
De Kaag een wedstrijd lekker dicht bij huis. Een makkie dachten we. Om 10 uur verzamelen in de 1e 
Eemhaven. De koelboxen waren snel gevuld en de sloep stond ook rap buiten. Toen begon het! Weer 
een stroomstoring via de stekker van de trailer, auto of was het nu toch dat de automaat verkeerd 
stond? 
Starten deed die even niet. Gelukkig het accu snelstarter kastje uit voorzorg in de auto gelegd 
vanwege een eerdere storing. Gelukkig na een kwartiertje op pad. Ja, hoor net het terrein af stond de 
politie naast de auto. Meneer zo mag u niet verder rijden er moeten opzetspiegels op de auto. 
Ondanks mijn zielige blik en met de woorden we kunnen alles goed overzien was de beste man niet 
te verwurmen. Ook op mijn vraag: kijk u ook even dan ziet u het. Nee, als ik u zo ziet rijden dan gaat 
u op de bon. Daar was niets meer aan te doen. We mochten ook niet even naar de ANWB rijden om 
daar het probleem op te lossen. We rijden al die jaren al zonder. We wilden niet verder in discussie 
gaan want we zagen: dat gaan we verliezen van dat mannetje! Snel de trailer los en naar de 
waalhaven waar een zaak zit met automaterialen. Vergeefs niet in huis maar de zaak in Spijkenisse 
had ze wel. Als de bliksem weer op pad. U begrijpt Willem kneep hem nu al. Na ruim een uur was 
alles weer onder controle en met een paar extra spiegels gingen we weer op pad richting de Kaag. 
 
Onderweg werd er nog gebeld dat we later aan zouden komen. Later bleek dat we echt de laatste 
waren. Onderweg ook nog contact met Ton en Jos want die bleken de weg kwijt te zijn. Zij fietsten 
met een tandem naar de Kaag toe. 
Dus weer druk bellen met zusje Nelleke die wat tips had. Ook Ad en Cees hadden alles tegen want ze 
stonden in de file voor een ondergelopen tunnel. 
Kranen verliep gelukkig snel dus even later zaten we gezellig met een kopje thee of koffie op het 
terras. Was behoorlijk druk en vele bevriende roeivrienden begroeten ons. 
 
Het was een drukte van belang want de Kaag was een wedstrijd waar de gehele roeiwereld bij wilde 
zijn. De organisatie had het goed geregeld: eerst de dames van start, ook de Gigs hadden hun eigen 
wedstrijden en daarna waren de heren aan de beurt. Wij en vele andere teams zaten rap in de sloep 
en roeide zich even in achter de startlijn. Willem lag lekker dichtbij de eerste start en maakte wat 
foto's maar gelijk stand-by voor de tweede startgroep. Onze buren probeerde ons nog weg te sturen 
maar Willem wees op de ruimte die voor alle sloepen genoeg was. We hadden een goede start maar 
na zo honderd meter kropen de Mercator, Caatje van Warmond en de Hes ons langzaam voorbij. Wij 
lagen in een rechte lijn naar de boei en langzaam kwamen onze voorgangers naar ons toe en in 
kiellinie roeide we naar de hoek van de Lakerpolder. Door onze gunstige koers konden we nog even 
aanhaken. Voorbij de bocht liepen onze voorgangers toch op ons uit. Wij zaten op zo 30 meter van 
de Hes en konden deze heel lang volgen tot het Fajeril eiland. Dit is altijd een mooi punt bij het dorp 
de Kaag zeker als er zo groot jacht bij de werf ligt. 
Ieder jaar zien we wel een ander groot jacht in aanbouw voor een rijke landgenoot of toch een rijke 
prins uit Koeweit? 
 
Willem sneed het bochtje behoorlijk krap aan en wist weer enkele meters winst te pakken op de Hes. 
Deze sloep steekt iets dieper en moet ook vanwege de zuiging wat verder uit de kant blijven. Later 
gebeurde dit nog enkele malen in het smalle ondiepe Klein Kerkengat en de Diepenhoek. Hierdoor 
wisten we de achterstand beperkt te houden tot zo 40 a 60 meter. Dit zou de hele wedstrijd zo 
blijven. Doordat we geen sloepen inhaalde en er van achter ons ook nog weinig dreiging kwam was 
deze wedstrijd niet zo spannend. Nadat we 2 boeien waren gepasseerd bij de plassen: De Kever, 
Spijkerboor en Zweiland kwamen we weer in de buurt van Kaag Sociëteit. Je hoorde de speaker van 
verre al diverse sloepen aanmoedigen of bijzonderheden van het team vertellen. Ook wij werden 
genoemd en menig toeschouwer of supporter bij de starttoren juichte ons toe. Je zag Willem 
glimmen als een vrouwelijke supporter zijn naam over het water riep! 
 



We kwamen in de laatste kilometers van de wedstrijd te zitten. Vanuit het achterveld zagen we al 
een tijdje de Last of Titanic opdoemen ze kroop heel langzaam dichterbij. Zou toch niet waar wezen 
dat zij ons zouden inhalen! 
Ook een witte Whaler kwam sterk opzetten. Waarschijnlijk was dat een rede dat de Last of Titanic zo 
hard liep. Onderlinge strijd verhoogt het tempo. 
Nadat de Whaler voorbij was zakte de Last of Titanic weer iets terug maar de Whaler werd nu voor 
ons een echte bedreiging. Deze liep duidelijk harder dan wij. We kwamen nu weer in wat smaller en 
bochtig water, langs de Zwanenburgerpolder, terecht waar het ook aankwam op goed stuurwerk 
langs de oever en in bochten. Gelukkig deze race weinig last van wind en het weer was ook duidelijk 
opgeknapt. Door de warmte moest er wel veel gedronken worden wat Willem goed in de gaten hield. 
Soms werd Willem er op gewezen dat hij de bocht te krap nam of te lang onder de oever bleef 
vanwege de diepgang. 
Stenen raken met je riem of door zuiging vanwege de ondiepte kost ook snelheid. Marco hield strak 
de meter in de gaten en als de snelheid te veel afnam werd Willem daarop gewezen. 
 
Op de brug, bij Warmond, stond een trouwe supporter, Daniel, ons aan te moedigen en foto's te 
maken. Deze worden later altijd doorgestuurd en Willem houd de contacten altijd warm door zijn 
foto's van haar team en de Port of Rotterdam naar haar door te sturen. Zo bouw je een leuke 
vriendenclub op. 
Ook haar man Siem kennen we al jaren want in het verleden heeft hij menig keer bij ons ingevallen 
als gastroeier bij een wedstrijd. De laatste 2 kilometer werden we behoorlijk opgejaagd door onze 
achtervolger waardoor we steeds weer enkele meters dichterbij de Hes kwamen maar ook deze 
roeiers hielden ons in de gaten en werden zo ook gestimuleerd om meer aan te zetten. 
Zij zaten al een tijdje achter een sloep, Trewes 2, aan die ze heel langzaam inhaalde. De laatste 
kilometer werd alles gegeven maar onze voorgangers konden we niet meer inhalen maar onze volger 
bleven we ook voor. Met zo 60 meter achterstand kwamen we over de finish en omkijkend zat onze 
volger op zo 50 meter. Knap gedaan boys riep Willem: we zijn ze voor gebleven. We hadden dan wel 
niets ingehaald maar we waren ook niet ingehaald en dat laatste is ook een goed gevoel. 
 
Geen tijd om bij te komen want we gingen gelijk naar de kraan want er lagen nog niet veel sloepen. 
Willem sprong uit de sloep en verzorgde de trailer richting de kraan. Binnen een half uur was alles 
geregeld en stond de sloep weer vast op de trailer. We gingen nog even terug naar de Kaag Sociëteit 
want het mooie weer nodigde ons uit voor een heerlijk biertje. De muziek speelde op volle toeren 
want er werd al gehost en gedanst zeker toen er 2 verkleden artiesten de boel nog meer wisten op te 
zwepen. Nadat we ook nog wat lekkers hadden gegeten besloten we toch maar te vertrekken want 
de prijsuitreiking zou nog even duren en daarna vreesde we lange wachttijden als ieder zou 
vertrekken met de auto's en trailers op dat smalle dijkje. 
Later hoorde we dat we in onze klasse op de 8e plaats waren geëindigd en onze directe tegenstander 
de Hes op de 14e plaats. De Mercator hadden we op handicap net achter ons gehouden en de Last of 
Titanic was met 13 seconden voorsprong op ons als 4e geëindigd. Die hebben het laatste jaar veel 
geleerd, waarschijnlijk van 2 van onze ex roeiers die daar nu in roeien! Al met al zijn we dik tevreden 
over deze wedstrijd op de Kagerplassen.  
 
 


