
14th of May Memorial Regatta Rotterdam 

Zaterdag 14 mei was er de herdenkingsregatta ter nagedachtenis van het bombardement in 

1940 die het hart van Rotterdam trof. Jaarlijks wordt dit herdacht, de Stichting Rotterdam en 

de Mariniers met zijn roeivereniging Dutch Marines Rowing Challenge wilde er dit jaar een 

steentje aan bijdrage door het organiseren van een roeiwedstrijd op de Nieuwe Maas. In 

totaal deden er 10 sloepen mee aan de race. De Mariniers waren met 5 sloepen aanwezig en 

enkele gastteams uit de omgeving. Het was vroeg verzamelen bij het Mariniersmuseum aan 

de Wijnhaven naast het bij ieder wel bekende Witte Huis gebouw in 1898 en bekend als de 

eerste wolkenkrabber van Europa. Burgemeester Aboutaleb hield een toespraak en loste het 

startschot om 9.20 uur. 

 

De Ben Vossenaar van de Rotterdamse Brandweer vertrok als eerste met 2 minuten daarna 

de Jan van Riebeeck uit Culemborg. Wij lagen als 3e klaar. Enkele supporters schreeuwde nog 

enkele bemoedigende kreten naar ons en maakte snel nog wat foto's van onze start. Wij zagen 

onze voorgangers in de verte door het Haringvliet roeien. De Jan van Riebeeck was al enkele 

meters dichterbij de ben Vossenaar gekomen maar de Brandweer gaf het nog niet op. Deze 

zware sloep komt niet zo snel opgang maar als die loopt weten die roeiers de gang er wel in 

te houden. 

 

Bij het uitkomen van de Leuvehaven nam Willem de bocht zeer scherp en wist de boei 

vakkundig te ontwijken. Onderwijl hoorde we nog enkele kreten van Pim en Yvonne op de kop 

van de Leuvehaven. Bij de Spido was het druk en Willem nam daar wat ruimte vanwege het 

wilde schroefwater van deze rondvaartboten. Toen kwamen onze voorgangers weer in beeld 

en zag Willem dat we een stuk dichterbij waren gekomen. We hadden de vloedstroom tegen 

en ook wat wind. Willem dook met de sloep dichter onder de wal dan zijn voorgangers en 

haalde hier meters winst uit. Langs de oever minder stroom en net iets uit de wind. Wie niet 

waagt die niet wind luid het spreekwoord en Willem wist daar wel raad mee! 

 

Iets voorbij de Ballentent, bij velen uit de omgeving een zeer bekende kroeg/restaurant, lag 

de Sperwer die als keerboei en controleschip fungeerde. De Jan van Riebeeck had intussen de 

Ben Vossenaar ingehaald en zij aan zij koerste zij op de Sperwer af. Het werd smaller en smaller 

want er lag ook nog een behoorlijk groot zeevaartuig langs de Parkkade. Willem begon 

zenuwachtig of was het leedvermaak naar zijn roeiers te roepen: ze zitten elkaar in de weg, 

ruimte zat en nog raken de riemen elkaar. Het blijft een raadsel: wie had de rechte koers, wie 

zat er in de binnenbocht of wie had het meeste verstand van goed zeemanschap? 



De Jan van Riebeeck won de strijd maar nam de bocht te wijd waardoor de Ben Vossenaar 

weer langzij kwam maar nu met meer ruimte. Wij zaten intussen door een zeer krappe bocht 

dicht achter onze voorgangers. Tijdens de oversteek zagen we dat de Ben Vossenaar al 

lichtelijk iets naar links uitweek en de Jan van Riebeeck meer naar rechts en op de 

Katendrechtsehaven aan koerste. Wist de stuurman de route niet meer of was hij daar wel 

eens eerder geweest. We zagen in ieder geval niemand zwaaien. Wij riepen nog: deze kant op 

waarop de sloep van koers veranderde maar wij intussen tussen beide sloepen in kwamen. 

Dat gaf een lekker gevoel om de eerste sloep te pakken. De roeiers in de Ben Vossenaar 

hielden lang stand maar ter hoogte van de Rijnhaven roeide wij er voorbij. Enkele roeiers 

schreeuwde nog wat kreten naar elkaar om elkaar zo aan te moedigen. 

 

Ter hoogte van ons kantoor, WPC, hadden we al een flinke voorsprong en terwijl we het 

passagiersschip de Rotterdam passeerde zag Willem en zijn roeiers dat de Jan van Riebeeck 

zijn cadans had hervonden. Zij kwamen weer snel dichterbij de Ben Vossenaar en ook iets bij 

ons. Waarschijnlijk hadden ze meer kracht gegeven om het verlies goed te maken maar de 

race was net begonnen dus je moet zuinig zijn met je krachten. Was een mooi gezicht op de 

achtergrond die 2 kleine sloepjes naast dat grote passagiersschip. Dat maak een race in 

Rotterdam interessant voor roeiers van buiten deze regio. 

 

De reddingsbrigade voer weer met ons mee op de koppositie en wees ons de weg naar de 

Koningshaven. Ja, ja riep Willem nog, hier trainen we altijd ik weet het! Slim als die was koerste 

Willem gelijk naar de oever van het Noordereiland, wel iets minder stroom mee maar 

gedeeltelijk uit de wind. Eerst nog niet maar verder weg in de Koningshaven koerste de 

achtervolgers ook naar de oever om daar iets voordeel uit te halen. De Hefbrug werd door de 

zijoverspanning genomen, dat had Willem al eerder beproeft en wist de bocht, omdat er een 

schip afgemeerd lag mooi te nemen. De Ben Vossenaar moest nog behoorlijk bijsturen daar 

er nog een flinke vloedstroom liep bij de bruggen. Op de Nieuwe Maas gekomen bleven we 

nu wat uit de oever om voordeel te behouden aan de vloedstroom. Het duurde lang voordat 

de achtervolgers weer in beeld kwamen en we zagen nu dat onze voorsprong behoorlijk 

gegroeid was. Dat gaf ons hoop want de Ben Vossenaar was gezien zijn gunstige handicap deze 

race de gedood vergde kampioen! 

 

De race werd voor ons wat minder spannend, geen onderlinge strijd maar tussen de Ben 

Vossenaar en de Jan van Riebeeck werd het steeds spannender. Menigmaal tijdens de race 

lagen ze zij aan zij of wisselde van de 2e naar de 3e plaats. Dat kan alleen maar de eindtijd 

doen verhogen als je onderling vecht voor een goede positie.  

 



De reddingsbrigade/volgboot hield ons weer in de gaten want bij de Steenplaats moesten we 

binnendoor langs de bakken die hier voor anker lagen. Zo werden we gedwongen om de oever 

te houden en niet de bocht in de rivier af te snijden. Ook bij onze volgers werd dat gedaan. Zo 

niet dan zou je strafsecondes krijgen. Deze controles werden op enkele andere punten ook 

gedaan om de veiligheid te waarborgen. Ook de oversteek van de rivier werd goed geregeld 

met de Radarpost/Verkeersbegeleidend Systeem en grotere scheepvaart op de rivier. We 

koerste nu richting het Zuiddiepje waar een smal bruggetje gepasseerd moest worden. Willem 

maande zijn roeiers extra alert te zijn en eventueel de riemen iets naar binnen te trekken 

zodat we door konden blijven roeien met beide boorden. Dat gelukte prachtig en met wilde 

aanmoedigingen van de fotograven van ons team onder leiding van chauffeur Pim die ons 

volgde tijdens de race werden we vooruit geschreeuwd. Ze moesten nog even wachten op 

onze volgers. 

 

Het Zuiddiepje uitkomende werd Willem nog gewezen op een boei die tijdens de vorige 

Maasrace nog geraakt werd door een roeier. Hij keek mij nog even pijnlijk in de ogen ik 

begreep hem direct! Met een mooie zwaai kwamen we weer op de rivier en vlogen met de 

stroom mee naar het keerpunt bij de boei. Het controleschip de Bambi nam onze gegevens op 

vertelde wel enkele keren: recht oversteken. Later zagen we dat de reddingsbrigade dit 

duidelijk controleerde bij onze volgers. In het heets van de strijd wil je altijd de kortste weg 

nemen maar gezien de afspraken met de medewerkers op het Verkeersbegeleidend Systeem 

werd er een streng beleid uitgevoerd qua oversteken. Aan de overzijde zochten we zoveel 

mogelijk weer de oever op, wel iets meer meters maken maar eerder uit de wind. Soms is dat 

een gokje: meer meter maken, minder stroom tegen of uit de wind! Na de Brienenoordbrug 

achter de palen langs om weer meer uit de stroom te komen dat deden we verderop op ook 

bij de strekdam. Willem hoopte wel om niet de grond te raken want dat zou dan heel wat boze 

blikken opleveren van zijn roeiers. Men zou er nog jaren op terugkomen op die ene fout! 

 

De bocht bij Esch werd ook scherp genomen door vlak langs de keien te koersen. Willem wilde 

geen meter te veel roeien. Toen kwam ons geheime wapen. Wie heeft hier de meeste lef. 

Enkele palen langs de oever werden hier gebruikt voor schepen om af te meren. Deze zijn 

verbonden met loopbruggen wat een onneembare poort lijkt maar Willem had hier in het 

verleden ook zijn slag geslagen door de binnenzijde te nemen en de snelle Kuikensloep de Cor 

de Bruin 2 honderd tal meters in te lopen. Ze lagen toen ver voor maar we hoorde ze even 

later schreeuwen: wat doet ie nou ze gaan sneller wij gaan er ook tussendoor! Vele achter ons 

volgde toen ook onze koers. 

 

 



De waterstand was nu precies goed: net genoeg water langs de oever waar de keien in de 

plasberm net diep genoeg lagen om door te roeien zonder deze te raken en langs de 

afmeerpalen te sturen. De hoogte van de loopbrug was ook net hoog genoeg. Bij de laatste 

palen lag een schip afgemeerd en die had aan het voorschip een draad staan naar de wal. 

Gelukkig vrij strak en Willem schatte het goed in door vlak bij het schip onder de draad te 

koersen. Je zag hem glimmen terwijl hij riep: we hebben hier meters gewonnen en tijd als 

onze achtervolgers niet binnendoor gaan. Terwijl we weer buiten de afmeerpalen kwamen 

zagen we dat de achtervolgers weer in zicht kwamen en de ruimte aan de buitenzijde namen. 

Dat is weer een voordeeltje als je hier bekend ben. We bleven steeds heel dicht langs de oever 

roeien om zoveel mogelijk uit de wind te blijven die in het laatste gedeelte van de wedstrijd 

wat krachtiger was geworden. Menig roeier keek angstig naar de keien maar we misten ze 

net. 

 

Het laatste stuk kwam in zicht we naderde het Tropicana waar we het Boerengat in moesten 

roeien naar de finish. Van verre zag ik Remco met zijn camera rare capriolen uithalen om ons 

goed op de foto te krijgen. Na de brug het Haringvliet in waar het vrij smal is. Inhalen is hier 

niet toegestaan maar wij hadden daar geen last van. Onze volgers hadden hier later meer last 

van omdat er ook even gestopt moest worden voor een vertrekkend groot jacht. De laatste 

bruggen waren zeer laag door de hoge waterstand. Even flink gang maken, riemen lopen en 

goed bukken. Bij de start was het al krap maar nu nog enger voor menig roeier die verschrikt 

naar mijn keek. Ik had het voordeel dat ik zag wat er kwam maar de roeiers moesten mij op 

mijn woord geloven! Het was ons gelukt als 1e binnen met een grote voorsprong. We hadden 

tijd genoeg om de sloep af te meren en naar de finish, Spanjaardbrug en de Jan Kuitenbrug te 

lopen. Uit respect voor onze volgers namen we nog geen biertje maar moedigde wij ze aan 

toen ze door de Oude Haven voeren. Bij de laatste brug hoorde we vanuit de Ben Vossenaar 

een hoop gekletter van riemen. Hier en daar zal wel een beetje verfschade zitten aan de 

onderzijde van de brug maar gelukkig niemand bezeert. Daarna volgende de andere sloepen 

die wij ook bemoedigend toe riepen voor de laatste meters. De organisatie had het goed voor 

elkaar want het broodje Marnier en glaasje fris smaakte goed. We hadden nog 2 uurtjes pauze 

voor de prijsuitreiking daar er ook een herdenking was waar ieder naar behoefte naar toe kon 

gaan. Ook was er de mogelijkheid om het Mariniersmuseum en het Witte Huis te bezoeken. 

Prachtig gezicht vanaf het dak over de binnenstad, de rivier en de havens. Onze Feijenoorder 

kreeg tranen in zijn ogen toen hij in de verte zijn Kuip ontwaarde. Prachtig riep hij. Wij klopte 

hem bemoedigend op zijn schouder. Fan in hart en nieren. Toen we terug liepen keek hij nog 

1 keer achterom. Toen kwam de grootste ontlading tijdens de prijsuitreiking. Wat we hoopte 

gebeurde men riep als laatste onze naam. Port of Rotterdam de 1e prijs. Dolgelukkig sprongen 

we omhoog en liepen trots met de prijs in het rond.  Daar kunnen we mee thuiskomen. 

 


