
LANGWEERDER SLOEPEN RACE 
 
Vroeg in de ochtend vertrok op 4 oktober het transport van de sloep Cor de Bruin 1 uit de locatie 
Eemhaven. Willem, Nelleke en Hamid hadden er zin in want het beloofde een mooie dag te worden. 
Mooi op tijd bereikte wij Langweer in Friesland. Marco, Ton en Gabriel wachtte ons al op om de sloep 
te helpen kranen. Dat liep gesmeerd. Prachtig geregeld op 3 plaatsen kon er gekraand worden met 
voldoende parkeerplek. De sloep kreeg een mooi plekje in het haventje. De overige roeiers: Jean 
Paul, Jeroen en Kees arriveerden ook. 
Gezellig in het zonnetje op een bankje de wedstrijd doornemen. Marco had wat tips gekregen van 
een plaatselijke bewoner en die werd met de stuurman, Willem, doorgenomen. 
 
Om 12.00 uur was het tijd voor de eerste start. Iedere minuut ging er 1 sloep van start. Het was een 
drukte van belang in het kleine haventje. Ieder zocht een goed plekje om op tijd bij de startlijn te zijn. 
Wij vertrokken als 35e. Rustige start maar snel daarna in een goed tempo achter onze voorgangers 
aan. Op het Langweerder Wieden kregen we de D'Isela en de Razende Snol weer in beeld. Sloepen 
die in de regel voor ons eindige, het was zaak om deze goed te volgen of zelfs in te halen. Je weet 
maar nooit. 
Maar achter ons zagen we ook de Trewes 2 en de Grutte Bear opdoemen, ook gevaarlijke 
tegenstanders. Heel langzaam kwamen ze dichterbij. 
 
Jean Paul jutte ze roeimaten nu al stevig aan want hij wilde niet ingehaald worden. De spirit zat er 
goed in en met een strak tempo koerste we op de brug af gelegen bij de Oude Weg. Dit was ook een 
vaarwater waar het breed genoeg was om elkaar te passeren maar langs de oevers was het niet 
overal diep genoeg. Willem zou zijn stuurmanskunsten hier goed kunnen gebruiken. De brug was vrij 
smal het leek erop dat we met beide boorden door zou kunnen roeien. Onze voorganger lukte dat 
niet. Willem waarschuwde zijn roeiers op te letten. Nog 15 meter jongens het wordt krap. Nog 3 
meter, de riemen iets naar binnen stuurboord maar het bleek toch te krap! Marco zijn riem kreeg 
een aardige tik van het remmingwerk en de rest schampte lichtelijk ook wat houtwerk. Maar we 
waren wel snel door de brugpassage en hadden weer enkele meters winst behaald op onze 
voorganger daar onze sloep iets sneller doorliep. Marco schudde nog even met zijn hand maar pakte 
de draad weer snel op en roeide uit alle macht weer door. 
 
In de Noorder Oude weg een vrij brede vaart/sloot ging het nu voor de wind. 
Mooi in de midden blijven voor zo veel mogelijk wind voordeel te krijgen maar hier en daar toch de 
hoeken scherp aan sturen om minder meters te maken. Willem jutte zijn roeiers op door te melden 
dat we zelfs iets dichter bij de D' Isela kwamen en de Razende Snol niet verder uitliep. Dat zag er 
goed uit. Ook de Trewes 2 kwam niet meer dichterbij. We haalden zelfs hier al een sloep in. Deze was 
enkele starts voor ons gestart. Dat geeft een goed gevoel. Het liep lekker. We namen ook tijd voor 
een drinkronden want de temperatuur liep behoorlijk op. Onze voorgangers moesten om 2 zeilboten 
heen die dicht langs de oever voor ons uit voeren. Beide sloepen werden in de buitenbocht 
gedwongen. Willem koerste stoutmoedig op de achtersteven aan van het grote zeilschip dat we 
langzaam inliepen. Willem begon steeds luider te tellen en zijn maten in te lichten wat hij van plan 
was: de binnenbocht pakken en hopen dat het zeilschip voor de Cor de Bruin 1 wat ruimte zou geven 
aan de binnenzijde. De schipper had ons ineens in de gaten en gaf ons zowaar wat ruimte. Door deze 
manoeuvre behaalde we meters winst op onze voorgangers. Willem stond te glimmen dat hij dat 
weer versierd had. Van de andere zeilboot hadden we geen last meer daar we weer een bocht 
kregen aan de andere zijde van het vaarwater. De dames uit de zeilboot moedigde ons nog hartelijk 
toe. Ja, wat wil je als je zoveel knappe sterke roeiers ziet of was het voor de stuurman? 
 
Wij hadden nu zo 7 kilometer geroeid, haast de helft erop, de tijd werd goed in de gaten gehouden 
om zo ook de krachten goed te kunnen verdelen. We naderde de Oude Kop waar we sterk bakboord 
uit moesten koersen om in de Jurjenssloot te komen. Strak langs het riet koersend behaalde Willem 



hier weer enkele meters winst. De Razende Snol hield wat afstand daar deze sloep iets dieper steekt. 
Ook het zicht door het hoge riet werd ons ontnomen maar wie niet waagt die niet wint. De wind 
kregen we nu ook vrijwel recht van voren. Willem zocht gelijk de oever op maar zat daardoor wel aan 
de verkeerde zijde van het vaarwater en op dit stuk zitten er ook enkele ondieptes. Heel langzamer 
kwamen we steeds dichter bij de D'Isela en de Razende Snol ook andere sloepen kwamen er in het 
zicht. Even werd het spannend want 2 jachten kwamen aan hun goede wal ons te gemoed. De 
sloepen voor ons zochten de midden weer op waar meer wind stond. Willem hield zijn koers. Het 
jachtje draaide voor ons rond en het grote zeiljacht liet duidelijk zien dat hij nog meer zijn goede kant 
opzocht. Het gaf onze sloep iets meer ruimte om onder de wal te blijven. Zelfs haalde de schipper de 
gang uit de zeilboot! Willem bedankte de schippers voor zijn medewerking waarop de 
schippersvrouw verkondigde dat ze nu vast zaten in de blubber. 
Gelukkig konden ze erom lachen. Nadat we gepasseerd waren kwam de zeilboot weer los. Op dit stuk 
voelde we enkele keren de zuigende werking van de blubber want het was behoorlijk ondiep zo dicht 
langs de oever. Soms even weer naar de geul koersen maar zodra de gang er weer in zat zocht 
Willem de beschutting van het riet op. We haalden nu ook enkele sloepen in. 
 
We voeren nu naar 2 bruggen toe. We zaten vlak achter de D'Isela met daarvoor de Razende snol. 
Beide sloepen hadden moeite om door de brugopening te komen en moesten ook een boord laten 
lopen. Willem wist zijn maten even nog wat extra te laten geven en met 1 boord door roeiend 
kwamen we zeer dicht op onze voorgangers te zitten. De 2e brug was nog smaller en doordat wij 
zagen wat onze voorgangers deden konden wij onze tactiek goed aanpassen. 
Vol erin en met beide boorden riemen lopen dreven we tot 1 meter van onze voorganger. Daarna 
werd het een gevecht om elkaar te passeren weer voortgezet. Ze gaven goed tegenstand. Nu zagen 
we ook dat de Razende Snol maar 8 roeiers had in plaats van 10. Vandaar dat we ze inhaalde maar 
ook dan zijn ze snel. In de Strobbe Rak zaten nog wat scherpe bochten en hier pakte de Cor de Bruin 
1 weer meters winst daar Willem gelijk de oever opzocht waar minder wind stond. Dit was ook het 
stuk waar we de Razende Snol en de D'Isela voorbij roeide. Ook de Mac gaf nog even tegenstand met 
nog een langzamer sloep voor ons. Gelukkig kregen we aan de goede kant met de binnenbocht voor 
ons de ruimte van de stuurman uit de Mac. Zo zie je maar dat een gezellig praatje bij het palaver 
weer vrienden maakt. Nu kwamen we in de Langweerder Vaart. Hier kregen we de wind echt recht 
voor de kop. We haalden nog een sloep in. Even later kwamen we weer op de Langweerder Wieden 
waar nog een boei gerond moest worden. Vlak bij de boei zaten we te dicht op onze voorgangers om 
er nog voorbij te gaan want de buitenbocht zou ons te veel meters kosten. We hielden iets in en 
zouden de boei scherp ronden en gelijk in het gat duiken om beide sloepen in te halen. 
 
Nadat de boei gerond was zagen we ook dat uit het achterveld 2 sloepen ons rap naderde. De als 
laatste gestarte sloep de Moby Dick met daar vlak achter de Gebroeders van Amerongen vlogen ons 
voorbij. Dat was jammer. In de laatste kilometer toch nog ingehaald. We konden alleen volgen en 
met de laatste krachtinspanning bleven we enig sinds bij. Vlak voor de haven ingang haalden we een 
klein sloepje met dames in. Onze voorgangers hadden geluk net voor de versmalling van de haven 
waren ze er voorbij. Wij zaten er nog naast en met wat kunst en vliegwerk: uitwijken, 1 boord lopen, 
vriendelijk om ruimte vragen en wat riemen die elkaar raakten kwamen wij er voorbij. 
Gelukkig zagen de meiden de ernst van de zaak in en gunde ons wat ruimte en riepen nog wat 
bemoedigende kreten na die gelukkig vriendelijk klonken. 
Bedankt riep Willem nog en riep zijn maten toe: nog 20 meter geef nog even alles. Kapot kwamen we 
over de finish. Even bijkomen lang de kade. Willem ging opzoek naar de bus want daar stond de 
koelbox met wat lekkers. Heerlijk smaakte dat biertje dat hadden we wel verdiend. 
 
 
 
 



Toen werd het tijd om de kraan op te zoeken. De sloep werd naar het haventje gesleept en Willem 
bracht het wedstrijd bord terug naar de organisatie. 
Hierna begin hij een fout! Hij dacht ik heb tijd zat want dat kranen zit altijd tegen. Hij bestelde een 
patatje wat nogal lang op zich liet wachten. 
Dus veel te laat bij de kraan. Iedereen zoeken waar zit die Willem, hij zou toch niet met zijn fiets zijn 
gevallen! Iedere struik werd gecontroleerd en de sloep werd weer te water gelaten want de trailer 
stond nog op slot! 
Gelukkig Willem kwam weer boven water en de sloep werd spoedig weer op de trailer gezet. Willem 
moest het nodige aanhoren maar hij wuifde het weg met: 
nu ben ik eens te laat bij het kranen. Ze konden erom lachen. Velen vertrokken weer richting huis 
want men had nog een lange rit voor de boeg. 
Het transportteam bleef nog wachten op de prijsuitreiking. Men was toch wel nieuwsgierig hoe men 
geëindigd was. Jammer dat was het enigste minpuntje die dag: alleen de eerste prijswinnaars per 
klasse werden vermeld. Er was geen duidelijk overzicht voorhanden. Later bleek dat we toch als 2e in 
de 2e klasse waren geëindigd. Als 7e binnen in dit deelnemersveld was ook niet verkeerd en met een 
17e plaats in het Algemeen Klassement waren we dik tevreden met deze race. 
 
Roei team Port of Rotterdam 
 
 


