
RESPEC OP DE LEK 
 
Zaterdagochtend 12 juli arriveerden rond de klok van 9.00 uur de eerste roeiers en het transport van 
de sloep in Culemborg. Het kranen verliep voorspoedig en de bus en camper van Willem en Marco 
kregen een mooi plekje op de camping. De trailer werd op een parkeerplaats geparkeerd. Tijd voor 
een kopje koffie waarna het palaver begon. Korte uitleg over de route en de te ronden boeien. Zo te 
horen geen problemen alleen de stroom was deze keer wat krachtiger door de vele regen van de 
laatste dagen.  
 
De race werd voor de 2e keer georganiseerd en het aantal deelnemers was gestegen naar 17 
sloepen. Het mooie van deze wedstrijd is dat de race uit 2 heats bestaat. Een wedstrijd van 12 
kilometer en in de middag een race van 4 kilometer. Ook het aantal Kuikensloepen was toegenomen 
tot 7 wat de onderlinge strijd in de Kuikenklasse allen maar interessanter maakt. 
 
Na een uurtje was het tijd om de sloep in te gaan waar alles wedstrijdklaar werd gemaakt. Iedere 
minuut gingen er 2 sloepen van start in de monding van het haventje. De Rotterdamse brandweer 
met de sloep: Ben Vossenaar zat in de eerste startgroep. Wij schreeuwde de mannen en dame hard 
toe om hun best te doen. Hoewel wij in de 6e startgroep zaten hoopte wij toch hen in te halen. 
Dat moest mogelijk zijn in deze race van 12 kilometer. De stroom was duidelijk merkbaar want bij 
sommige starts ging het niet geheel vlekkeloos. 
Sloepen tegen elkaar en roepend naar ruimte vervolgde de sloepen dan weer snel hun weg over de 
rivier. Toen waren wij aan de beurt. Raymond, de stuurman voor de 2e race, schreeuwde nog wat 
laatste tips vanaf de wal naar ons toe.  
 
Prachtige start hadden we. Gelukkig was onze startpositie aan de binnenzijde van de havenmonding 
en kon Willem naar het puntje van de pier koersen. Strak er omheen draaiend kwamen wij ook in de 
stroom terecht maar we hadden al een klein voorsprongetje op onze directe tegenstander de 
Visbyvaarder. Willem kroop na ieder kribbetje iets naar binnen om minder tegenstroom te krijgen. 
Voordeel het roeit iets lichter maar je moet ook meer sturen maar het lichter roeien leverde meer 
meters winst op. De roeiers konden dat goed zien en riepen menigmaal naar Willem: weer wat 
meters uitgelopen. Soms keek een roeier verschrikt op want zijn blad raakte een kei van het kribbetje 
zo dicht koerste Willem er langs. 
 
Toen werd het spannend! We haalden nu wat sloepen in en dat waren voornamelijk Kuikensloepen. 
Gaf ons een goed gevoel maar de tegenstand zou hevig worden want ook deze teams wilden zich 
niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Onze voorgangers kregen ook in de gaten waarom wij zo 
snel dichterbij kwamen en gingen van lieverlee ook tussen de kribbetjes varen en gaven geen ruimte 
aan de binnenzijde. We kwamen nu ook bij de eerste grote bocht dus het was zaak om zo dicht 
mogelijk onder de oever te blijven roeien vanwege de tegenstroom. Ook een grote zware sloep 
maakte passage moeilijk hoewel deze wel verder uit de wal voer maar met 4 sloepen op vrijwel de 
zelfde hoogte is het moeilijk positie kiezen. Willem vroeg aan zijn roeiers om te drinken en even af te 
wachten tot er ruimte zou komen. Na de drinkronden werden de roeiers toch zenuwachtiger en 
wilde er langs. 
Uiteindelijk zwichtte Willem en riep: alles geven want we gaan buitenom wat veel kracht gaat kosten. 
Wat een strijd en wat ging het lang duren voor het lukte. De Witte de With waren we eerst op een 
meter genaderd maar nu waren we een kilometer bezig om er voorbij te komen. We zaten als 3e in 
de bocht en de Witte de With zat aan de binnenzijde maar kon ook zijn voorganger niet gelijk voorbij. 
Gelijktijdig kregen we meer ruimte en konden wij beide de andere sloepen voorbij. Gelukkig kwamen 
we nu ook voorbij de Witte de With. 
Ondanks dat sommige roeiers een zucht van vermoeidheid slaakte waren ze toch blij dat het eindelijk 
gelukt was. 
 



Halverwege de heenweg mochten de sloepen zelf kiezen of je de andere oever opzocht om daar ook 
weer meer uit de stroom te varen. Wij keken regelmatig om naar de Jan van Riebeeck die even 
daarvoor gepasseerd waren want die roeiende een thuiswedstrijd en weet precies waar de minste of 
meeste stroom loopt. Zodra we zagen dat men overstak besloten wij dat ook te doen. Het is net als 
schapen als de eerste over de dam is volg de rest vanzelf! Aan de andere zijde van de rivier volgde we 
weer de zelfde tactiek. Enkele volgers achter ons uit de laatste startgroepen kwamen snel dichterbij. 
Ook de Snurk maakte handig gebruik van het varen vlak langs de kribbetjes. Wij naderde nu 
2 sloepen voor ons. Eerst voer onze directe tegenstander: de Bergervaarder meer uit de wal maar 
zodra we op 2 meter genaderd waren sloot hij toch het gat aan de binnenzijde af. De stuurman had 
denk ik na overleg met zijn roeiers onze tactiek overgenomen en nam nu ook meer risico om vlak 
langs de kribbetjes te koersen. We probeerde nog aan de buitenzijde te passeren maar kwamen 
daardoor meer in de stroom terecht. Weer besloot Willem een extra drinkronden te houden en even 
af te wachten of er ruimte zou komen. 
 
De Azorean High kwam nu snel opzetten en passeerde ons gewoon aan de buitenzijde. We wisten 
dat dit ging gebeuren en ook de Snurk kwam nu snel opzetten. Doordat wij iets buiten onze 
voorganger terecht gekomen waren om te proberen er voorbij te komen dook de Snurk in het gat dat 
ontstond nadat de Bergervaarder het kribbetje was gepasseerd. Hij kreeg net genoeg ruimte en dook 
nog meer naar binnen, wel met het risico om de grond te raken, en het gelukte de roeiers met extra 
kracht om de sloep aan de binnenzijde te passeren voor het volgende kribbetje. Jammer voor ons, 
hadden we meer geduld gehad en lef getoond dan hadden wij het misschien ook kunnen doen. Dit 
zijn van die gokjes die goed of fout kunnen aflopen en dat maakt het voor een stuurman erg 
spannend. Lijdzaam moesten we toezien dat de Snurk ons snel voorbij kwam. Wij waren nog in 
gevecht met onze directe tegenstander maar werden ook nog gehinderd door een langzamere sloep 
die terecht zijn koers behield.  
 
In de verte zagen we de keerboei, vlak voor het veer van Beusichem, aan de stuurboord wal liggen. 
De Ben Vossenaar was al overgestoken en lag op dat moment nog op kop. De Snurk bleef langer 
onder de verkeerde wal varen dan de rest van het veld dat nu ook begon met de oversteek. Zij kozen 
voor een route met minder stroom maar wel met meer meters varen. Zo heeft iedere stuurman zijn 
ideeën over de juiste of gunstigste koers. Nu werd het wel erg druk naar de keerboei toe met 4 
sloepen dicht bij elkaar. Wij kwamen naast de Leytsagher te zitten die nog flink tegenstand bood. 
Willem schatte de afstand naar de boei op zo 200 meter en jutte zijn roeiers extra hard aan om meer 
te geven. Als we er voorbij komen hebben wij de binnenbocht bij de boei. De roeiers gaven echt wat 
extra en langzaam passeerde we de Leytsagher en net voor de boei konden wij de Cor de Bruin 2 
voor de sloep manoeuvreren. 
Scherp om de boei heen varend namen we gelijk enkele meters afstand want de grote zware sloep 
zeilde door zijn gewicht nog enkele meters door. Nu koerste we naar de andere zijde van het 
vaarwater waar nog een keerboei lag. 
We waren nu ook onze eerdere tegenstander, de Bergervaarder, die we door de stroom niet konden 
passeren weer dichter genaderd. Bij ruimte en de zelfde omstandigheden waren we gewoon sterker. 
De bocht werd wederom scherp gestuurd en onze tegenstander zeilde verder door dan nodig was en 
wederom leverde dat ons enkele meters winst op. We zaten gelijk naast de sloep. De roeiers keken 
vertwijfeld naar ons en gaven nog wat tegenstand maar moesten lijdzaam toezien dat wij er voorbij 
roeiden. 
 
De terugweg zou een stuk sneller gaan vanwege de stroom mee. Wij zochten het midden van de 
rivier op waar de meeste stroom loopt. Later zou blijken dat het niet overal zo is maar daar kwamen 
later achter toen enkele volgers die bekend zijn met stromend water op bochtige rivieren met 
kribbetjes langs de oevers. Van verre zag Willem dat de Ben Vossenaar werd gepasseerd door de 
Azorean High en de Snurk. Willem gaf de afstand door en pepte zijn roeiers op om door te gaan. In 
feite was de Ben Vossenaar de laatste sloep die nog door ons ingehaald kon worden. Zelf ingehaald 



worden is ook niet leuk maar alles wat voor je zit inhalen geeft ook een kik. Lange tijd bleef de 
afstand met onze volgers gelijk of we liepen nog iets uit. Ineens riep Jean Paul: de Visbyvaarder komt 
weer dichterbij, harder roeien mannen en niet inzakken. 
Tegenstand vlak bij je geeft je meer kracht dan dat je alleen roeit. Willem vroeg regelmatig waar ze 
zaten en koerste even later ook meer naar de oever want onze volgers zaten meer onder de wal. Nu 
bleek dat daar toch meer stroom liep dan we gedacht hadden. Gelijk liep de sloep ook wat harder de 
roeiers voelde dat aan hun slag. De afstand bleef nu weer gelijk het zelfde. 
We wilde deze sloep zeker op 50 meter achter ons houden of nog verder vanwege de berekening op 
handicap! Dat rekenwerk blijft een puzzel met gelijkwaardige sloepen waar maar een heel klein 
verschil in zit. Zou later ook blijken! 
 
We naderde nu steeds meer de Ben Vossenaar. Willem riep menigmaal de afstand door. Van 180 
werd het snel 160 en 140. Toen werd het duidelijk dat de roeiers in de Ben Vossenaar zich nog niet 
gewonnen wilde geven. Men had de hoop ons toch voor te blijven in die laatste kilometer. Het 
tempo werd nog even wat opgeschroefd want wij wilde er echt voorbij. We waren de sloep nu op zo 
20 meter genaderd. Je hoorde ze en we roken ze maar het ging langer duren dan we dachten. Wat 
een tegenstand gaven ze. Snel maakte Willem nog een fotootje en daarna gingen we er weer 
tegenaan met diverse kreten van Jean Paul erbij. Heel langzaam passeerde we de sloep. We waren 
de finish nu op zo 400 meter genaderd en gingen nu voor de eindtijd. We schreeuwde de Brandweer 
nog enkele kreten toe en kregen ook nog positieve reacties terug. 
Vlak voor de Ben Vossenaar ging de Cor de Bruin 2 over de finishlijn. Ergens tussen het publiek op het 
piertje hoorden we nog een toetertje maar Willem nam geen risico en spoorde zijn roeiers nog eens 
aan om nog wat meters meer te roeien tot voorbij het startschip. Je weet nooit, beter iets te veel dan 
te weinig geroeid. De speaker riep nog: Ho, ho jullie zijn er al. Zo dat zat erop. We hadden toch wel 
een goed gevoel: ondanks dat er 2 sloepen ons gepasseerd waren, alle Kuikensloepen achter ons 
gehouden en alle sloepen voor ons gestart in gehaald. 
 
De sloep werd afgemeerd in het haventje langs een steiger. Wij hadden lunch bonnen gekregen van 
de organisatie en menigeen had zelfs nog een bakje krachtvoer bij zich. Veel water drinken want het 
lichaam was uitgedroogd na zo race in deze hitte. Ja, we hadden niet te klagen over het weer we 
konden gezellig op het terras bijkomen van de inspanning. Na zo uurtje rust, drinken en wat eten 
werden de roeiers weer onrustig. De 2e race kwam eraan. 
Raymond was druk in de weer met de kaart en controle van de sloep. Willem gaf hem nog wat tips 
waarna de roeiers hun plekje in orde maakte. De Cor de Bruin 2 was weer ingedeeld in de 6e 
startgroep maar deze start aan de buitenzijde. Raymond zou proberen om een snelle start te maken 
om zo voor de Visbyvaarder te komen eer ze bij het piertje van de haven zouden zijn. Nadat de 
eerste 5 startgroepen waren gestart weas het de beurt aan de Cor de Bruin 2. Willem stond op het 
piertje klaar met zijn fototoestel. Vanaf dit punt kon hij leuke kiekjes maken. Bij eerdere starts zag hij 
weer enkele sloepen tegen elkaar aan komen. Bij de één werd de stroom verkeerd ingeschat en bij 
de andere leek het wel of de kleine passagiertjes de stuurman in de weg zaten om goed te sturen. Zo 
zie je maar dat niet ieder even fanatiek is als de ander, ook plezier moet mogelijk zijn. Nu bij ons 
team ging gelijk de beuk erin na de start maar het lukte niet om de Visbyvaarder te passeren voor het 
piertje. Willem maakte de nodige plaatjes en riep nog een bemoedigende kreet naar het team. 
 
Willem had zijn fiets bij zich en spoedde zich achter de sloep aan over de Lekdijk. Nu dat werd hard 
fietsen voordat hij de sloepen had ingehaald. Het werd zoeken naar een punt om vlak bij het water te 
komen. De strijd tussen de Visbyvaarder en de Cor de Bruin 2 werd gewonnen door ons team. Na 
enkele kribbetjes dook de Cor de Bruin 2 in een gat na het kribbetje. Onze tegenstander hinderde ons 
niet en met genoeg ruimte konden wij in een hoog tempo passeren. Dat gaf de roeiers een goed 
gevoel want wachten tot na het keerpunt zou in deze korte race misschien te weinig voorsprong 
opleveren. 



Eindelijk had Willem een pad vanaf de dijk naar beneden richting het water gevonden maar wat 
bleek dat kwam uit na het keerpunt. Van verre zag Willem de sloepen om de boei draaien. Snel weer 
op de fiets maar dat viel tegen over zo modderig weggetje en tegen de dijk op. Hij had spijt dat hij 
zijn elektrische fiets niet had meegenomen. Halverwege de terugweg zag hij de sloepen varen en 
vanaf de dijk kon er nog een fotootje gemaakt worden. Hij zag de Cor de Bruin 2 nog een sloep 
passeerde waarna hij zich naar de finish spoedde. Daar kwam hij wel net te laat aan om de sloep over 
de finish te zien gaan. Je zag vanaf de wal dat ze er geheel doorheen zaten ze hadden alles gegeven 
in deze korte race. De sloep werd afgemeerd waarna men even moest bijkomen. Het laatste water 
werd opgedronken en voorzichtig hoorde je: 
waar is het bier jongens nu lust ik wel eens wat anders! Wij liepen naar de camping waar onze 
voorraad stond te wachten. 
 
Heerlijk zo in het zonnetje, even bijkomen. We namen het besluit om eerst wat te nuttige en daarna 
als het bij de kraan rustiger zou worden de sloep op de trailer te zetten. Met een stukje kaas, worst, 
nootjes en een biertje zocht ieder een plekje in het gras, koelbox of stoeltje. De races werden 
nogmaals doorgenomen en voorzichtig werden onze kansen berekend. Mooi op tijd waren we even 
later bij de kraan en als laatste ging onze sloep eruit. 
We zochten het terras op en wachtte daar op de uitslag. Ieder team kreeg in ieder geval een mooie 
ingelijste foto van zijn team tijdens de wedstrijd gemaakt. Toen kwamen in het in beeld: we waren 4e 
geworden en de Visbyvaarder 1e. Daar keken we wel van op! Zoveel verschil hadden we niet 
verwacht. Toch waren we blij met deze uitslag want de rest voor ons waren ook toppers. Later zou 
blijken dat de uitslag anders werd want het was wederom fout gegaan met de berekening. De 
Azorean High was toch 1e geworden met nip daarachter de Snurk, de Visbyvaarder 3e, Cor de Bruin 2 
verdienstelijk op de 4e plaats. Daar kunnen we mee leven. Het werd reuze gezellig op het terras en er 
was genoeg te eten te koop om de hongerige magen te vullen. De organisatie had alles goed 
geregeld en met alle festiviteiten in en rond de haven kunnen we terug zien op een geslaagde 
wedstrijd. 
 
Willem Borsboom     
 


