
AMSTERDAMSE GRACHTEN RACE 
 
Deze wedstrijd werd met de Cor de Bruin 1 geroeid. Sinds kort word deze race niet meer voor de 
hoogste klasse gewaardeerd daar er de laatste jaren toch te veel oponthoud was in de grachten door 
rondvaartboten en plezierjachten. 
Eerst zouden we helemaal niet meedoen maar het Rotte team wilde graag deze wedstrijd roeien. 
Willem was daar natuurlijk voor want als Port of Rotterdam kan je toch niet wegblijven bij je 
Amsterdamse roeivrienden! 
 
Het transport team was al vroeg onderweg met in haar kielzog: De Carma en de Ben Vossenaar. De 
reis verliep voorspoedig en we stonden snel in de rij voor de kraan. Net op tijd kwamen de roeiers 
aangewandeld om te helpen met kranen en de sloep af te meren. Willem zocht een mooi plekje met 
de trailer. Het was al dringen met roeiers en sloepen langs de kant want ruim 137 sloepen deden er 
dit jaar mee. Blijft een wedstrijd die vele roeiers willen roeien, ondanks dat oponthoud je in het 
klassement vele plekken naar achter kan gooien. 
 
Willem zocht voor de start, nadat alles was geregeld, nog even de rust op in zijn auto want hij zat niet 
goed in zijn vel en zag er wat pips uit. Even bijkomen riep ie nog maar straks ga ik er voor. De roeiers 
haalde Willem later op maar die liep weer foto's te maken en ineens waren ze hem kwijt. Nu een 
keer Willem niet zenuwachtig maar de roeiers! Ze hadden hem snel gevonden bij de start waar de 
brandweer op de foto werd gezet. Ja, ja ik kom zwaaide hij lachend naar de zoekers. Nog even wat in 
roeien en langzaam opschuivend naar de startlijn in de sluis. Wij zouden als één na laatste 
vertrekken. Dat zag er gunstig uit. Aantal gelijkwaardige sloepen voor ons en de Hes achter ons. Die 
laatste is in de regel sterker als ons maar we hoopte hem lang voor te blijven. De Last of Titanic en de 
Caatje van Warmond zaten voor ons dat waren sterke sloepen om ons op voor te trekken. Als we 
met de CdB 1 een Whaler en Kuikensloep kunnen bijhouden of zelfs inhalen dan zaten we goed. 
 
Willem was wat gespannen en had diverse instructies op een harde manier over zijn roeiers heen 
geschreeuwd om aandacht te krijgen en ze erop te wijzen dat alles in orde moest zijn voor de start en 
race. Ja, ja knikte menig roeier en zorgde ervoor dat zijn drinken onder handbereik lag en het 
kussentje goed zat. Ook de opdracht om tijdens de race, als Willem met een heftige stem zou 
roepen, gewoon te luisteren en te doen wat hij zei! Zeker niet in de rondte te kijken. Willem was 
erop gebrand de start juist uit te voeren zonder de kant van de smalle sluis te raken. Ook wilde hij de 
prestatie van vorig jaar van het team verbeteren zodat ze konden zien waar het aan lag: goeie roeiers 
of stuurman of beide? 
 
Toen was het zo ver: het startschot viel en we waren mooi weg zeker toen SB nog even iets harder 
trok. We volgde de Caatje van Warmond mooi door de eerste grachten en liepen heel langzaam op 
deze sloep in. De Hes kwam ook steeds iets dichterbij maar bij passages van bruggen kon deze brede 
sloep niet altijd met beide boorden roeien en dat koste weer meters zodat onze onderlinge afstand 
vrijwel gelijk bleef. We waren de Caatje van Warmond tot een 10 tal meters genaderd maar Willem 
wilde het tussen de vele bruggen niet forceren om er voorbij te komen. Rustig aan jongens zodra we 
op de Amstel zijn komt er ruimte. Even later voeren we de Amstel op waar aan de overzijde een boei 
gerond moest worden zodat de sloepen recht over zouden steken. Toen zag Willem zijn kans schoon 
want hij zag dat de Caatje van Warmond een andere koers nam en de boei waarschijnlijk niet zag. 
Willem waarschuwde zijn 
roeiers: mannen aanzetten ze gaan verkeerd nu pakken we ze. 
Willem riep gelijk naar de stuurman van de Caatje van Warmond: hallo jullie gaan verkeerd je moet 
naar de gele boei toe. Ze kozen eieren voor hun geld want er lag ook een controleschip. Willem werd 
helemaal wild en schreeuwde: 



doorgaan we komen er voorbij en pakken de binnenbocht bij de boei. Zijn plan slaagde, ook een 
beetje door de extra meters die de Caatje van Warmond maakte maar dat gebeurd als je niet scherp 
ben. De roeiers vonden het prachtig dat ze zo snel de Caatje van Warmond voorbij waren. 
 
Via de Amstel kwamen we op de Singelgracht waar weer diverse smalle bruggen gepasseerd 
moesten worden. De ene keer SB riemen lopen en bij de andere brug BB riemen lopen terwijl er 
gelijk gedronken kon worden voor diegene die niet roeide. Willem spoorde zijn roeiers extra aan bij 
de bruggen op te letten want de kans bestond altijd dat een riem een muur of paal kon raken en daar 
wordt je als roeier niet vrolijk van. Later zagen we nog enkele kapotte riemen drijven in de grachten 
en geloof mij maar dat die roeiers zere polsen hadden met als gevolg enkele krachttermen door de 
sloep. Ook wij ontkwamen er later een keer niet aan doordat we wat doorzwaaide raakte een riem 
lichtelijk een muur van een brug. Gelukkig had Willem net om aandacht gevraagd daar het smal werd 
zodat men er op bedacht was. Toen voeren we het Lozingskanaal op en zagen nu meerdere sloepen 
voor ons. We kwamen in het veld met de iets zwaardere sloepen terecht. Ook de Last of Titanic 
kwam meer in het zicht dat gaf een goed gevoel maar het zou heel lang duren voor we ze echt 
zouden naderen. Geeft een goed gevoel als je met de CdB 1 een Kuikensloep inhaalt. Ook zagen we 
de Hjoed 'n Makkie 2, ook altijd een lekkere graadmeter in de race, voor ons opdoemen. We 
moesten een scherpe bocht bakboord uit maken om in de Nieuwe Vaart te komen. We zaten nu vlak 
achter enkele sloepen. Ook de Hes achter ons was ons weer wat genaderd doordat het vaarwater 
breed genoeg was om flink door te roeien. De Caatje van Warmond gaf nog wel even tegengas maar 
bij de brug met dubbele doorgang passeerde de Hes de Caatje van Warmond. Voor ons was het nu 
de vraag hoe hard zouden ze nu op ons inlopen daar het vaarwater op een enkele brug na hun de 
gelegenheid gaf om gas te geven. Zeker bij het Oosterdok kwam er veel ruimte. Vlak voor het 
Oosterdok haalde we nog 2 sloepen in waaronder de Hjoed 'n Makkie 2. Eddie begroette ons nog, 
altijd leuk als roeivrienden nog even de tijd nemen om elkaar te groeten maar daarna begon het 
gevecht weer opnieuw om ons bij te houden. We voeren nu het Oosterdok op. Mooi stukje om daar 
te roeien met al die oude museumschepen en de klipper Rotterdam naast het museum. Willem 
maakte snel nog wat foto's. 
 
We moesten weer een boei ronden maar tegelijk ook een sloep passeren wat krap lukte maar we 
hadden de binnenbocht te pakken. De Hes was ons aardig genaderd maar werd bij de boei in de 
buitenbocht gedwongen en verpeelde weer vele meters. Zo dat was mooi voor ons dan zouden we 
voor hun de Oude Schans op roeien waar het weer druk en smal zou zijn en dan valt inhalen niet 
mee. 
Mooi gezicht de Oude Schans met zijn markante toren aan stuurboord maar gelijk kwam het eerste 
probleem in zicht want vanuit een stuurboordgat kwam een rondvaart bootje de Oude Schans 
opvaren en lag dwars in de weg. Willem begon als een gek te schreeuwen en te zwaaien. De 
passagiers keken verbaasd op want die wisten ook niet wat er op het water aan de hand was. De 
schipper zag ons toch en draaide bij waardoor we er naast kwamen maar nog niet konden passeren. 
Willem riep om meer ruimte en toen de schipper al die riemen zag en dat wij toch snel waren gaf hij 
iets meer ruimte. Gelukkig konden we er voorbij en schoten de zeer smalle sluis in waar maar met 1 
boord geroeid kon worden. Hier kwamen wel een langzamere sloep en rondvaartboot tegen dus 
even wat inhouden. Na de sluis weer vol in de riemen en met wat gekletter van riemen passeerde we 
de sloep. De volgende sloep kwam in beeld en de stuurman vroeg netjes aan Willem aan welke kant 
ik wilde passeren. Ik koos voor bakboord met de optie van de smalle doorgang maar daarna de 
binnenbocht. Hij was blij met de brede doorgang maar wij kwamen toch beter uit en passeerde zo 
weer een sloep en voeren nu de Amstel op. 
 
Het volgende opstakel diende zich aan: de rondvaartboot waren we nu zo dicht genaderd dat we iets 
moesten ondernemen vlak voor de Blauwebrug. De rondvaartboot moest het brede gat nemen en 
Willem spoorde zijn roeiers aan alles te geven en koos voor de heel smalle doorgang. In de smalle 
doorgang moesten beide boorden riemen lopen. Het lukte we zaten naast de rondvaartboot aan de 



binnenzijde. Hier moesten we stuurboord uit de Herengracht op. Ook de rondvaartboot wilde dat en 
we waren er nog niet voorbij! Willem begon weer te schreeuwen: geef alles we pakken weer dat 
kleine gat maar eerst vaart maken. Doordat de rondvaartboot niet zo snel ging vanwege zijn lengte 
en breedte dreef de Cor de Bruin 1 voorbij die rondvaartboot en kwam na de brug er voor te liggen. 
Even weer rust in de sloep brengen en rustig verder roeien even bijkomen van deze inhaal 
manoeuvre. De roeiers glommen van oor tot oor want ze hadden in de gaten wat die Willen flikte. 
Willem moest nu ook regelmatig drinken want hij leek wel zo schorre papegaai. Voorlopig hadden we 
een aardig vrij veld voor ons en passeerde met gemak nog een sloep. Daarna kwamen onze 
Amsterdamse roeivrienden in beeld bij het passeren van een brug. Bij het indraaien van de volgende 
gracht werd er extra aangezet. Martin van de Port of Amsterdam sloep "Boomsluiter" gaf een teken 
van kom maar. Het was nog vrij smal maar Willem gokte nu of nooit. Martin ging iets naar 
stuurboord en wij weken zo ver mogelijk naar bakboord uit. Hier kwam een klein probleempje in 
beeld: 
een sloepje langs de kade zorgde er voor dat de ruimte krapper werd en een jacht verderop zou ook 
voor problemen zorgen als we er niet snel voorbij kwamen. Hier en daar raakte enkele riemen elkaar 
lichtelijk. Willem besloot de Cor de Bruin 1 voor de Boomsluiter te gooien en riep naar zijn 
stuurboord 
roeiers: even de riemen omhoog om onze vrienden niet te veel te hinderen. 
Bakboord gaf alles en net op tijd kwamen we voor de Boomsluiter. Willem riep nog enkele vriendelijk 
kreten naar Martin en zijn ploeg als dank voor de medewerking. 
 
Via de Leidsegracht, Keizersgracht, Reguliersgracht, Prinsegracht en weer de Leidsegracht voeren we 
de Singelgracht op. Gelukkig op dit stuk van de grachten weinig last van rondvaartboten. Het lukte 
ons zelf er nog 2 in te halen. De toeristen waren druk in de weer met camera's en zwaaien naar de 
roeiers. Voor die Koreanen en Japanners moet het een prachtig gezicht zijn geweest. Later zagen we 
foto's van rondvaartboten die echt in de weg lagen en zag men menig roeier vervaarlijk zwaaien 
richting die rondvaartboten en de schipper van alles verwensten omdat er geen ruimte was. Even 
geen sloepen in de weg maar er roeide er zat voor ons. Willem vreesde in de Hugo de Grootgracht 
een hoop problemen te krijgen. Zijn vrees werd bewaarheid terwijl ze de Hugo de Gracht in voeren. 
Een langzame sloep versperde voor vele sloepen een snelle doorgang. Passeren was onmogelijk dus 
gewoon volgen. 
Gelegenheid genoeg om te drinken of snel wat te eten te pakken. Willem riep menigmaal om kalmte 
want de roeiers wilde vooruit. Ja, hier hebben wij en enkele andere sloepen wel veel secondes of 
minuten verloren maar dit hoort bij de Amsterdamse Grachten Race. 
 
Gelukkig kwamen we nu op de Kost Verloren Vaart terecht met voldoende ruimte maar de vele 
sloepen soms wel 3 breed maakte het toch moeilijk om te passeren. Hier en daar nog een brug of 
een breed werkschip wat er voor zorgde dat de stuurman een juiste koers moest kiezen. Gelukkig 
haalde we hier vele sloepen in. Ook de Last of Titanic kwam weer in beeld we waren ze tot honderd 
meter genaderd. De laatste 2 kilometer werd alles gegeven met nog enkele passages van sloepen 
maar de Last of Titanic haalden we net niet in dat scheelde weinig. Rick in de Last of Titanic was blij 
dat de race niet verder was gepland want dan was het ons echt gelukt! We kwamen kapot over de 
finish en sportief feliciteerde we onze roeivrienden in de Last of Titanic voor hun geboden 
tegenstand zeker de laatste kilometer want ze hadden ons zeker gezien. Zo strijd zorgt er ook voor 
dat het tempo in beide sloepen omhoog gaat wat een betere eindtijd oplevert. Ook andere sloepen 
groeten ons en wij hun terwijl we richting kraan dreven. Willem ging snel naar de auto met trailer en 
één van de roeiers liep mee om de koelbox met fris te halen dat hadden ze wel verdiend. Het kranen 
verliep ook lekker en met een tevreden gevoel maar gesloopt ging Willem weer op pad met de trailer 
richting Eemhaven. De roeiers bleven nog even napraten en gingen daarna de stad in voor een 
heerlijke maaltijd. Daarna ging ieder weer blij naar huis zeker toen de uitslag bekend werd: 39e in het 
Algemeen Klassement een duidelijke verbetering met vorig jaar. 
 


