
Beste roeiers, 

 

Wat een wedstrijd: strijd en nog eens strijd. 

 

DE ZAANSE SLAG 

 

De Cor de Bruin 1, Pulp Fiction en de Cor de Bruin 2 gingen rap van start op 

weg naar de sluis waar een smal keerpunt was. Zij aan zij vochten we voor 

iedere meter, de Pulp Fiction lag iets voor toen we bij het remmingwerk 

aankwamen. De ruimte werd te smal voor beide sloepen en Willem besloot de 

Pulp Fiction voor te laten gaan, om hinder van elkaar te voorkomen bij de 

smalle doorgang. Even rustig mannen niets forceren we pakken ze na keerpunt 

terug. Wij draaien korter met de Cor de Bruin 2. We laten 1 boord lopen en 

trekken de sloep met SB rond. 

 

Deze wedstrijd roeiden we ook voor het eerst met de korte riemen en dat gaf 

ook wel wat aanpassingen aan de slag en het tempo. Ondanks de mening van 

enkele andere wilde het team toch roeien met de korte riemen en kijken 

tijdens de strijd hoe het zou verlopen. 

 

De Cor de Bruin 1 was direct achter de Cor de Bruin 2 gekropen en zag even 

later met lede ogen toe hoe Willem galant de Pulp Fiction voor liet gaan. 

Raymond volgde trouw de 2 en met een ruime zwaai roeide men om de laatste 

dukdalf de 2 sloepen voor zich achterna. 

 

Nu zagen we ook al de volgende sloepen naderen uit de latere starts. De 

Orkaan lag al ruim voor in zijn startgroep en zou voor ons een lastige 

tegenstander kunnen worden daar deze sloep in de regel sneller is dan onze 

sloepen en ons zeker later zal in halen. 

 

De slag bij de roeiers in de 2 kwam er weer goed in. Jean Paul voerde het 

tempo op om de Pulp Fiction in te halen wat rap gebeurde. We zaten er zo 

naast met dat hoge slagtempo. Even tot rust komen met een langere slag 

waarna het tempo weer werd opgevoerd. Het lukte, we waren de sloep voorbij. 

Frans en Jean Paul hielden de Pulp Fiction goed in het oog en zodra men zag 

dat deze sloep weer een poging deed om naderbij te komen werd het slagtempo 

opgevoerd. Zo wisten we gedurende de gehele race vele aanvallen te 

verijdelen. 

 

Het weer knapte met de minuut op en het zonnetje deed behoorlijk zijn best. 

Regelmatig hielden we een drinkronden. Vele bruggen werden moeiteloos 

gepasseerd maar bij enkele was het zeer krap en de stuurlieden moesten goed 

sturen om niets te raken. Bij de molens kon Willem het niet laten en maakte 

snel wat sfeer plaatjes van de roeiers met de molens op de achtergrond. 

Daarna weer goed oppassen op: het tempo, de achtervolger en de rust onder de 

roeiers. Menig keer zette de Pulp Fiction aan en raakte menig roeier weer in 

paniek. Willem gebaarde rust en Frans en Jean Paul verhoogde het tempo. Weer 

een aanval afgeslagen. 

 

Ter hoogte van de Lassie fabriek kwamen we bij de brug waar je niet onder 

het beweegbare gedeelte mocht roeien maar de smalle doorvaarten aan SB van 

de brug moest nemen. Even aanzetten en met een flink gangetje en beide 

boorde de riemen lopen gingen we door de smalle opening. Gelijk drinken riep 



Willem je zit toch niets te doen. Menigeen keek verschrikt op en dacht: ik 

roei mij het snot voor de ogen dat noemt hij niets doen! Met weer even 

aanzetten konden we onze achtervolger weer op enkele meters zetten. Bij de 

bochten scherp varen langs de oever of schepen leverde regelmatig wat winst 

op. De roeiers keken wel eens angstig naar hun blad wat maar enkele 

centimeters vrij van de wal of schip ging. Willem wist zo de adrenaline 

flink op te voeren! 

 

We kwamen de eerste sloepen uit de 1e startgroep weer tegen zij hadden het 

keerpunt alweer gerond. Willem besprak de tactiek voor het keerpunt. We gaan 

scherp langs het remmingwerk en SB trekt de sloep rond. De rest probeer wat 

te drinken en zodra het kan val je weer in. Alles klopte, de tactiek werkte 

goed en het invallen ging ook beter. Deze race zou er een hoop geleerd 

worden. Ook de stuurman kwam spoedig aan de beurt! 

 

Nu kwam de Orkaan ook vanuit de achterhoede dichterbij. Voorlopig moest de 

Orkaan de Pulp Fiction passeren en dat gaf ons lucht om ons doel vast te 

houden: de Pulp Fiction voor te blijven. Deze sloep werd bemand met roeiers 

uit de Twirre en dat zijn voor ons en vele anderen de toppers uit het sloep 

roeien. Deze voorblijven gaf ons zeker moed en hoop voor een goede uitslag. 

De Orkaan was intussen naast de Pulp Fiction gekomen en beide sloepen kwamen 

nu zo dichterbij onze sloep dat Willem bewust koos voor de binnenbocht dat 

weer wat voordeel zou geven. Het nadeel was dat Willem geen goed zicht meer 

had op de openingen van de brug! Daar sloop de fout in die Willem later een 

strafpunt van 1 Watt zo opleveren! Willem was van mening dat hij kon kiezen 

uit meerdere brugopeningen. Deze keer de beschrijving niet goed gelezen want 

dat was op de heenweg en terug moest het beweegbare gedeelte genomen worden. 

Vlak voor de brug zag Willem zijn vergissing. De opening was wel erg smal en 

dat zal de redenen geweest zijn dat deze opening niet gebruikt mocht worden. 

De Orkaan zat al naast ons en Willem durfde niet meer over te steken om 

achter de Orkaan te kruipen daar hij de Pulp Fiction niet wilde hinderen of 

er tegen aan te komen. Willem besloot de smallere opening te nemen. Wat zal 

de gedachten zijn geweest van beide andere stuurlieden toen ze zagen dat 

Willem wel erg veel ruimte gaf en naar de verkeerde opening koerste! 

 

Willem waarschuwde zijn roeiers voor zijn vergissingen en riep: even gang 

trekken en beide boorden riemen lopen. Zijn hart klopte in zijn keel want de 

opening was niet veel breder dan de sloep. Gelukkig kwamen we er heelhuids 

door maar zagen tot onze schrik dat de Orkaan ons voorbij was geroeid en de 

Pulp Fiction naast ons uitkwam. Willem en Jean Paul jutte direct de overige 

roeiers extra hard aan om met een hoger slagtempo de Pulp Fiction weer 

voorbij te komen. Onze tegenstander putte even hoop uit hun inhaal race maar 

wij wonnen toch weer wat meters en voor de bocht zaten we weer voor de 

sloep. De Orkaan liep langzaam op ons uit. 

 

We spraken elkaar moed in dat we nog steeds de leiding hadden van onze 

startgroep en zeker geen mindere tegenstander achter ons hielden. Nog enkele 

keren moesten we even aanzetten om weer een aanval af te slaan. Nog een paar 

bruggen mannen riep Willem en Ad gaf aan ,via zijn GPS metertje, dat we nog 

1700 meter voor de boeg hadden. Jean Paul gaf aan dat wij bij de laatste 

brug alles zouden gaan geven. Want de roeiers uit de Pulp Fiction zouden 

zeker proberen om ons in de laatste honderden meters te pakken. 

 



Na de laatste brug voerde we het tempo op. Jean Paul riep al: deze 

voorsprong geven we niet meer uit handen dit gaat lukken. Je kon aan de 

koppies in de sloep zien dat alle roeiers er al aardig doorheen zaten maar 

ze bleven gaan. Het tempo werd behoorlijk opgeschroefd. We bleven de sloep 

voor. Vanaf het finishschip hoorde we de speaker al roepen: daar komen twee 

kemphanen aan ze vechten voor elke meter, wie zal het gaan winnen. Willem 

schreeuwde zich schor en riep: nog 120 meter, nog 100 meter en ga door denk 

ook om de tijd! Het lukte we bleven ze voor en kapot kwamen we over de 

finish. Even naar lucht happen en een slokje water. Dit gaf ons snel al een 

gevoel van een grote overwinning op onze tegenstander. Gelijk starten en de 

gehele wedstrijden voor elke meter strijden en dan met zo klein verschil 

winnen dat deed ons goed. Beide teams waren van mening dat we elkaar aardig 

opgejut hadden en dat dit ook mogelijk wel voor een goede klassering zou 

zorgen. Het team uit de Pulp Fiction liet duidelijk merken respect te hebben 

voor onze prestatie en tegenstand die we hadden gegeven. Dat deed ons goed 

en wij deden sportief het zelfde naar hun want voor en na de race zijn we 

gewoon sportvrienden. Tijdens een race roepen we wel eens wat anders maar 

daar is een wedstrijd voor maar ook een leuke opmerking of wat hoffelijkheid 

komt voor! 

 

Ook de Cor de Bruin 1 was intussen gefinisht en met een kleine achterstand 

op ons zou de 1 ook wel eens hoog kunnen scoren. Dit team was duidelijk 

gegroeid in kracht en techniek en wil zich zeker bewijzen om in haar klasse 

hoog te eindigen dit jaar. De sloepen werden snel gekraand want de 

organisatie had een mooi systeem van nummering van trailers en het 

aanleveren van de trailers met kleine tractortjes. Alles in eigen hand 

houden leverde een snelle kraan tijd op en alles verliep rustig. Nadat alles 

transport klaar was namen we heerlijk zittend in het zonnetje een biertje en 

wat lekkers te knabbelen. Willem ging even later rond met een stukje worst 

want men had wel trek gekregen na zo grote inspanning. 

 

De prijsuitreiking zou nog lang op zich laten wachten en we besloten daarom 

maar richting huis te gaan daar verschillende roeiers nog wat op hun 

programma hadden staan. Via internet werd de uitslag later via de mobiel 

opgepikt en rond gebeld. Onze tegenstander de Pulp Fiction had de 1e prijs, 

de Cor de Bruin 2 de 14e plaats, de Ben Vossenaar 15e plaats en de Cor de 

Bruin 1 was met een verdienstelijk prestatie op de 16e plek geëindigd. Goed 

met de 2 hadden we op iets hogere plek gerekend maar met 2 teams bij de 

eerste 16 is ook niet verkeerd. 

 

We kunnen voor beide teams terug zien op een geslaagde race en bedanken 

allen die dit mogelijk hebben gemaakt. 


