
VECHTEN OP DE VECHT 
  
Zaterdag 2 april was weer een mooie dagje in Weesp. Onze 2e wedstrijd met de CdB 2 en de eerste 
voor de CdB 1. Na de Veerse Slag wilde beide sloepen vlammen op de Vecht. Het transport van de 
sloepen was voortreffelijk verlopen en het kranen was goed geregeld met veel hulp van de roeiers 
hadden de sloepen een mooi plekje vlak bij de feesttent. De inschrijving was weer snel geregeld en 
toen was het tijd voor een kopje koffie, die smaakte wat waterig dus de meeste roeiers namen nog 
wat krachtvoer en een flesje met allerlei kruiden of versterkende middelen erin. Willem snoepte 
gezellig uit een doos met koeken! 
 
Na het Palaver togen de roeiers naar de sloepen en even later maakte we nog een klein rondje om de 
spieren los te maken en voor de laatste controle of alles op de juiste plek zat. Het nieuwe klokje werd 
zorgvuldig geplaatst en getest! Toen roeide we de havenkom van Weesp in en zochten in het gekrioel 
van sloepen een plekje. Nu was duidelijk te zien dat deze wedstrijd hoog meetelt in de competitie. 
Zodra ieder binnen was werd er begonnen met de start. Iedere minuut of nog sneller ging er een 
sloep van start. Wij met de CdB 2 zaten in de kop van de startgroep maar meerdere sloepen zaten 
gezien hun positie, in klasse, niet op de plek waar ze thuis hoorden maar dat zal wel met een 
bepaalde idee zijn gebeurd. De CdB 1 zat vrij achterin het startveld en ondanks enkele fanatieke 
roeiers dat ze ons zouden inhalen gaven wij zij daarop geen kans. Grootspraak riepen we nog. Toch 
een soort van competitie onder elkaar. Mooi toch. 
 
De start verliep goed en tussen de smalle sluis doorgangen werd er met 1 boord geroeid. Bakboord 
trok bij het uitvaren van de sluis met enkele krachtige slagen de sloep de Vecht op. De brug bij de 
feesttent werd zonder problemen gepasseerd. De speaker riep nog enkele bemoedigende kreten 
naar ons en Willem werd nog even extra in het zonnetje gezet. Wie zou dat allemaal hebben 
doorgegeven? We kwamen op het mooie gedeelte van de Vecht terecht waar de eerste boeien 
opdoken die op de juiste manier gepasseerd moesten worden om de mooie woonarken aan de oever 
te beschermen zodat er geen riem door de ruiten zou gaan. Bij de jachthaven en de molen werden 
we nog toegeroepen door enkele toeschouwers dat geef je altijd een kick om je best te doen zeker 
als er een camera op je gericht wordt. De eerste sloep werd nu snel genaderd en die hadden we dan 
ook snel te pakken. Uit de achterhouden zagen we ook enkele sloepen naderen. We deden onze 
uiterste best door geschreeuw van Jean Paul: om niet te praten of te lang te drinken, harder, langere 
slag en meer kracht riep hij. Willem beaamde dat en telde gestaag door op het tempo wat de 
slagroeiers aangaven. Even werd er nog geklooid met het klokje maar naar diverse knopjes 
geprobeerd te hebben waren de slagroeiers er tevreden over. 
 
Willem zocht de meest gunstige lijn op de Vecht. Daar deze zeer kronkelig is en er op enkele plaatsen 
ook boeien lagen moest Willem met alles rekening houden. Zoveel mogelijk de tegenwind ontlopen 
door vlak onder de oever te varen en dan weer een bocht af te snijden. Gelukkig waren er weinig 
jachten zodat we niet altijd de stuurboord wal aan hielden. Willem was dan extra waakzaam want 
een tegenliggend vaartuig had zijn recht op zijn goede wal. 
Het liep gesmeerd en weer haalde we 2 sloepen in. Wij waren ook net ingehaald door de Mercator 
van STC. Dat was een sloep waar we de laatste jaren al rekening mee moeten houden. Je hoorde de 
stuurman zijn pupillen of oud leerlingen extra aanmoedigen want velen roeiers wilde wat graag die 
mannen van de Port of Rotterdam inhalen. We liepen nu ook weer enkele sloepen in, de afstand 
werd steeds korter. Willem gaf regelmatig de afstand door wat de roeiers stimuleerde om extra 
kracht te geven om dichterbij te komen. De Mercator werd door zijn voorgangers naar de 
buitenbocht gedreven en wij hadden vrij spel met welke koers we konden nemen. Willem gokte op 
de juiste koers en kon mooi een bocht afsnijden. De Mercator liep daardoor niet veel op ons uit en 
wij naderde ook snel onze voorgangers. Weer met een juiste keuze kwamen we net naast de 2 
sloepen te zitten waardoor we weer de binnenbocht hadden. Dat kwam mooi uit want we naderde 
nu de verkeersbrug waar we verplicht waren om het stuurboord gat naast het beweegbare gedeelte 



te nemen. Met nog 40 meter te gaan kwamen we voor onze 2 tegenstanders te zitten. De 
brugpassage verliep voor ons perfect maar achter ons hoorden we enkele riemen tegen de 
dukdalven aankomen.  
 
We naderde de laatste bocht voor het keerpunt op het kleine meertje! Altijd spannend want er 
moest een boei gerond worden en tussen paaltjes door om op het meertje te komen. We zaten vlak 
achter onze vrienden uit Amsterdam. We zetten nog een keer aan met de hoop voor de boei de sloep 
de Boomsluiter te passeren. Het ging niet lukken want wij zaten in de buitenbocht en het kosten ons 
extra meters. Gauw wat drinken en even wachten tot we de boei gepasseerd waren. We kwamen 
voor de opening tussen de paaltjes en zagen dat we hier al konden aanzetten. Half er naast kwamen 
we door de opening en toen we er voorbij waren zetten we extra aan. Nu zaten wij goed want we 
kregen zelfs wat ruimte van onze vrienden. Martin zwaaide vriendelijk naar ons en wij gaven alles 
wat resulteerde in een goede positie bij de keerboei op het meertje. Strak er langs roeiend stoven we 
naar de volgende opening tussen de paaltjes. Deze was zeer krap en kon niet roeiend genomen 
worden. We zaten vlak achter een sloep maar het kwam net goed uit. Tijdens de passage van het gat 
werden de riemen iets omhoog gehouden zodat de riemen er rakelings over de paaltjes scheerde. 
Gelijk werd er aangezet want de sloep voor ons wilde we ook passeren voor de volgende boei. We 
voeren vlak langs het riet maar zo hielden we wel de binnenbocht. Soms zag je de roeiers angstig 
kijken van wat doet Willem nou weer maar de opluchting was groot als men zag dat door zo 
manoeuvre weer een goede positie was veroverd.  
 
In de laatste kilometers werden nog enkele sloepen ingehaald. Maar achter ons zagen we ook de 
Evert Deddes naderbij komen. Jean Paul schreeuwde de longen uit zijn lijf en ook kreeg hij spontaan 
een bloedneus. Hij kreeg niet de kans dit te stelpen. Hij kreeg nog een flesje water maar dat 
afspoelen hielp ook niet, het werd nog erger want nu zat het bloed overal. We kwamen ook nog 
velen sloepen tegen die het grootste gedeelte nog moesten roeien. 
Kort zwaaide Willem nog naar de Ben Vossenaar en de Cor de Bruin 1 waaruit nog enkele kreten 
opstegen richting onze sloep. We zaten weer vlak achter een sloep toen we de brug naderde waar 
we het gat naast het beweegbare gedeelte aan stuurboord moesten nemen. Het zag er naar uit dat 
we er niet voorbij konden zodat we even moesten inhouden. Willem liet gelijk wat roeiers drinken. 
Toen week de sloep meer naar stuurboord uit en volgde zijn voorganger die het 2e gat aan 
stuurboord nam. Volgens Willem verkeerd maar voor ons kwam de weg vrij voor het juiste gat. Gelijk 
aanzetten en zij aan zij kwamen we onder de brug uit. We zaten wel in de buitenbocht dus het 
passeren lukte niet maar even later kwamen wij weer in de binnenbocht en het gelukte ons de sloep 
te passeren. In het laatste stuk sneden we nog een aantal bochten af maar een nog tegemoet 
komende sloep moesten we wel wat ruimte geven. 
 
De laatste 2 kilometer werd alles gegeven want de eindtijd was ook belangrijk. Gelukkig kregen we 
nog strijd met een sloep voor ons die zich ook niet gewonnen wilde geven. Het duurde lang voor we 
er naast kwamen maar met zicht op de finish werd er alles uit geperst. In beide sloepen hoorde je de 
roeiers mee schreeuwen want ze wilde vooruit naar de finish. We hoorde de speaker vanuit de verte 
ons aankondigen met de mededeling dat er hard werd gestreden voor de koppositie. Ook het 
geroezemoes van de toeschouwers hoorden we al vanuit de verte dat gaf ons extra energie. We 
kwamen de sloep voorbij net voor het smalle gedeelte naar de laatste honderd meter naar de finish. 
We werden naar de finish geschreeuwd door de speaker die weer lovende woorden sprak over de 
stuurman/coach Willem in de Cor de Bruin 2. Al 40 jaar de stuwende kracht achter de ploeg en 
organisator van tochten waren de woorden die we net nog hoorde toen we de finish passeerde. De 
speaker zal wel ingelicht zijn door een fanatieke roeier van ons team! Kapot lieten we ons even 
uitdrijven waarna we de kant opzochten. Willem stapte snel uit en snel zat hij al op zijn fietsje en 
sprinten naar de bus en trailer. De roeiers roeide rustig naar de kraanlocatie. Het kranen verliep voor 
ons voorspoedig want Willem sloot aan als 6e in de rij. De sloep was daarna snel op de trailer 
gehesen en vastgezet. De Cor de Bruin 1 en vele andere sloepen zouden later lang moeten wachten 



want ondanks dat het kranen vlot verliep en goed geregeld was kwam men met 1 kraan en zoveel 
sloepen toch niet onderuit de lange wachttijden. 
 
Terwijl wij nog bezig waren met de trailer en sloep kwam de Cor de Bruin 1 ook moe gestreden over 
de finish. De roeiers een team samengevoegd met roeiers van het Op de Rotte team waren dik 
tevreden over hun roeien en strijd met andere sloepen. De CdB 1 sloot aan in de lange rij van 
wachtende sloepen. Willem bracht ze later nog enkele biertjes en haalde het wedstrijdbordje op. Een 
aantal roeiers waren intussen al naar huis vanwege andere verplichtingen thuis of in de Kuip! De 
prijsuitreiking was wat verlaat vanwege de lange duur van het kranen maar eindelijk hoorde we de 
namen van prijswinnaars. Wij zaten er niet bij maar met een verdienstelijke 18e Algemeen en 4e in 
het Kuikenklassement is voor de 2 niet verkeerd. De Cor de Bruin 1 kwam in de middenmoot terecht 
met een 45e plaats. Viel iets tegen en menig roeier zocht naar de oorzaak: oponthoud tijdens de race 
of andere zaken die met het materiaal hebben te maken? Heeft Willem bewust die leertjes van die 
oude riemen gehaald? Als we de andere riemen hadden gehad was het dan niet harder gegaan? Die 
opgeknapte riemen van de 2 zien er wel gelikt uit maar voelen toch anders aan! In de feesttent, toen 
we eindelijk weer de roeiers uit de 1 ontmoeten, werd Willem wel even geplaagd maar die kan op 
dat gebied wel veel hebben. Je zag hem glimmen en hij vertelde: dat had ik dan moeten weten boys 
ik verzorg het materiaal en jullie roeien ermee. Lachend namen we afscheid en reden goed gemutst 
naar huis. 
 
Willem 
 


