
Veersemeer Race Kortgene 
 
De dag begon nevelig maar vrijwel geen wind. Dat was voor deze race met de Cor de Bruin 1 een 
voordeel. Geen wind betekend geen golven op het Veersemeer dus gunstige omstandigheden voor 
een hoge klassering. In Kortgene was alles goed voorbereid: kranen, parkeren en de inschrijving 
verliep voorspoedig waarna de gratis koffie prima smaakte. Het weer klaarde al spoedig op waardoor 
we lekker buiten konden zitten. Na het palaver namen een aantal roeiers hun plekje in de sloep al 
vast in. Het leek erop dat men toch al wat zenuwachtiger werd. Ook de stuurman Raymond was druk 
in de weer met zijn kaart en ontdekte dat bij het palaver een verkeerde uitleg was gegeven. 
Gelukkig werd dit vlak voor de start gecorrigeerd door de speaker. Willem was weer druk in de weer 
met zijn cameraatje. Vele roeivrienden en sloepen werden op de foto gezet. 
 
Het werd tijd voor de eerste start. Zodra er ruimte was ging de Cor de Bruin1 van het steiger om de 
riemen te testen. Alles werd klaar gezet voor de race. Kussentjes op de juiste plek en drinkwater 
binnen handbereik. Willem had een mooi plekje op een sleepbootje bij de havenmonding waar hij 
mooie actie foto's kon schieten. Eindelijk kwam de Cor de Bruin 1 in beeld. Samen met de Caatje van 
Warmond gingen beide van start. Gelukkig zat de Cor de Bruin 1 aan de binnenzijde zodat ze ook de 
binnenbocht had bij het uitvaren van de haven richting de boei die gerond moest worden. Het eerste 
stukje konden de roeiers de eerste aanvallen van de Caatje van Warmond mooi afslaan doordat zij in 
de gunstigste positie zaten. Willem schreeuwde zijn roeimaten nog enkele aanmoedigingen toe. In de 
laatste starts zaten nog enkele toppers. Het was zaak deze zo lang mogelijk achter zich te houden 
voor een goede eindtijd want menig sloep moest een stuk sneller roeier om te winnen op handicap. 
 
De sleepboot ging na de laatste startgroep ook van het steiger los en volgde de sloepen die al een 
stukje gevorderd waren. Na zo 10 minuten kwamen we bij de eerste sloepen. Het was ook vrij druk 
met jachten en vele zeilboten. De schipper had al zijn aandacht nodig om daar tussendoor te laveren 
daar menig jacht zijn eigen koers voer of een gunstige koers voer vanwege het kleine beetje wind in 
de zeilen. Het eerste gedeelte was het deelnemers veld langgerekt en menig sloep was met zijn 
tegenstander van zijn startgroep in gevecht voor wat winst. De Cor de Bruin 1 was intussen ook op 
achterstand gezet door de Caatje van Warmond maar dat was van te voren ingecalculeerd. 
Op handicap maakte we kans om voor deze sloep te eindige. Wel waren de roeiers er in geslaagd om 
een andere sloep in te halen. Willem schreeuwde zijn maten extra aan om hun best te doen. Vanuit 
de achterhoede kwam ook de Anthony van Hoboken opzetten. Een geduchte tegenstander waar wij 
ons graag mee meten gezien de handicap van deze sloep en de roeivrienden die bij STC zitten. 
Willem maakte ook genoeg plaatjes voor andere supporters aan boord. 
Beetje PR werk kan geen kwaad voor het team. Ook de schipper werd later beloond met een cap van 
de Port of Rotterdam voor zijn gastvrijheid. 
 
We kwamen in het tweede gedeelte van de wedstrijd. Hier moesten de sloepen via een smalle 
doorgang om de Zandkreekplaat heen. Vele sloepen waren elkaar nu dicht genaderd. Het 
deelnemersveld smolt ineen wat bij sommige sloepen wel eens wat problemen gaf voor een goede 
positie om elkaar te passeren. 
Vanaf de volgboot zagen we alleen nog de koppies van de roeiers boven het riet uitkomen tijdens de 
passage van de doorgang. De stuurman moest hier goed opletten want de boeien gaven aan waar 
nog enig sinds water staat. Te dicht langs de oever geeft ook weerstand aan de romp door de 
zuigende werking van de bodem/blubber. Scherp om de hoek sturend nam de Cor de Bruin 1 weer 
wat afstand van de Anthony van Hoboken daar deze door een andere sloep naar de buitenbocht was 
gedwongen. Bij goed sturen in de bochten kan een ingelopen sloep toch nog enkele meters winst 
maken door de andere sloep meer meters te laten maken.  
Dit was in het voordeel van de Cor de Bruin 1. 
Na het ronde van de Zankkreekplaat kwamen de sloepen weer op ruimer vaarwater. De Anthony van 
Hoboken zette de aanval wederom in. Nog even konden we nog tegenstand geven en met weer een 



binnenbocht bij de volgende boei bleven we mooi naast elkaar oproeien. De roeiers in de Anthony 
van Hoboken werden onrustig. Ze begrepen er niets van dat de Cor de Bruin 1 zoveel tegenstand kon 
geven. Jaap de slagroeier in de STC sloep schreeuwde zijn maten toe nog meer te geven. De roeiers 
in de Cor de Bruin 1 genoten ervan want gelijk opgaan met deze geduchte tegenstander was goed 
voor de eindtijd. Langzaam werden we toch gepasseerd. 
 
Het weer klaarde nog verder op en het zonnetje brak voorzichtig door. De roeiers moesten 
regelmatig op toerbeurt drinken. Het was zaak om uitdrogen te voorkomen en je krachten goed te 
verdelen. De stuurman letten daar tijdens de race goed op. Ook bij andere teams zagen we vanaf de 
volgboot spannende gevechten met hier en daar riemen die elkaar raakte vanwege de geringe ruimte 
bij boeien. Ieder stuurde zo dicht mogelijk langs een boei om zo minder meters te moeten maken 
maar dat gaf ook problemen bij het passeren van elkaar. Menig keer zag je een vingertje verwijzend 
naar de andere stuurman wijzen om ruimte te houden of te geven. We kwamen weer bij een 
moeilijke passage waar diverse boeien en de Schelpenhoekplaat gerond moest worden. Nu zagen we 
dat het wel erg druk was geworden het gehele veld was nu te samen gekomen. De Ben Vossenaar, 
van de Rotterdamse Brandweer, die al de gehele wedstrijd samen met de Serdon aan het strijden 
was voor een betere positie kwam nu in de problemen na het ronden van de boei. De Ben Vossenaar 
nam een iets ruimere bocht en de Serdon dacht handig in het gaatje te kunnen duiken. Ze kwamen 
snel dichterbij maar het lukte niet om er voorbij te komen. De boeg van de Serdon raakte de 
achtersteven van de Ben Vossenaar en één van de roeiers die toch niet verder kon roeien begon 
gelijk de steven af te duwen. Denk dat er toen menige krachtterm zijn gebezigd. Wij konden met de 
volgboot niet mee varen zo druk was het maar van grote afstand was het een pracht gezicht om de 
sloepen zo dicht bij elkaar te zien strijden. De Cor de Bruin had meer geluk net voor de boei kon men 
de binnenbocht pakken door 2 sloepen net voor te blijven om zo zonder problemen het eiland te 
ronden. 
 
Na het ronden van het eiland was het in een rechte lijn richting de boei VM 20 die gerond moest 
worden richting de haven van Kortgene. Wij als supporters schreeuwde onze eigen teams naar voren 
of zwaaide naar een bekende roeivriend(in). De laatste keer boei VM 20 gaf voor vele sloepen nog 
wat problemen want de sloepen naast elkaar of vlak erachter gaven elkaar weinig ruimte. Niet iedere 
sloep draait even gemakkelijk in een bocht en dat levert dan altijd wat lichte aanrakingen op bij 
elkaar. De stuurlieden schreeuwde allemaal om ruimte. Wij zagen nu ook dat de Cor de Bruin 1 de 
Anthony van Hoboken redelijk gevolgd was. De afstand was nog te overzien dat gaf de roeiers 
vleugels en Raymond wist daardoor de roeiers moed te geven om door te gaan. Van verre zagen we 
de Brandweer en de STC sloep met om zich heen nog een 5 tal sloepen over de finish gaan. Dat moet 
een mooi gezicht geweest zijn voor de toeschouwers op de kade en steigers. De Cor de Bruin 1 was 
nu met de laatste meters bezig zonder hinder van andere sloepen. De roeiers gaven alles en totaal 
kapot kwam men over de finish. Gezien de afstand van sommige sloepen voor hun en die nog 
moesten finishen zag het er niet verkeerd uit. Intussen was Willem weer bij de roeiers gearriveerd en 
zag dat de eerste koelbox die strategisch in een auto was gestald al was opgehaald. Dat hadden de 
roeiers wel verdiend. Heerlijk even bijkomen met wat fris bij de hand. Het zonnetje deed de 
temperatuur behoorlijk oplopen. 
Je hoorde het fris gewoon sissen in de verhitte lichamen. Een uurtje later werd de sloep weer op de 
trailer gezet. Enkele roeiers namen afscheid en wij togen naar de feesttent want we wilde deze keer 
wel even op de prijsuitreiking wachten. 
 
Dat was niet voor niets want wij behaalde in tweede klasse de 3e plaats wat een mooi bekertje 
opleverde. De Brandweer werd verrassend eerste in de 2e klasse. 
 
Roei team Port of Rotterdam 
 


