
Amsterdamse Grachten Race 
 
Zaterdag 11 oktober was de race in Amsterdam voor beide teams van de Port of 
Rotterdam van groot belang. We wilden nog een keer scoren want de laatste 
wedstrijden gingen ook super goed. Even zag het er naar uit dat we met 1 
sloep naar Amsterdam zouden vertrekken. Door privé omstandigheden en 
vakantie moesten enkele vaste leden verstek laten gaan maar we hadden voor 
beide teams sterke inleen roeiers gescoord. De Cor de Bruin 2 wilde in deze 
race graag nog een keer vlammen in de Hoofdklasse en gelijk kijken wat er 
nog te behalen viel in het Kuikenklassement. De Cor de Bruin 1 wilde graag 
nog 1 goede wedstrijd roeien voor hun klassement om daar hoog te eindige. De 
promotie naar de 1e klasse is wel zeker maar op de 2e plaats eindige zou 
toch ook mooi zijn. 
 
De dag begon mooi, een zonnetje prikte al aardig door de laatste nevel heen 
die boven de weilanden hing. Via een mooie toeristische route door Amsterdam 
bereikten we de Javakade. De sloepen waren snel getakeld en kregen een mooi 
plekje langs de kade. Tijd voor een bakje koffie met lekkere taart van Marco 
die jarig was geweest. De sloepen werden in orde gemaakt en rustig wachtend 
op de rest van het team werd de tijd gedood met kijken naar de eerste starts 
van de sloepen. Wij moesten nog even wachten daar wij in de staart van het 
startveld zaten waar alle snelle sloepen waren ingedeeld. Iedere vier 
minuten gingen er 5 sloepen van start. Nadat iedereen was gearriveerd 
besloten we om even te gaan roeien. Gelijk kijken of alle voetensteunen goed 
afgesteld waren. Drinkzakken en flesjes water op de juiste plek zodat 
tijdens de wedstrijd alles klaar stond. Het weer betrok, jammer het zag er 
zo goed uit, en even later vielen de eerste druppels. Later in de race 
kregen we nog enkele fikse buitjes. 
 
De Cor de Bruin 1 ging het eerste van start. Wij lagen onder de brug te 
schuilen voor de regen en keken de roeiers nog eenmaal in de ogen! Zouden we 
ze later nog inhalen? 8 Minuten later waren wij aan de beurt. Wij starten 
gelijk met de : Razende Snol, Trewes 2, Vergaan en de Grutte Bear. Dit waren 
team waar je rekening mee moest houden, zou later ook blijken in de uitslag. 
Wij startte razen snel wat ook niet verwonderlijk is met zo lichte sloep. De 
Razende Snol en Trewes 2 zaten dicht bij elkaar en kropen al snel naderbij. 
Ook de Grutte Bear kwam nu op dreef en sloot zich aan bij ons groepje. De 
Vergaan had een iets langzamer tempo of kwam door zijn rompvorm wat 
moeilijker op gang. Aan het einde van de Ertshaven zat nog een smalle brug 
waar men hoogstens met 2 sloepen naast elkaar doorheen konden roeien. Op zo 
200 meter voor de brug kwam de Razende Snol naast ons en de Trewes 2 vlak 
erachter. De Trewes 2 loerde op een opening tussen onze sloepen maar wij 
hielden het gat dicht en koerste recht op de brug aan. Ook de Grutte Bear 
kwam nu gevaarlijk opzetten. Zonder hinder van elkaar passeerden wij de brug 
en koerste nu recht op het einde van de haven aan waar we stuurboord uit 
naar het Amsterdam Rijnkanaal moesten roeien. Wij zaten gelukkig en bewust 
gekozen aan de binnenzijde. Als we dit zo wisten te behouden zouden de 
andere sloepen in de buitenbocht meer meters moeten maken en konden wij 
profiteren van deze gunstige koers. 
 
Bij het opdraaien van het Amsterdam Rijnkanaal pakten we de eerste meters 
winst en even later weer krap langs de oever koersend stuurde we de sloep 



het Lozingskanaal in. Weer wat meters winst maar dat hadden we zeker nodig 
want iedere keer kwam de Razende Snol dichterbij. Jean Paul had goed zicht 
op de achtervolgers en met behulp van ons snelheidsklokje wist hij de 
roeiers extra op te jutte zodra de Razende Snol te dichtbij kwam. Willem had 
geen tijd om achterom te kijken laat staan om foto's te maken zo spannend 
was het. Willem gaf door aan de roeiers wat er voor zich afspeelde en wist 
ze gerust te stellen met een nieuwe bocht en passage van 2 bruggen. Met 
scherp sturen en doordat wij een lichte sloep hebben konden we hier weer 
iets uitlopen. Dit zou zich de gehele wedstrijd herhalen. We moesten deze 
race 70 bruggen passeren en vele bochten maken. Daar zijn we goed in. Via de 
Nieuwe Vaart kwamen we weer in het Oosterdok uit waar een boei gerond moest 
worden. Hier werd het nog even spannend want een bootje koerste recht op het 
deelnemersveld af. De schipper schrok en begon achteruit te draaien maar de 
gang zat er nog behoorlijk in. Willem gokte op voorlangs en dat lukte net 
maar onze volgers moesten iets uitwijken. Hier hadden wij dan wat meer 
geluk. Via de Oude Schans en een zeer smal sluisje waar nog een klein motor 
vletje in de weg lag, die dan ook de nodige opmerking kreeg van onze 
roeiers, bereikten we Amstel. De Razende Snol was weer tot enkele meters 
genader met daarachter de Trewes 2 en Grutte Bear. Maar in dit gedeelte van 
de race zou het niet meevallen om elkaar te passeren met al die bruggen vlak 
achter elkaar. Op de Amstel moesten we de Blauwbrug passeren met een brede 
en smalle doorgang. Willem jutte zijn roeiers op voor meer kracht en met de 
mededeling dat hij het kleine gat zou nemen. Hoewel hier niet geroeid kon 
worden bleven we wel aan de binnenbocht om daarna gelijk de Herengracht in 
te koersen. Willem zag wat vertwijfelde gezichten maar ze persten er wat 
extra uit. Tijdens de passage van de brug riep Willem: iedereen wat drinken, 
nu kan het later misschien niet. Sommige namen ook snel wat eten. Willem 
kreeg weer een compliment van zijn roeiers want deze koers had weer wat 
winst opgeleverd. Wie niet waagt wie niet win riep Willem. 
 
In de Herengracht werd het ook nog even spannend met een rondvaartboot! Vlak 
voor ons na de passage van een brug stopte de rondvaartboot iets af maar 
Willem zag nog net een gaatje ontstaan en riep tegen de roeiers: alles of 
niets, trekken aan die riemen, even wat meer gang ik naai de sloep er tussen 
door. Met enkele centimeters speling kwam de sloep tussen de rondvaartboot 
en de brug door. Daar was er eigenlijk geen ruimte om te roeien. Willem 
riep: pak die boot vast en trek je naar voren en wie aan bakboord een slag 
kan geven doet dat. Even wat paniek in de sloep maar ieder deed wat hij kon 
en we kwamen er voorbij. Voor de toeschouwers op de wal en toeristen in de 
rondvaartboot moet dit een prachtig gezicht zijn geweest. Zo, wij zijn er 
voorbij riep Willem tegen zijn roeimaten en jutte ze weer aan voor een goede 
slag. Even verderop vlak voor een scherpe bocht richting de Hugo de Groot 
Gracht werden we opgelopen door een snelle Whaler. Hoewel de roeiers van 
andere gedachten waren gaf Willem de sloep iets ruimte aan de binnenzijde 
met de gedachte dat voor de bocht de sloep er voorbij zou zijn. Het werd 
krap en met een kreet van Jean Paul erbij van: ga nou, schiet op man kwam de 
sloep ons voorbij. Doordat wij een wijdere bocht namen zaten wij gelijk weer 
op onze goede snelheid. Onze voorganger keek nog eens verbaasd om en 
bedankte met een bescheidde knikje naar ons. In feite hadden we niets 
verloren en in de zeer smalle Hugo de Groot Gracht kan je een snellere sloep 
beter voor je hebben dan dat hij steeds achter je probeert in te halen wat 
niet kan. We konden nog even lekker volgen. Wij draaide nu de Kostverloren 



Vaart op. Gelukkig een breed vaarwater. Voor ons doemde nu enkele sloepen op 
die we langzaam in haalde maar ook achter ons doemde wat snelle rakkers op. 
 
We koersten nu richting het Olympischstadion. Heel langzaam naderde we de 
sloepen Hjoed 'n Makkie en de Wildenborch. Vlak voor een bruggentje zaten we 
naast de Hjoed 'n Makkie gelukkig konden we beide een ander bruggat kiezen 
maar ze gaven zich niet snel gewonnen. Eddie een roeivriend in de Hjoed 'n 
Makkie riep nog enkele kreten en zijn maten begonnen als gekken te roeien. 
Buiten of in de sloep is een heel verschil maar de strijd blijft gelukkig 
vaak sportief. Eindelijk waren we er voorbij. Toen kwam de Wildenborg een 
grote 12 manssloep nu die gaven zich ook niet snel gewonnen. Willem kreeg de 
schrik van zijn leven want er doemde weer een brug op. Dat gaat niet lukken 
mannen waarop JP riep: waarom niet we gaan ervoor. Oké mannen geef alles dan 
voor de brug. Zowaar we kropen er tergend langzaam voorbij en net voor de 
brug konden we voor de sloep langs en hinderde wij haar niet. Na de brug 
weer in het oude tempo verder. Even bijkomen maar niet voor lang want JP 
hield het klokje goed in de gaten want hij zakte weer onder de 10. Wat een 
uitkomst dat klokje hadden we eerder moeten benutten. Zo zie je maar dat er 
nog veel valt te leren in deze sport. Even later haalden we weer een sloepje 
met gemak in. Met een scherpe draai richting het Olympischstadion en even 
later met een scherpe bocht de Stadiongracht in. We zaten nu weer vlak 
achter een sloep maar kregen de kans niet om deze hier in te halen. Wel 
kregen we last van enkele Skiffs die wat ronddobberde! Men lag op het 
gemakkie naar de strijdende sloepen te kijken terwijl ze eigenlijk in de weg 
lagen. Terwijl wij een langzamere sloep inhaalde werd de ruimte wel erg 
smal. Verschrik keken de Skiff roeiers op terwijl de riemen elkaar schampte 
en Merijn nog net de dame wist te ontwijken met zijn riem. Maar de strijd 
ging gewoon door en met nog enkele niet al te vrolijke kreten richting de 
Skiff vervolgde we onze weg richting de Amstel. Onze voorganger kreeg daar 
ook wat last maar wist nog net een aanvaring te voorkomen. De roeiers in de 
Skiff roeide angstig achteruit want nu ontwaarden ze een hele colonne 
sloepen die wild roeiend elkaar achterna zaten. Daar kom je niet graag 
tussen.  
 
Op de Amstel ronde we een boei en werd het laatste stuk ingezet richting 
finish. Hoewel het nog behoorlijk ver was gaf dat het gevoel dat het 
grootste stuk was geroeid. Genoeg ruimte hier maar toch wisten enkele snelle 
volgers ons te achterhalen en elkaar dwars te zitten. Met al die ruimte toch 
met de riemen tegen elkaar omdat ze de beste koers richting de Singelgracht 
wilde behouden. Het werd spannend maar wij zaten in de binnenbocht en de 
andere zaten elkaar dwars. Dat was onze kans om ze voor te blijven want de 
Singelgracht was behoorlijk smal en passeren zou moeilijk worden. Terwijl 
wij de bocht namen hoorde we beide volgers op enkele meters achter ons weer 
tegen elkaar komen en ook de kade werd geraakt. Onder onze roeiers klonken 
stiekem wat vreugde kreetjes bij het zien van deze warboel. De eerste 2 
bruggen geen last maar toen kwam er een langzamere sloep op onze weg. Even 
een keer iets inhouden en na de brug waar we beide een eigen bruggat konden 
nemen kropen we voor de sloep. Onze volgers zaten nu bovenop ons. Ze 
schreeuwde om ruimte maar zaten elkaar weer dwars. De Orkaan zat aan de 
binnenkant en hield haar koers vlak langs de oever. De 2e sloep kroop tussen 
ons en de Orkaan in en raakte nu ook onze riemen. Wij kropen ook zoveel 
mogelijk tegen de andere oever aan. Onze roeiers begonnen ook van alles te 



roepen naar de stuurman in de Whaler. De stuurman met enkele roeiers, 
waaronder onze roeivriend Frans, uit deze sloep verblikte of verbloosde 
niet. Stug doorvechtend passeerde ze ons. De stuurman(vrouw) uit de Orkaan 
bekeek alles lachend en passeerde ook ons en volgde nu haar voorganger. Half 
verwegen de Singelgracht werd het weer spannend want de volgende oploper 
diende zich aan. Weer zo snelle jongen. De sloep wilde zich tussen ons en de 
oever wringen maar Willem hield het gat goed dicht want de volgende brug kon 
maar aan één zijde gepasseerd worden. Ondanks dat hij naast ons zat moest 
hij gas terugnemen. De regel luid dat de oploper de lagere startnummers 
voorrang moet geven. Dat kregen we ook maar het gebeurd soms ook wel niet 
maar dat zijn dan echte prijsvechters onder de sloepen! Na de brug kreeg de 
volger alle ruimte en passeerde ons rap. 
 
We draaide even later de Nieuwe Vaart weer op voor de laatste kilometers. 
Met mooi bochtwerk wist Willem en zijn roeiers de Razende Snol op afstand te 
houden want deze grote rode sloep bleef ons maar volgen. De Grutte Bear en 
de Trewes 2 volgde ons op een grotere afstand maar al deze sloepen uit ons 
startveld eindigde later op handicap ruim voor ons. Het geeft wel een kick 
dat je zulke toppers in de wedstrijd voorblijft. De regen deed ondertussen 
ook zijn werk zodat er zelfs gepompt moest worden. Natte voeten krijgen in 
de sloep is niet gunstig voor het moraal en de snelheid. Elk overbodig 
gewicht moet eruit. Zonder problemen kwamen we in het Oosterdok uit en na 
nog 100 meter kwamen we over de finish. Even bijkomen, zelfs de stuurman zat 
er doorheen hij had geen stem meer. Wat was deze race spannend geweest. Even 
later toch maar naar de kraan roeien met de natte kleding aan kan je beter 
wat doen dan je te laten slepen. We meerden de sloepen, de Cor de Bruin 1 
was ook net voor ons aangekomen, af aan de kade. Velen zochten hun auto of 
bus op voor droge kleding. Andere zochten de drukte van de feesttent op waar 
je ook droog en uit de wind kon staan. Nadat ieder was bijgekomen werden de 
sloepen op de trailers gezet. Met voldoende hulp was dit snel geklaard. 
Enkele roeiers bleven achter en zouden ons later op de avond berichten hoe 
de sloepen geëindigd waren. 
 
De Cor de Bruin 2 is op de 30e plaats geëindigd, niet slecht in zo groot 
deelnemersveld. De Cor de Bruin 1 is op de 51 plaats geëindigd, beide teams 
hadden hoger verwacht maar hebben het gevoel dat ze een goed team hadden en 
zich in de strijd volledig hebben gegeven. 
 
Port of Rotterdam 
 
 
 


