
GROU EEN NATTE WEDSTRIJD 

 

Zaterdag, 10 mei, een wedstrijd in Grou. We keken ernaar uit: vorige jaren 

mindere uitslagen door het diepstekende roer, dachten wij, maar nu hebben 

wij een ingekort roer. Willem was erop gebrand om nu alle hoeken af te 

snijden en het ondiepe geultje met hoge snelheid te kunnen nemen voor een 

top klassering! 

 

 

De reis verliep vlekkeloos. Mooi op tijd bij de kraan. Dat hebben ze daar 

goed onder controle dus we waren zo aan de beurt. Sloepje te water en Yvonne 

parkeerde vakkundig de trailer. Willem moest plek maken en met behulp van 

een sleepbootje naar het steiger bij de startlijn. Knap tobben met die wind 

bij het afmeren maar gelukkig was er een reddende hand vanuit het STC team. 

Willem sprong als een hinde door de sloep met touwen en fenders. De sloep 

werd vakkundig afgemeerd met nog extra fenders van de buren erbij want de 

wind was krachtig. 

 

Snel weer naar de bus want enkele spullen moesten nog opgehaald worden. 

Gelukkig had Willem de voorraad voor de roeiers van te voren in de sloep 

gezet! Dat scheelt hun een hoop gesjouw. Willem had een kamer gehuurd en dat 

bleek handig voor de rest want nu hadden wij een eigen kleedruimte. Welk 

team heeft dit! De roeiers druppelde nu binnen en begonnen snel 

voorbereidingen te treffen voor de wedstrijd. Snel een bakkie en omkleden 

want het werd tijd voor de start. 

 

We startte gelijk met de Cornelis Douwes. Een nieuwe geduchte tegenstander 

in het Kuikenklassement. Vrij goede start en gelijk gingen we er tegenaan. 

Ze waren iets sneller maar wij hadden de binnenbocht en zij aan zij vochten 

wij richting het Pikmeer. Hoe komen ze aan zo naam! De Cornelis deed 

verwoedde pogingen om ons voorbij te komen. Houd de deur dicht Willem riep 

Jean Paul. Ja, ja ik vaar zo dicht mogelijk langs de boeien, we laten ze 

alleen buitenom langskomen. Willem was zo druk bezig dat hij de volgende 

boei haast over het oog zag. Gelukkig net op tijd en met een kreet: bakboord 

riemen lopen ontweken we de boei. Het regende intussen lekker door, de ene 

keer wat miezer regen en de andere keer flinke druppels. Het deed de roeiers 

niets. Lijdzaam moesten we toezien dat de Cornelis ons nu langzaam voorbij 

voer. 

 

Na het Pikmeer ronde we een boei scherp en liepen gelijk weer wat in op onze 

voorganger en voeren nu naar de smalle sluis van de Janssloot. Even flink 

een gangetje zetten boys riep Willem en beide boorden riemen lopen. Gelijk 

wat drinken maar het ging zo snel dat ze gelijk weer aan de bak moesten. Na 

de Modderige Bol en de Goengahuistersloot bereikten we weer een smalle sluis 

waar we weer met beide boorden moesten lopen. We kregen twee sloepen in 

zicht en langzaam naderde we deze en voor de Hooidamsloot passeerde we deze 

sloepen maar uit het achterveld kwamen nu ook 2 sloepen opzetten. Eén van de 

sloepen vroeg even later om wat ruimte en Willem gaf deze daar hij berekende 

dat dit geen gevolgen zou geven bij de bocht naar bakboord waar we een 

smallere sloot zouden invaren. Een langzamere sloep voor ons gooide haast 

roet in het eten want deze sloep koerste onze kant op om alvast richting de 

bocht te koersen. Schrik in onze sloep maar Willem riep om ruimte en kreeg 

deze ook gelukkig. Hoewel de riemen elkaar haast raakte zetten we gelijk de 



achtervolging in van de oploper die ons nu passeerde. Wij passeerde de 

langzame sloep aan de binnenzijde en konden scherp de hoek om. 

 

De schrik sloeg ons weer om het hart want er kwam een gigantische groot 

jacht aan. Wij zaten natuurlijk door het scherp varen aan de verkeerde oever 

maar gelukkig stopte het jacht en met een beetje medewerking van de andere 

sloep ging het net goed. Willem hield de spanning erin. Onze voorganger liep 

nu verder op ons uit en de volgende oploper kwam steeds dichterbij. Nu 

kregen we de wind meer van voren en dat is iet wat onze sloep wel ligt. Door 

steeds de kortste weg te nemen en het gat af te sluiten moest onze 

concurrent steeds de buitenbocht nemen en zodoende kwam hij niet dichterbij. 

We koerste weer een klein meertje op en de wind kregen we nu echt van voren 

en we liepen zelfs weer iets in op onze voorganger. De roeiers jutte elkaar 

flink op en André riep regelmatig het slagtempo en de geroeide afstand op. 

Zo wisten waar we aan toe waren en konden onze krachten inschatte op de nog 

volgende kilometers. Via een smalle ondiepe sloot bereikte weer een klein 

meertje. Nog 200 meter tot de volgende boei riep Willem, we ronden deze heel 

scherp en stuurboord geef extra kracht bij het ronden. Hoe minder Willem 

moest sturen des te beter loopt de sloep door. We kregen nu weer een sloep 

in zicht en haalde deze nog in op de Folkertsloot. 

 

Via de Driehuistersloot naderde we het Prinses Margriet kanaal dat we recht 

over moesten steken. Onze achtervolger had ons nu zo dicht genaderd dat we 

bewust onze goede kant opzochten voor de lichte binnenbocht met daarachter 

de boei die we moesten ronden. Maar nu zag Willem dat onze voorgangers in de 

problemen kwamen. Een groot binnenvaartschip naderde en de waterpolitie 

hield de sloepen tegen en deze moesten achterlangs het binnenvaartschip om 

koersen. Dat leverde geheid secondes verlies op en de gang is er dan gelijk 

uit. Dat deed de roeiers in de sloepen geen goed. Ook het schroefwater van 

het schip gaf de nodige hinder. Hoewel zoiets gecompenseerd wordt, door het 

controleschip ter plekke, ben je toch uit je ritme. Wij zagen onze 

voorganger daardoor weer dichterbij komen door dat oponthoud. Het werd even 

druk met sloepen want we wilde allen de kortste weg rond het eilandje. Weer 

de nodige kreten om ruimte en wat lichte tikjes van enkele riemen tegen 

elkaar maar gelukkig loste het snel op. Ieder zocht zijn juiste vrije koers. 

Hier passeerde weer enkele sloepen. 

 

Via de smalle sloot De Meer waar we nog net voor de scherpe bocht een sloep 

konden passeren zodat we geen hinder zouden onder vinden van deze sloep 

tijdens de scherpe bocht en passage van de brug. Met nog enkele sloepen voor 

ons werd de laatste anderhalve kilometer ingezet. De spanning steeg want 

vele riepen naar André: hoe ver nog, wat is de snelheid en hoeveel slagen 

halen we? De techniek in de sloep stijgt met de dag. Vele hebben wel een 

speciaal sportklokje of hebben via sites gelezen wat het beste is maar er 

moet nog steeds zelf geroeid worden! We naderde de laatste bocht waar weer 

een boei gerond moest worden. We schreeuwde elkaar toe om alles te geven. 

Het lukte ons nog net voor de finish met maar weinig ruimte om 2 sloepen te 

passeren. Kapot waren we. We keken nu toch naar achteren want we waren 

benieuwd of onze geduchte tegenstander de Anthony van Hoboken, die 10 

minuten na ons was gestart, al in zicht kwam. Dat duurde nog een aantal 

minuten dus we kregen het gevoel dat we het niet slecht hadden gedaan. 

 

We zochten de wal op want we kregen het koud na al die regen. Eerst maar 



omkleden en wat fris nuttige. Later gaan we kranen want we hadden nu geen 

zin op wachten met natte kleding. Heerlijk even bijkomen en de kleedruimte 

van Willem werd goed gebruikt waar ook de koelbox gevonden werd. Even later 

zaten we bij elkaar in de kantine en begroeten nog enkele supporters van het 

HBR die toevallig in de buurt waren. Toen werd het tijd voor het kranen en 

met enkele vrijwilligers was deze klus snel geklaard. We namen afscheid en 

Willem beloofde de uitslag door te geven zodra de prijsuitreiking achter de 

rug was. Dat viel later tegen! Wij waren op de 28e plaats geëindigd maar 

enkele geduchte tegenstanders hadden ook slecht gescoord. Alleen de 

Visbyvaarder uit ons Kuikenklassement had ons verrast met een 1e plek in het 

Kuikenklassement waar wij nog enige hoop op hadden voor de race om hoog te 

eindige. De uitslag kwam bij vele hard aan. 

 

Ondanks de uitslag en het slechte weer willen we ieder bedanken voor hun 

inzet en hopen de volgende keer beter te scoren. 


