
KAMELEON RACE 
 
Zaterdag 28 juni met horten en stoten: via diverse omrij routes vanwege wegwerkzaamheden door 
de Beneluxtunnel en Maastunnel naar de 1e Eemhaven, welke bus is nou echt geschikt en wie rijd er 
met wie mee gingen we een half uur later dan gepland  op weg naar Terherne. Flink de gang erin om 
toch op tijd voor het kranen te zijn, gelukkig lukte dit. Kranen verliep voorspoedig met de juiste hulp 
en souplesse van de aanwezige. Trailer kreeg een mooi plekje op het grasveld en de sloep nabij de 
start locatie. Daarna was er genoeg tijd voor een kopje koffie. De overige roeiers waren intussen ook 
gearriveerd. Na het palaver gingen we naar de sloep om alles in orde te maken, tijd zat en het was 
mooi weer om gezellig in de sloep te zitten. Wel stond er een stevige bries nu we aan de waterkant 
kwamen maar er stonden gelukkig geen grote golven op het Sneekermeer. Deze kleine golfjes kon de 
Cor de Bruin 1 wel aan. 
 
Toen was het tijd voor de start. Iedere minuut ging er een sloep van start. 
Eerst 16 dames sloepen gevolgd door 15 heren sloepen. Wij starten in de achterhoede met voor en 
achter ons een Kuikensloep. De roeiers in de Schonenvaarder vroegen uit beleefdheid of wij ze niet 
wilde inhalen maar deze garantie konden wij ze niet geven want met de Cor de Bruin 1 enkele 
Kuikensloepen pakken geef je ook een kik! Was even rommelen met de sloepen dicht bij elkaar in de 
kleine startkom. Toen viel voor ons het startschot. 
Onze gastroeier, Eddie, zat gelijk in de juiste cadans. Eddie had in het verleden ook met ons 
meegetraind en een enkele wedstrijd geroeid dus hij voelde zich snel thuis in ons sloepje. Mario en 
Marco hadden snel een juist tempo en goede slag te pakken. Met een zijwindje gingen we rap 
vooruit richting onze voorganger de Schonenvaarder. Ieder deed zijn best. Jeroen net terug uit 
Amerika ging er stevig tegenaan en liet niet merken last te hebben van een Jetlag. Rik ging goed 
achterover en spoorde zijn mederoeiers regelmatig aan om gelijk te gaan. Ineens hoorde we een 
kreet vanaf een 
eilandje: Willem hier zijn we. Wat bleek Peet en Rien ten Hacken stonden driftig te zwaaien en te 
roepen. Zij lagen daar met hun jacht vakantie vieren maar met tranen in hun ogen zagen ze daar 
tocht een boot (hoewel een 
sloep) van de Port of Rotterdam voorbij komen. Ook wij werden er even stil van dat doet je wel wat 
maar we gingen er gelijk weer tegenaan. Wat we toen nog niet wisten was dat de boys hun jacht 
vaarklaar maakten en achter ons aan gingen. We zouden ze later nog tegenkomen. 
 
We waren nu het punt genaderd dat we het Sneekermeer via de Zoutpoel zouden verlaten. Met een 
scherpe bocht vlak langs de keien en het riet stuurde Willem aan op de Heerenzijlbrug. Zit goed 
mannen we lopen iets in op onze voorganger. Je zag gelijk op de gezichten van de roeiers een 
tevreden blik en menigeen deed een poging om iets om te kijken of de sloep al in zicht kwam. 
Nelleke had een eigen drinksysteem ontwikkeld en ging stug door met drinken en roeien. Die laat 
zich nooit horen maar roeit stevig door. Bij Eddie die naast haar zat kon je duidelijk zien dat er kracht 
in die armpjes zat. Als je gemakkelijk in de Twirre mee kan dan ben je een graag geziene gastroeier 
bij de Port of Rotterdam. 
 
We waren nu vlak voor de smalle passage van de brug en Willem spoorde zijn roeiers aan om even 
flink gang te maken en bij de passage van de brug riemen te laten lopen en gelijk wat te drinken. 
Rustig voer de Cor de Bruin 1 door de brug. We werden luid toegejuicht door de toeschouwers op de 
wal en de brug. Dit is een mooi punt om alle sloepen te zien en op de terugweg zouden we nog een 
keer dit punt passeren. We kwamen nu op de Terkaplesterpoelen waar we een klein rieteilandje 
moesten ronden. André op boeg gaf regelmatig de snelheid en afstand door die hij kon aflezen van 
zijn GPS. Dat zijn toch prettige tips hoe het loopt en wat er nog gaat komen qua afstand. Gabriel hield 
alles rustig in de gaten en werd alleen opmerkzaam als het lichaam dreigde uit te drogen. Met deze 
warmte moet je er voor waken niet uit te drogen dus werd er regelmatig een drinkronden gehouden. 
Diegene met een eigen drinksystemen dronken regelmatig kleine beetjes via een slangetje wat op 



hun shirt is bevestigd. Wij zagen, vooral de roeiers, dat de afstand op onze laatste volger uit het 
startveld, de Octopus, ook een Kuikensloep steeds groter werd. Gaat goed mannen hoorde je 
regelmatig van menig roeier. 
Ook onze voorganger naderde we nu steeds meer maar het lukte niet om deze te passeren voor het 
verlaten van het meer. Vlak achter de Schonenvaarder koerste we de Akkrumerrak in. Na een 
scherpe bocht en weer vlak langs het kantje wist Willem weer een metertje dichterbij te komen. 
Verschrikt riep één van de roeiers: ik raak de grond met mijn riem. Rustig riep Willem het wordt weer 
dieper na de bocht en dat was ook zo maar het doel van het krappe varen bereikte zijn doel we 
waren nu haast naast onze directe tegenstander. 
De Akkrumerrak was gelukkig breed genoeg om sloepen te passeren. De roeiers in de 
Schonervaarder gaven nog wat extra en wisten de eerste aanval van ons af te slaan maar even later 
gaven ze zich gewonnen en passeerden wij de Schonervaarder. 
 
In de verte zagen we nu ook meerdere sloepen opdagen en Willem gaf regelmatig de afstand door. 
Enkele sloepen waren wat langzamer dus die hadden we snel te pakken. Dat geeft de roeiers ook 
moed als ze horen dat de afstand van 80 naar 40 meter in korte tijd bereikt wordt. Daarna is het even 
wat aanzetten om voor een goed punt: boei of bocht te passeren. We voeren even later via Het Deel 
de Meiensloot in. Hier passeerden we weer 2 sloepen. 
We zagen menig keer een bekende en Willem wist zonder moeite nog een foto te maken. Sportief 
groette ze ons en riep nog een bemoedigende kreet naar ons. 
Eddie die weer een struise Friezin herkende liet zich ook horen. Nu werd het spannender want we 
naderde het Kameleoneiland. Hier werd het bochtiger en er volgde nog enkele eilandje met smalle 
passages. Het was nu zaak om het koppie erbij te houden en goed de kaart te volgen. Gelukkig 
hadden we nog wat sloepen uit deze streek voor ons dus goed volgen en kaartlezen moest ons geen 
problemen geven. Hoewel we later hoorde dat er enkele sloepen verkeerd waren gestuurd! Dat is 
nog erger dan verkeerd volgen wat bij een vorige race was gebeurd. Dat is iets wat iedere stuurman 
vreest want als het fout gaat zit je de rest van de race waarschijnlijk tegen 8 kwaaien koppen aan te 
kijken. 
 
Het werd ook drukker met sloepen in halen. We hadden een stukje de grootste moeite met de 
Aludux want deze stuurman sloot behendig het gunstigste gat voor mij af. In de binnenbocht zat een 
grote langzamere sloep en zo dwong hij mij om de buitenbocht te nemen wat ons veel kracht zou 
kosten. Willem besloot om er even de gang eruit te halen en gaf de roeiers opdracht om nu te 
drinken of iets te eten te pakken. Even wachten mannen ik denk zo een gaatje te krijgen vlak langs 
het riet want die zware sloep zeilt iets door. 
Waar Willem op gokte lukte. Vlak langs het riet langs en gelijk in het gat duikende wist hij zijn roeiers 
aan te sporen om weer gang te maken. Gelukkig werd het ook iets breder na de bocht. Wij hadden 
geen last van elkaar en de Cor de Bruin 1 had in één klap 2 sloepen te pakken. Willem kreeg menig 
compliment vanuit zijn sloep want de roeiers zagen toch dat deze manoeuvre meters winst had 
opgeleverd. Even kreeg Willem de schrik van zijn leven want we koerste op een vrij smalle passage 
tussen 2 eilandjes af en van verre zag Willem de grote masten van 2 tjalken boven de bomen 
uitkomen. Zal toch niet waar wezen dat we daar oponthoud krijgen! Gelukkig bleef er net genoeg 
ruimte om door te roeien. Na de smalle passage doken er enkele jachten op waar vandaan vele 
kreten klonken onze richting op. Daar hadden we de familie ten Hacken weer die ons luid 
aanmoedigden. Heerlijk gevoel geef dat als je zo ver van huis bent en ze staan zich zo uit te leven. 
 
We kregen nog één lastige ondiepe bocht! Willem koerste richting die bocht om deze zo krap 
mogelijk te nemen. We passeerde net nog een grote sloep maar één van onze riemen tikte lichtjes 
een riem aan van onze buurman. 
Gemoedelijk lachte de stuurman na het aannemen van mijn excuses. Zeer sportief groeten we elkaar 
nogmaals en vervolgde onze koers. Soms gaat het wel anders in het heets van de strijd! Bij de bocht 
aangekomen bleek toch dat het vrij ondiep was want je voelde de sloep door de blubber gaan en ook 



de riemen sloegen blubber omhoog. Onze voorganger had het zelfde en wij koerste iets uit de oever 
waarna we weer dieper water kregen. Na nog een klein stukje smal water kwamen we weer op het 
bredere water terecht. We koerste nu weer over de Trekaplesterpoelen. We haalden nog een sloep 
in op weg naar het keerpunt op het meer. Een grote sloep voor ons, de Trewes, koerste recht op het 
kleine rieteilandje af dus binnendoor inhalen zou net niet lukken. Ter hoogte van het rieteiland 
besloot Willem de roeiers weer te laten drinken om zijn kans af te wachten om te passeren. Beter 
even wachtte dan alles te geven in de buitenbocht. Deze manoeuvre had geen winst opgeleverd 
maar ook geen extra verloren kracht. Na het ronde werd er gelijk aangezet en waren we zo voorbij 
de sloep. Het passeren van de smalle Heerenzijlbrug gaf geen problemen. 
 
We gingen de laatste kilometers in over het Sneekermeer. Hier moesten we een eilandje ronden en 
daarna via een te ronde boei richting de finish. Hier kwamen we enkele zeilboten tegen want er 
werden ook zeilwedstrijden gehouden. Gelukkig hadden we weinig last van deze schepen. We kregen 
nu ook zicht op de kopgroep. Zo te zien zaten er nog 9 sloepen voor ons waaronder ook enkele rappe 
sloepen. Maar het gevoel werd steeds beter want we hadden vele sloepen ingehaald en niemand 
had ons ingehaald. Hoewel dat kon eigenlijk niet als je als één na laatste start! Het roepen naar 
André werd steeds luider en regelmatiger want men wilde weten hoe ver het nog was. 
Willem riep nu: in de laatste kilometers geven we nog meer en beter in de laatste honderd meter 
stuk zitten dan dat je over heb! We haalden in het laatste stuk nog één sloep in met wat bekende die 
in het verleden ook wel eens bij ons hadden geroeid. Bemoedigende kreten klonken over en weer. 
Nu werd alles gegeven want de laatste keerboei richting de finish kwam in zicht. Kom op mannen 
riep Willem ook de tijd is belangrijk. Bij de finish werden we hartelijk ontvangen door de speaker en 
met nog enkele aanmoedigen vanaf het start en finishschip kwamen we binnen. Even bijkomen maar 
daarna gelijk naar binnen want de rij wachtende bij de kraan was nu nog klein. 
Willem snel de wal op om de trailer klaar te halen. Gelukkig verliep alles voorspoedig en zaten we na 
het kranen achter een glaasje fris. Dat hadden we wel verdiend. Was goed geregeld in en rond het 
restaurant Grand Paviljoen. 
Heerlijk in het zonnetje genietend van een glaasje bier, patatje of een glaasje fris werd de wedstrijd 
nog eens doorgenomen. 
 
Het werd voor vele tijd om naar huis te gaan, sommige hadden thuis nog wat op het programma 
staan. Ook de lange reis naar huis met trailer vergde wat tijd zodat wij besloten om ook te vertrekken 
ondanks dat we graag de uitslag wilde horen. Eddie beloofde ons te bellen en eventuele bekers te 
bewaren. 
Tijdens onze rit naar huis werden we later gebeld met de uitslag. Die was niet verkeerd: De snelste 
tijd, 7e in het algemeen klassement en 1e in de 2e klasse. Dat was een uitslag die we nog niet 
behaald hadden met de Cor de Bruin 1. Trots reden we verder en al snel kwamen de eerste reacties 
van andere roeiers via de mobiel. Wij als team bedanken ieder die ons heeft geholpen en het 
mogelijk maakt om aan deze gezellige wedstrijden mee te doen. 
 
Roei Team Port of Rotterdam 
 
 


