
MAASRACE 
 
De Wereld Havendagen in Rotterdam is een plek waar de sloepen strijden op de Nieuwe Maas. Dit 
jaar waren 43 teams uit het gehele land aanwezig. Door de drukte op het water en de vele demo's op 
het water is het altijd hectisch om bij de startlijn te komen. De start is massaal en zoveel mogelijk op 
1 lijn over de breedte van de rivier. Door uitloop van een demo werd de start iets opgeschoven wat 
niet goed viel bij de roeiers en stuurlieden in de sloepen. 
Het was een hele kunst om de sloep recht te houden vanwege de stroom en sloepen die probeerde 
om op de voorste opstellijn te komen. De organisatie met hulp van RPA vaartuigen en ribs hielden de 
roeiers in bedwang. 
 
Toen was het zo ver de start werd aangekondigd en ieder zocht snel een plek in de goede lijn van het 
Noordereiland. Willem in de Cor de Bruin 2 dwong een mooie plek af door met snelle slagen ter 
hoogte te komen van de startschepen nabij de Wilhelmina pier. We werden door de ribs in de gaten 
gehouden dat we niet over de startlijnen kwamen wat eventueel strafpunten kon opleveren. Toen 
werd de aandacht fakkel ontstoken op de RPA 3 als sein voor de laatste minuut. Dat sein of schot 
wordt door niemand gehoord maar ineens begint ieder als een gek te roeien. 
 
De Cor de Bruin 2 lig zelfs even als 1e in de voorste groep maar uit zijn ooghoek ziet Willem de 
Azorean High al snel van de buitenzijde naar de binnenzijde koersen. Deze sloep kiest altijd voor dit 
aanvalsplan omdat ze niet in het gedrang van andere sloepen willen geraken wetende dat ze zo op 
kop liggen en dan meer uit de tegenstroom langs de oever komen. De Last of Titanic zat aan de 
binnenzijde vlak achter ons. De Gebroeders van Amerongen aan de buitenzijde naast ons. De 
Anthony van Hoboken kwam zeer snel van achteren naderbij. Jaap wist dat hij Willem in de gaten 
moest houden en toe moest slaan als er ruimte was. De STC boys winnen al jaren van ons maar we 
zouden deze race lang tegenstand bieden. 
 
Vanaf de Erasmusbrug moet het een prachtig gezicht zijn geweest om al die sloepen strijdend op je af 
zien te komen. Menig roeier hoorden nog wel een kreet vanaf de brug maar het was zo druk dat je 
nooit zag van wie of waar je partner stond. Menigeen vloog van de ene zijde van de brug naar de 
andere zijde om ons weer te zien. Het verkeer op de brug zal wel gedacht hebben wat is hier aan de 
hand? Ter hoogte van het Noordereiland kroop de Gebroeders van Amerongen ons voorbij maar de 
Last of Titanic hielden we achter ons zodat we als 3e langs de oever verder konden roeien. De 
Azorean High had al tientallen meters voorsprong genomen. Dat moest ook wel gezien zijn 
ongunstige handicap. Alle sloepen maken evenveel kans om te winnen na berekening van tijd en 
bouw sloep. Al roeiend langs het Noordereiland werd het deelnemersveld langzaam een lang gerekt 
lint. De Cor de Bruin 1 met stuurman Raymond Verschoor lag nu als 12e in dit lint maar ondervond 
nog wat hinder van sloepen voor en naast haar. Ook waren er sloepen die met de riemen in elkaar 
kwamen of zelfs raakten waarna men tegen de wal voer of dwars kwamen te liggen. Dat moet voor 
de toeschouwers op de brug en kade een spektakel gezicht zijn geweest. 
 
Na passage van een groot binnenvaartschip dat langs de kade gemeerd lag koersten we gelijk weer 
naar de wal. Even verderop lagen een viertal gele boeien vanwege obstakels onder water. De kade 
was daar gedeeltelijk ingestort. Willem had gehoord tijdens de briefing of men deze boeien moest 
respecteren en aan de buitenzijde moest passeren waarop een antwoord kwam: 
dat moet je zelf weten ze liggen er niet voor niets. Willem had al een stout plan in zijn gedachten en 
wist het nu zeker: daar zou hij scherp langs gaan varen een beetje risico nemen maakt het spannend 
zeker als het slaagt. Die gedachte had Jaap ook want hij was met de Anthony van Hoboken tot op 5 
centimeter van ons roer genaderd. Ieder keer probeerde hij aan de binnenkant te komen. Onze 
voorganger ging ook binnen de boeien door en wij volgde ook vlak langs de kade.  
Bij de berg stenen iets uit de wal waarop Willem riep: 



als je stenen voelt gewoon doorroeien en seintje geven. Bij ieder volgend obstakel langs de oever 
probeerde Jaap voorbij te komen maar we hielden de deur goed dicht. Intussen was ook de Orkaan 
ons dicht genaderd. Daar hadden we een vorige race ook al een aardig robbertje mee gestoeid wat 
ons toen een kapot vlaggenstokje opleverde toen ze tegen ons roer voeren. Gelukkig waren ze nu in 
gevecht met de Anthony van Hoboken. 
 
Voorbij het Noordereiland koersten we op de Feijenoordkade af. Onze volgers probeerde ons hier te 
verschalken maar Willem koerste iets naar binnen om meer uit de stroom te blijven en de weg 
binnendoor groter te maken voor de volgers. Hij dwong ze zo naar buiten wat de tegenstanders meer 
in de stroom bracht en meer kracht zou kosten. Dat wisten de volgers natuurlijk ook maar dat 
zouden ze ook gedaan hebben in omgekeerde situatie. Dan moet je toch je eigen beheersen met wat 
doe ik: volgen of proberen er voorbij te komen wat extra kracht kost. Moeilijke beslissing voor de 
stuurman daar de roeiers er voorbij willen! De strategie van Willem lukte en de gehele 
Feijenoordkade hielden we de 2 sterkere sloepen achter ons. We naderde nu de Steenplaats met de 
vele voor anker liggende duwbakken die we niet aan de walzijde mochten passeren. Dat was ons 
goed uitgelegd! Een ander opstakel vlak voor de duwbakken was het steiger van het veerpontje. 
Willem had hier al eens een kunstukje uitgehaald, tijdens een training, terwijl de veerpont er ook lag 
om binnendoor onder de brug door te roeien. De schipper keek toen zeer verbaasd maar Willem 
dacht dat onthoud ik voor de Maasrace. Als de waterstand gunstig is dan heb je net geen last van de 
stenen langs de oever maar blijf je lekker uit de stroom. 
 
De Gebroeders van Amerongen had de zelfde gedachten en koerste voor ons ook tussen het 
steigertje door en Willem volgende nu met een gerust hart. Mijn verrassing ten opzichten van de 
Anthony van Hoboken mislukte nu daar Jaap van te voren zag wat wij deden. Toen kwam er meer 
ruimte en wat minder tegenstroom in de hoek waar de duwbakken lagen. Nu kwam de Anthony van 
Hoboken en de Orkaan ons rap voorbij. Jean Paul begon te roepen: aanhaken, volgen, doorgaan en 
niet opgeven. Willem greep met enkele krachttermen in en 
riep: rust in de sloep, ze zijn te sterk om dat vol te houden. Met wat gemor gaf JP toe maar zweepte 
de roeiers toch toe om door te gaan. Even later voeren we het Zuiddiepje in waar Pim op de brug van 
ons en later de van de 1 foto's maakte. In het Zuiddiepje vlak langs de oever achter onze voorgangers 
aan. Achter ons nog steeds geen bedreiging dus dat zag er goed uit. Zodra de snelheid iets terug liep 
koerste Willem iets uit de kant want de geringe diepte zorgde dan voor zuiging aan de bodem van de 
sloep en dat kost dan snelheid. Even later kwamen we weer op de rivier en koerste richting de 
keerboei. 
 
Vanuit de verte zagen we dat de Azorean High hier al lang voorbij was en dat nu de Gebroeders van 
Amerongen de boei ronden. Willem had gelijk door dat ze in de sloep in de fout gingen! Ze koerste 
niet naar de overzijde van het vaarwater waar nog een gele boei gerond moest worden maar 
koersten gelijk richting de Brienenoordbrug. Diverse kreten vlogen over het water vanuit 
verschillende sloepen maar ze hoorden het niet. Dat zou ze straftijd opleveren terwijl ze zo goed 
lagen in het deelnemersveld. Onze voorgangers en wij ronden keurig beide boeien en gingen nu 
voorstroom weer richting Rotterdam. De weg terug werd nu gemakkelijker vanwege de stroom mee 
maar er werd wel krachtig geroeid want de snelheidsmeter gaf af en toe flinke hoge snelheid aan. 
Dat stimuleerde dan extra om meer kracht te geven om de snelheid op te voeren tot ruim boven de 
11 kilometer. We bleven nu zo ver mogelijk uit de wal om meer stroom voordeel te behouden. 
Onderweg kwamen we nog enkele controleschepen tegen die ons wezen op een nog te ronden boei 
nabij de radarpost zodat we niet een stuk van de route zouden afsnijden. 
Vanuit de achterhoede zagen we nog enkele sloepen iets naderen. Zouden ze meer voordeel hebben 
van de stroom mee of gunstiger roeien tegen de wind in? 
JP werd zenuwachtig en zelfs Ad maakte zich zorgen omdat de Last of Titanic weer dichterbij kwam. 
Bij Tropicana voeren we het Boerengat in. Lekker even uit de wind en op rustig water door de 
Oudehaven naar de Leuvehaven. We kwamen geen knelpunten tegen op dit stuk.  



Zo lang mogelijk keken we achterom maar zagen onze volgers niet meer dichterbij komen. Zo zie je 
maar dat ook de bouw van de sloep voordelen of nadelen heeft van wind, golven of stroom. 
 
De Leuvehaven uitkomend doken we gelijk de stroom, golven en tegenwind weer in. Het waaide nu 
behoorlijk en de vele demo schepen veroorzaakte vele golven. Dit laatste stuk zou zwaar worden. 
Voor de toeschouwers op de schepen en de wal moet het een machtig gezicht zijn geweest om de 
sloepen door de golven te zien klieven. De roeiers hadden het zwaar want de sloep slingerde 
behoorlijk en soms kwam er zelf water naar binnen. Gelukkig zijn wij als Rotterdamse 
havengebruikers wel wat gewend maar na anderhalf uur roeien wil je graag rustig water. Ter hoogte 
van de Parkkade kregen we toch weer het gevoel dat onze volgers: de Last of Titanic en Evert Deddes 
weer dichterbij kwamen. We schreeuwde onze kelen schor met diverse krachttermen om meer 
kracht te zetten. Willem riep nog: denk om de tijd, iedere seconden telt want handicap telt en niet de 
afstand op het oog met je tegenstander! 
De laatste honderden meters werd alles gegeven en kapot kwamen we over de finish. Even uitblazen 
en wachten op onze concurrenten achter ons. Gelukkig er zat aardig wat tijd tussen maar de 
berekening zou later pas een positief resultaat geven. Even later kwam ook de Cor de Bruin 1 met 
haar roeiers moegestreden over de finish. We zochten de RPA24 op waar we hartelijk werden 
ontvangen door enkele supporters en familieleden. Het werd gezellig aan boord en op de kade waar 
vele oud gediende, medewerkers en vrienden ons groeten of even aan boord kwamen. De tijd 
verstreek en meesten gingen weer richting huis. Met een goed gevoel en hoop gingen we naar de 
prijsuitreiking en wat we hoopte gebeurde. Wij van de Cor de Bruin 2 vielen in de prijzen: 
2e in de eerste klasse, 2e in het Kuikenklassement en 6e in het Algemeen Klassement. De Cor de 
Bruin 1 werd verdienstelijk 14e in de 2e klasse. Wij allen zijn dik tevreden met deze geslaagde race en 
goed verlopen dag in de Rotterdamse haven. 
 
 
 


