
HARLINGEN TERSCHELLING RACE 
 
Na een dag van voorbereiding vertrok woensdagochtend om 7.00 uur het transport richting 
Harlingen. De RPA 24 had 3 sloepen op sleeptouw. De bemanning bestond uit de schippers: Willem 
Borsboom en Roelf Kunst, Mario, Adrie, Nelleke en broer Jos waren ter assistentie aan boord voor 
begeleiding van de sloepen in de sluizen. Prachtig weer dus het zag er weer mooi uit toen we door 
Rotterdam voeren. Te vroeg voor onze collega's in die grote toren maar ter hoogte van Bolnes 
werden we nog net gezien door Tineke de Bruin die waarschijnlijk nog een traantje weg pinkte toen 
ze haar sloepje zag. Via de mobiel werd ons een goede reis gewenst. 
 
Op de rivier de Lek werd de gehele boot gesopt en diverse andere klusjes want we wilde er piekfijn 
uitzien tijdens de race. Spoedig passeerde we de Beatrixsluis en voeren het Amsterdam Rijnkanaal 
op. Tijd voor een soepje en boterham. Het was aardig druk op het kanaal en menig keer moesten we 
even afstoppen vanwege de golfslag die alle schepen veroorzaakte. De sloepen gingen dan behoorlijk 
tekeer maar de bemanning hield dat goed in de gaten. 
Ook de leertjes op de riemen werden iets verschoven want tijdens de laatste trainingen was 
gebleken dat ze niet goed zaten. Met alles wordt rekening gehouden om met het juiste materiaal 
goed te kunnen presteren. Via de Oranjesluis voeren we het Markermeer op. Als een spiegeltje was 
het water en het heldere weer zorgde er voor dat we de boeien goed konden zien. Gezien de vele 
zandbanken was het zaak de juiste geul aan te houden. We bereikte de volgende sluis bij de dijk van 
Enkhuizen. We konden snel schutten en voeren nu het IJsselmeer op richting de Afsluitdijk. Het 
zonnetje lokte een aantal runners om op het achterdek plaats te nemen en zich te voorzien van een 
lekker kleurtje. Rond de klok van 18.00 uur werd er een lekkere pan met een Portugese hap 
verorberd. Adrie zijn vrouw had haar best weer gedaan. 
Onderwijl koerste Willem en Roelf via diverse boeien naar de Lorentzsluis. 
Daar werd navraag gedaan bij de sluismeester naar de waterstand richting Harlingen. De Boontje was 
het laatste jaar verder uitgediept en we konden zonder problemen verder varen. Dat kwam mooi uit 
dan hoefde we de volgende dag geen rekening te houden met het tij en hadden meer rust om de rest 
van de race voor te bereiden. Om 22.00 uur liepen we de haven binnen en rond de klok van 23.00 
lagen de sloepen in de vluchthaven en de RPA 24 afgemeerd in de Wilhelmshaven. Even tijd voor een 
glaasje en niet te laat naar bed want er wachtte ons de andere dag nog genoeg zaken die geregeld 
moesten worden. 
 
Donderdagochtend waren we weer bijtijds op. Het mooie weer zorgde er voor dat we lekker aan dek 
konden zitten waar we genoten van de koffie. Diverse supporters en andere roeiers bezochten ons 
even voor een praatje. In de loop van de dag weer wat karweitjes en de inschrijving regelen van de 
wedstrijden. Nog wat boodschappen doen die Willem regelde met zijn vouwfietsje. Die zijtassen 
hadden al veel vervoerd! Gelijk maakte Willem een toertje door de stad want hij maakte graag wat 
kiekjes of praatje met diegene die hij tegenkwam. Siem en Daan verraste ons nog met een appeltaart 
want Daan vertelde ons dat we dat wel verdiende daar zij de andere dag als supporter mee mocht 
varen. In de loop van de middag kwamen Raymond en Herman ook langs aan boord. Zij verbleven in 
een hotel in het centrum, ja dat ligt beter als een luchtbed! De maaltijd werd in verorberd in een 
restaurant waar we vorig jaar ook waren geweest. We werden hartelijk ontvangen door de eigenaar 
die ons nog herkende. We werden gelukkig niet geweigerd! Willem had het weer snel voor elkaar 
met zijn contacten! Hij schoof aan bij een tafeltje met Duitse gasten. Hij had het hoogste woord bij 
zijn Duitse vrienden ze lagen dubbel want hij ging van Duits naar Engels en dan weer wat Nederlands. 
Het vrouwtje sloeg van vreugde haar dijen blauw. We weten nog steeds niet precies wat hij allemaal 
vertelde maar haar man kon er om lachen dus dan moet het goed geweest zijn. Op de terugweg naar 
boord kreeg hij het ook nog voor elkaar, ondanks dat hij bang is voor honden, om tijdens de passage 
van de poort via een onduidelijk hupje een hond aan het schrikte te maken dat die ook een meter 
omhoog sprong en er al keffend vandoor ging. Die avond toch redelijk vroeg de kooi in (luchtbed, 
bank of bunker). 



 
Vrijdagochtend kwamen de supporters en roeiers bijeen op de RPA 24. Ieder had wel iets 
meegenomen van bananen voor de roeiers of heerlijke koeken die we weer van de supporters 
kregen. We kwamen niets tekort tijdens de oversteek. De roeiers waren lekker bezig met de 
voorbereiding van de race: 
kussentjes, drinkzakken of andere hulpmiddelen die men nodig had tijdens de race. Veel drinkwater 
werd er meegenomen want het zou warm worden zeker voor de roeiers. Iedere paar minuten gingen 
er 10 sloepen van start. Wij zaten in één van de laatste startgroepen. Intussen was de Cor de bruin 1 
wat aan het in roeien en wij waren ook los gekomen van de wal. We zochten een plekje vlakbij de 
startlijn om onze roeiers nog wat kreten na te schreeuwen en wat foto's te maken. Het zal ons deze 
wedstrijd niet aan foto's ontbreken want er liepen er een paar aan dek met lenzen die groter waren 
dan de mast. Ben benieuwd of onze laptops het aan kunnen als ze door gestuurd worden! De Cor de 
Bruin 1 had een goede startpositie en zat vrij vooraan bij het uitlopen van de haven toen ze uit beeld 
verdwenen. Wij moesten wachten tot de laatste 2 startgroepen ook waren gestart en de startlijn was 
verwijderd om de haven uit te kunnen varen. De Anthony van Hoboken had haast een vliegende start 
want men had er geen erg in dat ze aan de beurt waren. Vol vermogen roeide de roeiers naar de 
startlijn waarna gelijk het startschot viel. Zo die hadden alvast alles geven voor de start! Nadat ook 
de laatste snelle sloepen waren gestart konden wij in de achtervolging naar onze startgroep met de 
Cor de Bruin 1. 
 
Wat een prachtig gezicht: aan de ene kant een armada van volgschepen die volle kracht op zoek 
waren naar hun sloep en aan de andere zijde tussen de boeienlijn voor jachten de sloepen die 
onderling al in gevecht waren met hun directe tegenstander. Iedere stuurman zocht wel een sloep op 
met een tegenstander die op handicap of in het verloop van de wedstrijd aan elkaar gewaagd waren. 
Raymond had al snel de Grutte Bear uitgezocht wat voorgaande jaren ook al was gebeurd en tot het 
laatst als sparringpartner gebruikt konden worden voor een goede einduitslag. Eindelijk kwam de Cor 
de bruin 1 in beeld. De supporters werden zenuwachtig want men wilde hun collega, man, vader, 
broer of zus aanmoedigen of foto's maken. Enkele malen kruiste de sloepen onze koers daar deze 
tussen de boeien de beste lijn mochten varen en soms buiten de boeienlijn. Dan was het zaak voor 
de volgboten om niet de sloepen te hinderen. Dit zou dan strafpunten voor hun sloep kunnen 
opleveren en daar zit je niet op te wachten. De Cor de Bruin 1 en de Grutte Bear wisselde steeds 
stuivertje. Zodra de Grutte Bear dichterbij kwam zetten men in de Cor de Bruin 1 weer aan wat 
resulteerde dat de ene keer de Grutte Bear op 2 meter van de sloep kwam en even later weer 20 
meter achter. Vlak voor de West Meep koos de Grutte Beat een zuidelijker koers dan de Cor de Bruin 
1. Hierdoor werd de afstand wel groter maar de vraag was wie aan het eind meer stroom voordeel 
zou verkrijgen. Het blijft wel eens gokken maar alles heeft te maken met wind, tij of sterkte van de 
stroom. 
 
Wij met de volgboot namen een andere koers want gezien onze diepgang moesten wij via een 
andere route naar de haven van West Terschelling varen. We zwaaide nog naar de roeiers en maakte 
nog wat foto's en toen volle kracht de West Meep in. De Cor de bruin 1 ging in een rechte koers naar 
het Schuitengat. Dit is een vaarwater waar voorgaande jaren alles bij elkaar kwam doordat de 
ruimte/diepgang dit veroorzaakte. Dit jaar was het Schuitengat verdiept en breder geworden er 
lagen nu zelfs boeien. De Grutte Bear kwam nu weer gelijktijdig met de Cor de Bruin 1 voor het 
Schuitengat uit. Dus eigenlijk geen winst behaald. Het gelukte Raymond in het Schuitengat om toch 
nog enkele sloepen in te halen. Dankzij goed laveren en aanzetten van de roeiers vlogen ze door het 
Schuitengat. Wat een drukte hier maar wel een mooi gezicht. Het laatste stuk naar de haven werd 
ingezet en onder het roepen van: ik zie de Brandaris of het is nog 800 meter roeide de roeiers zich 
het snot voor de ogen. Toen lukte het de Grutte Bear om toch langs de Cor de Bruin 1 te roeien. Dat 
deed pijn maar later hadden we er vrede mee toen bleek dat deze sloep 1e was geworden. De RPA 
24 had alles mee en kwam mooi uit achter een sloep die als 1e in het veld lag. De pier van de haven 



stond bommetje vol met supporters. Ineens ontwaarde Willem een schreeuwende vrouw op de pier 
die steeds maar riep: Willem ik sta hier! 
Natuurlijk gelijk weer een paar lolbroeken met opmerkingen maar Willem wuifde dit met een 
glimlach van zich af. Moet een mooi gezicht zijn geweest vlak achter de 1e sloep de finish over 
komen. Willem had zijn PR werk weer goed uitgerekend. Tijdens de passage van de huizen 
ontwaarde we Andre Toet met familie die ons hartelijk toezwaaide vanaf zijn balkon. Ja, die vorige 
BBQ en feestje zijn we nog niet vergeten. Later kwam hij ons nog opzoeken en we haalde nog enkele 
anekdotes op. 
 
De Cor de Bruin 1 vocht zich in de laatste honderden meters naar de haven en hield de Grutte Bear in 
het oog. Ook hier bleek, wie de meeste lef had om heel dicht langs de zandplaat te koersen die had 
het meeste voordeel om minder tegen stroom te krijgen. In dat laatste stuk als je eigenlijk al stuk zit 
doet iedere meter meer stroom extra pijn. Totaal kapot kwam de Cor de Bruin 1 over de finish. 
Menig roeier keek verschrikt naar zijn handjes en zag de blaren erbij hangen. Wij hadden met de RPA 
24 intussen een mooi ligplaats gekregen van de Havenmeester bij het betonningssteiger en vingen de 
sloep even later op. De roeiers waren blij dat ze uit de sloep konden. 
Even later ook de Brandweer en de Carma langszij. Toen begon het spel van verhalen! De 
Havenmeester kwam langszij en verkondigde dat we weer van zij moesten en dat er wat schepen 
tussen moesten maar de sloepen konden wel langszij blijven liggen. Gelukkig, wel wat werk maar de 
sloepen in het zicht. 
De Havenmeester nam als gewoonlijk trouw zijn zakje met spiegeltjes en kralen in ontvangst. Als 
vrienden (Havenmeesters) onder elkaar bedankten we elkaar voor de goede samenwerking. Het 
werd na die tijd reuze gezellig aan boord en later op de avond rondom de Brandaris!  
 
Zaterdag tijdens de terugreis die voorspoedig verliep hoorden we dat we 44e in het Algemeen 
Klassement waren geworden in een zeer snelle tijd 2.59 uur. 
Het oude record van 2.55 bleef staan maar wij als team waren er erg blij mee. Mooi weer en binnen 
3 uur geroeid onze doelstelling was bereikt. Wij bedanken ieder die heeft meegewerkt om deze reis 
en wedstrijd mogelijk te maken. Ook dank naar de trouwe supporters en begeleiders van het 
transport. 
 
Willem Borsboom 
Coach roei team Port of Rotterdam 
 


