verkeerschaos leidde.  Foto: Alex de Kuijper


