
Wat een weertje. Transport verliep vlekkeloos zonder radarflitsen! Kranen was ook zo gebeurd. 
Lekker in het zonnetje wachten op de start. Ruim van te voren in de sloep maar er was eigenlijk geen 
plek om in te roeien. Dus tijd zat om alles in orde te maken: André bevestigde zijn cameraatje voor 
op de sloep, installeerde zijn metertjes en andere bevestigde zijn kussentje en/of drinkbeker op de 
juiste plek. Ook de inval roeier Robert kreeg instructies hoe het werkte in deze sloep en snel had hij 
door waar op gelet moest worden tijdens de race. Willem was druk in de weer met zijn fiets want hij 
zou een foto verslag maken langs de route. Niemand had daar wat op tegen want ze wilde graag eens 
mooi in beeld komen.  
 
Toen kwam het moment van de start. Rustig aan boys riep Raymond, eerst warm draaien en denk 
aan de temperatuur! Drink op tijd en geef het aan wat je wil. Na de start sprong Willem gelijk op de 
fiets en er achteraan. Bij de volgende jachthaven kwam de Cor de Bruin 1 weer mooi in beeld. De 
roeiers deden hun best en Raymond gaf door wat hij zag en met een sierlijke zwaai ging de sloep de 
hoek om richting de Grote Brekke. Raymond zag duidelijk voor hem enkele sloepen en volgde deze 
met de hoop er enkele in te halen op het meer. Het eerste stuk in de race ging het nog gelijk op maar 
enkele sloepen voor hun kwamen steeds dichterbij. Dat geeft de roeiers moed en met een vrij hoog 
slagtempo, 30 slagen, voor deze sloep bleef de gang er goed in. Soms werd het tempo iets verhoogt 
als er een sloep ingehaald werd of om beter uit te komen bij de keerboei op het meer. Bij de boei 
pakte de sloep weer enkele meters op een directe tegenstander want het keren en ronde van een 
boei of andere obstakels hadden wij aardig onder de knie. Ook de Cor de Bruin werd ingehaald door 
een topper uit de achterhoede.  
 
Nu weer terug over het meer naar de Langesloot. Niet al te breed maar er was ruimte genoeg om te 
passeren. Eerst een smalle brug passeren. Menig sloep kwam in de problemen voor of tussen de 
brug. Dit levert altijd spectukaler beelden op. Enkele sloepen kozen er voor om even de gang er uit te 
halen of onder het zeer lage vaste gedeelte van de brug te koersen om een aanvaring te voorkomen. 
Ook na de brug werd het druk met tegemoet komende zeilboten die ook door de brug wilde varen. 
De brugwachter regelde het scheepvaart keurig zodat de roeiers vrijwel geen hinder onder vonden. 
De Cor de Bruin 1 kwam mooi tussen de brug door. Beide boorden moesten riemen lopen zo smal 
was het maar gelijk werd er wat gedronken. Willem maakte hier weer mooie plaatjes en schreeuwde 
zijn roeimaten flink aan. Gelijk er weer achteraan en op de fiets probeerde hij ook nog wat plaatjes te 
schieten maar dat viel tegen. Gelukkig was het vrij stil op dit weggetje dwars door de polder. Op 
diverse punten hoorde de roeiers de kreten van Willem uit het riet of vanaf een steiger opklinken. De 
sloep voer nu De Ee in. Nu kwam de Cor de Bruin 1 toch wat ruimte tekort! Raymond probeerde een 
sloep in te halen maar deze was ook net begonnen aan een inhaalrace van een andere sloep. Beide 
sloepen namen nogal wat ruimte in en Raymond maar roepen: Hé, geef mij wat ruimte, waar ga je 
heen, ga opzij en nog wat krachttermen ertussen door! Hij besloot buitenom te gaan vlak langs het 
riet. Menig riem van de tegenstander werd even lichtelijk aangetikt maar de Cor de Bruin 1 kwam er 
voorbij. Dat lucht op en de roeiers kregen er extra kracht door. Mooi gedaan 2 sloepen tegelijk 
gepasseerd.  
 
Via het kleine Brandemeer kwamen we in de Haringsloot en Rijnsloot terecht. 
Even later ging de sloep met een sierlijke zwaai wederom de Grote Brekke weer op voor het laatste 
gedeelte van de race. Willem snel weer op de pendalen (ook accuutje erbij) richting Lemmer. De 
roeiers deden hun best en er werd nog menig keer een sloep ingehaald. Willem stond weer klaar en 
schreeuwde zijn maten vooruit toen de sloep in zicht kwam. Nu werd het laatste stukje ingezet en 
Raymond schreeuwde zijn roeiers toe: alles geven het is nog maar 100 meter. Willem keek verschrikt 
op en riep snel: doorgaan maar het is nog wel 800 meter! Je zag de sloep vooruitschieten zo hoog 
werd het tempo maar dat hou je niet lang vol dus de eindsprint werd wat uitgesteld tot ze dichterbij 
het centrum kwamen. Bij de finish werd het nog spannend want er werd nog net voor de streep een 
sloep ingehaald. Prachtig gezicht twee sloepen strijdend over de finish. Even bijkomen en daarna een 
rustig plekje opzoeken. De koelbox was snel gehaald want het was echt dorstig weer geworden. Na 



een uurtje besloten enkele weer richting huis te gaan en Willem haalde de trailer op. Het kranen was 
daarna snel gebeurd. Ook wij besloten naar huis te gaan want het was nog een hele rit naar 
Rotterdam. 
Later vernamen wij dat we de 14e plaats hadden behaald in het algemeen klassement. Zijn we best 
tevreden mee. 
 
Wij bedanken ieder voor hun inzet om deze race onder prachtige weersomstandigheden te doen 
slagen. 
 
Coach Willem 
 
 


