
Maasrace 
 
De dag begon nevelig maar gelukkig droog, weinig wind en redelijke temperatuur. Het transport, 
verzorgt door Nelleke, Mario, Willem en Hamid vertrok ruim op tijd uit de 1e Eemhaven. De RPA 24 
met 2 sloepen, Cor de Bruin 1 en 2, op sleeptouw pikte nog de sloep Samskip op bij de Waalhaven. 
De heren waren blij met een sleepje naar de Sint Jobshaven. De Tender van Gemeentewerken 
sleepte de Carma en de Ben Vossenaar naar Rotterdam. Enkele roeiers waren al vroeg aanwezig en 
konden ons mooi helpen om de sloepen veilig langs de kade en de RPA 24 af te meren. Van lieverlee 
kwamen de overige roeiers aan boord. Tijd voor koffie en de sloep in orde te maken voor de race. 
 
Na het palaver, waar nog veel veranderingen voorspelt werden voor of tijdens de race in verband 
met het programma in het demo gebied van de Havendag, stapte we in de sloepen. We waren er 
klaar voor. Wij werden door verschillende jachten naar de Veerhaven gesleept waar het wachten was 
op het startschot zodra de demo van verschillende vaartuigen klaar was. Prachtig gezicht was het 
voor de roeiers om het spektakel van overvliegende helikopters en op hoge snelheid voorbijvarende 
schepen te zien. Viel voor veel sloepen niet mee om op stroom de sloep in bedwang te houden. De 
stroom stuwde vele sloepen over de startlijn. De organisatie had de grootste moeite om de vele 
sloepen weer terug te sturen. De 52 sloepen probeerde allemaal in de voorste startpositie te komen. 
Dat is het spannende aan de Maasrace met een massale start over de gehele breedte van de rivier. 
 
Na het tonen van een rode fakkel werd het startsein gegeven via een geluidsein. Menig sloep kwam 
door de drukte om een goede startpositie te kiezen met de riemen tegen elkaar. Jessica in de Cor de 
Bruin 2 had een goede plek veroverd en gaf met duidelijke kreten tegenover de andere stuurlieden 
aan niet in haar buurt te komen. Dat werkte goed en met een snelle start lag ze in de kopgroep en 
stuurde aan op de Erasmusbrug. Willem in de Cor de bruin 1 had zich gefixeerd op de Pulp Fiction en 
de snelle Azorean High. Dat zijn sterke roeiers in snelle sloepen. We lagen goed maar enkele 
zwaardere sloepen lieten zich gewoon tussen ons in drijven. Ondanks wat duwwerk en afhouden 
hadden we tijdens de start wat last van deze sloepen. Gelukkig loste het snel op en achter de Pulp 
Fiction aan te sturend die als een soort wig door de kopgroep voer kwamen we snel bij de voorste 
sloepen terecht. De Azorean High had nu al enkele meters voorsprong genomen op de kopgroep. 
 
Onder de Erasmusbrug door roeiend was er weer ruimte zat om een goede positie kiezen. De Cor de 
Bruin 2 zat op een twintig tal meters voor ons. 
Wij wisten in de 1 dat we de Kuikensloepen en enkele andere toppers niet in konden halen maar 
bijblijven en een goede positie kiezen met stroom voordeel zou ons ook een hoop winst geven. 
Voorbij het Noordereiland was het gehele roeiers veld een langgerekt veld met hier en daar enkele 
sloepen naast elkaar strijdend voor een betere positie. Willem had een goede keuze gemaakt met de 
Pulp Fiction. Het ging vaak vrijwel gelijk op en de ene keer lag de Pulp Fiction voor en dan kwam de 
Cor de Bruin 1 weer langzij. De roeiers en stuurlieden hielden elkaar goed in de gaten. Op de wal als 
vrienden een glaasje drinken maar in de sloepen kwam de strijd en een blik van: kom niet te dicht in 
de buurt!  
 
Wij kwamen in de buurt van de Steenplaats waar we enkele boeien aan bakboord moesten houden. 
Willem hield zoveel mogelijk bakboord aan om het voordeel van de stroom zoveel mogelijk te 
benutten. Het werkte want we liepen weer iets in op enkele concurrenten voor ons. In de Cor de 
Bruin 2 werden enkele roeiers zelfs zenuwachtig en riepen: hoe kan dat nou, Willem komt dichterbij! 
Na de passage van de boei NM 9 kregen we van de organisatie vanaf een controleschip de opdracht 
om gelijk over te steken naar de gele keerboei. Door tijdgebrek moest de race iets ingekort worden 
om de langzamere sloepen ook de tijd te geven om op de terugweg het demo gebied op tijd te 
kunnen passeren. 
 



Hier kwam door goed stuurwerk en het benutten van de stroom veel winst voor de Cor de Bruin 1. 
Enkele sloepen voor ons werden door de stroom iets verder afgedreven dan goed voor hun koers 
was. Willem profiteerde van deze oversteek en wist hier 3 sloepen in te halen. Later zou hij menig 
compliment krijgen van zijn eigen en de roeiers uit de Pulp Fiction voor deze actie. We zochten na 
het ronden van de keerboei direct de oever weer op om minder in de vloedstroom te komen. We 
zaten nu weer dichtbij de Evert Deddes een Kuikensloep die normaal van de 2 veel tegenstand 
ondervind. Dat gaf ons vleugels en de roeiers trokken extra hard aan de riemen want ook zij zagen de 
winst. Vlak langs de oever koersend kropen we steeds dichter naar de Evert Deddes. Op de Pulp 
Fiction liepen we nu ook steeds verder uit. Deze sloep ondervond met maar 6 roeiers in de sloep en 
tegen de vloedstroom in meer tegenstand van de weerselementen. 
 
We kwamen nu op een punt met wat steigers verbonden met lange bruggen naar de oever. In het 
verleden hier wel eens over nagedacht om binnendoor te gaan maar nog nooit van gekomen omdat 
we voorgaande jaren met de ebstroom naar de stad roeiden. Willem zag 2 sloepen waaronder de 
Last of Titanic, die hier vaak traint, zijn gedachte uitvoeren en hij koerste er evenlater achteraan. 
Vele andere sloepen durfde het niet aan omdat je nooit weet wat er onderwater zit. Willem rook zijn 
kans want de Evert Deddes ging met enkele meters voorsprong buitenom en hij dook tussen het 
afgemeerde schip en de wal door. Vanuit de verte zag Willem dat de Cor de Bruin 2 ook buitenom 
voer. 
Gewoon de oorspronkelijke route in het kielzog van de kopgroep. Nadat wij het steiger en het 
binnenvaartschip gepasseerd waren ontdekte we dat we voor de Evert Deddes lagen. Prachtig 
mannen riep Willem, wie niet waagt wie niet wint! In de Cor de Bruin 2 had men ook ontdekt wat wij 
hadden gedaan en men werd er nog zenuwachtiger door en menigeen riep: Vooruit Jessica duik ook 
tussen de steigers ze komen steeds dichterbij. Vele volgde toen de nieuw ontdekte koers. 
 
Alle sloepen zochten steeds meer de oever op want men had in de gaten dat daar minder 
vloedstroom liep. Zo heeft iedere race zijn eigen voor en nadelen. Ben je bekent of je roeivrienden 
geven je de informatie dan kan dit voordeel geven. We kwamen nu wel in het gebied terecht waar 
weer meer golven waren door de vele schepen die er voeren. De Cor de Bruin 1 is niet zo gunstig 
gebouwd voor golven. De sloep presteert het best in stil en vlak water. Willem zag nu dat de 
kopgroep steeds verder uitliep. Ook de roeiers in de Evert Deddes deden hun best en je hoorde ze 
elkaar opjutten om de Cor de Bruin 1 weer terug te pakken. Dat lukte ze even later ook. De 
Kuikensloepen snijden beter door de golven. Het lukte de Evert Deddes om ook dichter bij de Cor de 
Bruin 2 te komen maar Jessica wist haar roeiers extra op te jutten en zo kon men deze en meerdere 
aanvallen afslaan tot aan de finish. 
 
Ter hoogte van de Boompjes ontwaarden we Remco die van het schouwspel mooie foto's maakte. 
Met enkele aanmoedigen van hem verdwenen we uit het zicht. 
Ter hoogte van de Leuvehaven en de Parkkade ondervonden we veel last van de golven. Ondanks dat 
we gewent zijn om in golven te trainen blijft het lastig roeien maar dat geld ook voor de andere 
teams. Je voelde de sloep na iedere golf iets afremmen waardoor onze snelheid iets terug liep. 
Gelukkig werden we niet meer ingehaald door andere sloepen maar we haalden ook niets meer in. 
Vanaf de kades en vele schepen werden we luid toegejuicht. Hier en daar ontwaarde we enkele 
familieleden of vrienden die ons ook op de foto namen. 
Moet een prachtig gezicht zijn vanaf de grote schepen om de roeiers in de kleine sloepen zo te zien 
strijden tegen de golven, stroom en andere sloepen. 
 
Gelukkig de finish kwam weer in zicht want menig roeier zat er al haast doorheen. Een drinkronden 
werd nu geweigerd, we gaan er voor die laatste kilometer geven we alles. Geen tijd voor drinken dat 
is nou motivatie om ook een goede tijd neer te zetten. De laatste meters jutten we elkaar op en met 
een laatste kracht inspanning kwamen we over de finish. Even bijkomen waarna we zachtjes naar de 
RPA 24 roeiden. De Cor De Bruin 2 was intussen ook afgemeerd. Aan boord werd de race nog eens 



doorgenomen en enkele hoogte punten werden uitvoerig belicht. We konden terug kijken op een 
geslaagde race en later zou blijken dat wij ons aardig in de kijker hadden geroeid. 
 
De Cor de Bruin 2 is in de Hoofdklassen 3e geworden en in het Algemeen Klassement 6e De Cor de 
Bruin 1 is in de 2e Klasse ook 3e geworden en in het Algemeen klassement 17e 
 
Het roei team Port of Rotterdam bedankt ieder die heeft meegewerkt om de deze dag en race te 
doen slagen. 
 
Willem Borsboom 
 
 


