
Zaterdagochtend 19 juli vertrok uit de Eemhaven het transport van de sloep Cor de Bruin 1 richting 
Bruinisse. Lekker dichtbij voor ons team. Onderweg zagen we nog enkele teams. Bij de kraan 
aangekomen in de Vluchthaven van Bruinisse waren we snel aan de beurt. Enkele roeiers waren 
intussen ook gearriveerd en hielpen met het te water laten van de sloep. Een sleepje naar de haven 
van Bruinisse was ook zo geregeld. Willem en Yvonne sprongen op de fiets, handig als de bus zo ver 
van de startlocatie staat. Alle sloepen zochten een plekje tussen de vele vissersschepen die er keurig 
met vlaggen versierd bij lagen. Later op de dag was er de mogelijkheid om met verschillende 
vissersvaartuigen mee te varen. Tijd voor een kopje koffie. We miste het palaver maar daar waren 
geen bijzonderheden te melden ten opzichten van andere jaren. Wel had de organisatie besloten het 
parcours iets in te korte vanwege de hoge temperaturen die er werd verwacht. Nu daar had niemand 
moeite mee. Het werd al gezellig druk in en rond de haven. De Visserijdagen trok vele mensen van 
heinde en ver. Kermis, braderie en mosselen eten daar had men wel zin in. 
 
Het moment van de start brak aan maar we miste nog een roeier. De coach en stuurman Raymond 
werden toch wel wat zenuwachtiger dan normaal. Even bellen met Daniel maar een Frans dametje 
nam de telefoon op en probeerde in zo goed mogelijk Nederlands Willem duidelijk te maken dat hij 
onderweg was. Na een half uurtje werd plan B uit de kast gehaald: Raymond zou gaan roeien en 
Willem zou gaan sturen. Ineens zagen Daniel hard rennend over de kade aankomen. Hijgend sprong 
hij in de sloep en mompelde: ik kwam in een file terecht! Ja, ja zeker te laat vertrokken hoorde 
sommige zeggen. Gelukkig net op tijd compleet! De sloepen werden losgegooid en zochten een 
plekje in de haven. 
 
De sloepen lagen op volgorde klaar voor de start. Een mooi moment was ook dat alle bemanningen 
hun riemen tegelijk ophoog staken, voor de slachtoffers van vlucht MH17. Toen startte er elke 
minuut 2 sloepen. Willen en Yvonne hadden een mooi plekje op een piertje vanwaar men de start en 
de eerste honderd meter mooi konden zien. Willem maakte als gewoonlijk weer honderden foto's 
wat later als een mooie reportage naar de roeiers en supporters opgestuurd zou worden met een 
daarbij behorend verslag. Vele kijken daar reikhalzend naar uit! 
 
Vele sloepen waren ons al gepasseerd en vele vrienden werden bemoedigend toegeschreeuwd vanaf 
de wal toen onze sloep, Cor de Bruin 1, aan de beurt was. Raymond lag er goed voor en de start ging 
goed. Gelijk namen de roeiers er een stevig tempo in wat resulteerde in een goede positie vlak na de 
start. Voor dat men de haven uit was werd de tegenstander gepasseerd. Lekker op kop en je eigen 
koers kunnen varen. Scherp langs de boeien koersen bracht de sloep op ruimer water waar een 
gunstige koers werd genomen ten opzichte van de stroom die nog mee was. Raymond had bij 
plaatselijke visser geïnformeerd wat een goede koers zou zijn op de Zijpe. Later resulteerde dat op 
meters winst ten opzichten van andere sloepen die men inhaalde. 
 
Willem sprong op zijn fiets want hij wilde op enkele punten wat foto's maken en zijn team 
aanmoedigen. Gelukkig zat er een accuutje in de fiets want de sloep was al aardig gevorderd toen 
deze weer in beeld kwam. Willem constateerde dat er al enkele sloepen waren ingehaald. Zelf waren 
ze nog niet ingehaald maar er zaten wat sterke concurrenten in de laatste startgroep. Willem was 
niet de enigste die stond te supporteren. Het warme weer zorgde er ook voor dat vele toeristen een 
plekje zochten langs de oever om dit spektakel te kunnen zien. Ook zij moedigde de roeiers luid aan. 
Nadat alle sloepen waren gepasseerd fietste Willem naar het volgende ontmoetingspunt. Zelf op de 
fiets kreeg Willem het warm en het water ging er rap in. Hij zag vanaf de oever dat vele roeiers 
regelmatig naar de fles grepen. Bij de top teams zag je dat het professioneel in elkaar zat. 
Menigeen had een drinkzak gemaakt waarmee ze zelf het drinken konden regelen en andere gingen 
op tour beurt na aanwijzing van de stuurman drinken. Vanaf dit punt zag Willem de sloepen in de 
verte verdwijnen naar de keerboeien. O, er kwam nog een sloep de hoek om! Wat bleek bij de start 
was deze sloep als laatste ingedeeld, daar waren waarschijnlijk redenen voor geweest, maar gezien 



zijn vorm ging deze sloep wel erg langzaam. De roeiers deden hun best en wij schreeuwde ze nog 
enkele bemoedigende kreten toe. 
 
De Cor de Bruin 1 ging nu meerdere sloepen inhalen. Het veld van sloepen ging ter hoogte van de 
keerboeien langzaam in elkaar schuiven. Gelukkig had de Cor de Bruin 1 geen last van andere 
sloepen tijdens het ronden van de boeien. De terugweg werd aangevangen en Raymond zocht weer 
een gunstige koers om de stroom die nu nog wat tegen stond het beste te omzeilen. Nog 1 boei 
moest er aan stuurboord gehouden worden om te voorkomen dat de sloepen te veel in het hoofd 
vaarwater zouden gaan varen. De scheepvaart en de vele jachten maakte het toch behoorlijk druk op 
de Zijpe. Willem zag de eerste sloepen al weer naderen en zag dat nummer 1 nog steeds op kop lag. 
Het waren 4 mans roeisloepen, zeer smal en daardoor snel maar op handicap kan er een heel andere 
uitslag van komen. De snelste zal niet altijd de eerste zijn! 
Het veld van sloepen zat nu lekker dicht bij elkaar. Dat geeft een mooi gezicht vanaf de oever en voor 
de roeiers extra inspiratie om weer een sloep in te halen. Een grote vloot zeiljachten kwam er nu aan 
zetten. Die waren waarschijnlijk ook bezig met een wedstrijd. Een mooi gezicht gaf dat met de 
sloepen op de voorgrond. Hoewel de roeiers dit maar even konden aanschouwen daar zij zich 
moesten concentreren op de riemen en de slag. Raymond zorgde er wel voor dat ieder in de juiste 
slag bleef door hier en daar corrigerende aanwijzing te geven. Ook het slag tempo werd in de gaten 
gehouden. Het punt werd genaderd dat er driekwart van de race er op zat en het vermogen van de 
roeiers werd nu steeds meer aangesproken om alles te geven. Klein beetje reserve voor de laatste 2 
kilometers want dan moest het verschil met de concurrenten gemaakt worden. 
 
Willem zag eerst de Carma nog voorbij komen en moedigde de roeiers extra hard aan. Toen kwam de 
Cor de Bruin 1 weer in beeld maar ook de Anthony van Hoboken kwam aardig opzetten met vlakbij 
ook de Orkaan en Haarlemmerhout. De sloepen hadden een eigen koers! Raymond meer uit de 
oever en de Anthony van Hoboken dicht er onder. Het was vrij druk zo dicht onder de oever want 
ieder wilde de kortste weg afleggen. Hoewel de kortste weg niet altijd de juiste is vanwege stroom of 
wind maar dat zijn zaken die een stuurman van te voren berekend. De Anthony van Hoboken 
passeerde in zeer korte afstand toch snel 2 sloepen en de roeiers uit de Cor de Bruin 1 zagen nu ook 
dat ze ingehaald werden. Het gaf ze wel moed om door te gaan want het had lang geduurd voordat 
de Anthony van Hoboken er voorbij was. Willem sprong weer snel op de fiets en maakte al fietsend 
wat foto's. Nu kwamen de Orkaan en Haarlemmerhout de Cor de Bruin voorbij. Bij de rode boei 
moest scherp naar bakboord gekoerst worden en de vele sloepen dicht bij elkaar gaven weinig 
ruimte. Een mooi spektakel voor ons aan de wal en meevarende jachten maar menig stuurman 
kneep zijn billen samen en hoopte op een goede afloop. Met de riemen in elkaar komen geeft altijd 
tijdverlies waar beide teams dan niet wijzer van worden. Willem sprong weer op de fiets en ging snel 
langs de auto waar de koelboxen stonden. Wat koude biertjes en limonade in de fietstassen en snel 
weer naar het fietspad op de dijk. Nog wat kreten vanaf de dijk richting de sloep en met een paar 
blikjes bier in de lucht wist Willem de roeiers extra op te peppen voor de laatste kilometers. 
 
Bij de haven aangekomen nam Willem weer plaats op het piertje en wachtte de sloepen weer op. 
Enkele waren al gefinisht maar de meesten moesten nog komen. De vele toeschouwers op de kade, 
vissersschepen en jachten moedigde de roeiers extra aan voor de laatste honderd meter. Menig 
sloep was vlak voor de finish nog in een hevig strijd verwikkeld voor enkele meters winst. 
De Anthony van Hoboken kwam nu ook de haven in en pakte nog even een sloep. 
Toen kwam de Cor de Bruin 1 in het zicht. Vlak achter de Haarlemmerhout en de Orkaan streden de 
roeiers voor de laatste meters. Wij schreeuwde nog vele kreten richting de sloep om vooral door te 
gaan. Kapot kwam men over de finish. Eerst even bijkomen dat kon je van verre zien. De hitte had 
zijn tol geëist. Het water wat er nog was werd genuttigd, hoewel dit behoorlijk lauw was is het toch 
goed voor je body. De roeiers ontwaarden Willem met zijn voorraadtas op de pier. Dus werd er weer 
geroeid naar de havenmonding voor de tas en het sleepje naar de Vluchthaven. Met wat 
acrobatische toeren werd de tas hartelijk in ontvangst genomen. De boys hadden wat koels te 



drinken tijdens de sleep. Willem als een speer op de fiets naar de Vluchthaven en door deze snelle 
fietstocht stond hij weldra als 4e in de rij te wachten bij de kraan. Het liep gesmeerd in korte tijd 
stond de sloep op de trailer. 
Daarna gingen we weer naar de feesttent en de mosselen. De roeiers kregen gratis mosselen en met 
een heerlijk biertje erbij was het genieten in het zonnetje. 
 
De hitte ging zijn tol eisen. Menigeen wilde eerst nog op de prijsuitreiking wachten maar de hitte en 
het lange wachtte deed vele besluiten eerder naar huis te gaan. Het transportteam bleef nog even 
wachtte in de schaduw van de tent terwijl een brasband zich goed liet horen. Ook wij besloten naar 
huis te gaan ondanks we toch nieuwsgierig waren naar de uitslag. Jammer dat bij vele wedstrijden de 
uitslag lang op zich liet wachten. Onderweg lazen we later op onze mobiels dat we 10e waren in het 
algemeen klassement en 3e in onze klasse. Niet slecht. Het team kan terug kijken op een geslaagde 
dag in het feestelijke Bruinisse. 
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