
VEERSE SLAG 
 
Zaterdagochtend vertrok het transport keurig op tijd richting Veere. De eerste wedstrijd van  2016. 
We waren er klaar voor. Willem, Hamid en Ed schatte hun kans in tijdens de rit want er was genoeg 
getraind en het materiaal was top verzorgd. Het zonnetje scheen al lekker alleen stond er een aardig 
briesje dat zou wel eens zwaar kunnen worden op het Veersemeer. 
De Paasdrukte zorgde al vroeg voor wat drukte op de weg maar we bereikte zonder oponthoud de 
kraanlocatie in de jachthaven. We werden al opgewacht door Nelleke, Ton en Jeroen dus dat kranen 
liep gesmeerd. De trailer en de sloep kregen een plekje waarna wij naar de koffie gingen. Dat hadden 
we wel verdiend want het weer was intussen betrokken en er stond nu een koude wind. 
In de kantine werden we opgewacht door Frans en Ad die Willem wezen op de plek waar het hesje 
en wedstrijdkaart gehaald kon worden. Gelukkig bij het inleveren werd dit weer keurig rechtgezet! 
Andre kwam er nu ook aan die had in de file gezeten maar was nog mooi op tijd binnen. 
 
Na het Palaver werden de sloepen bemand en werden we naar Veere gesleept. Zo dat viel tegen op 
het water met die straffe wind recht van voren. We doken diep in onze jassen en mutsen werden 
goed over het koppie getrokken. We kregen een mooi plekje in Veere waar we weer vele bekende 
zagen. STC en de Mariniers waren ook goed vertegenwoordig daar zouden we wel even de strijd mee 
aangaan. Enkele schatte onze kans hoog in vanwege onze trainingsopbouw de laatste weken. Ja, ja 
riepen we nog eerst zien maar we gaan er voor. We lagen lekker uit de wind en het zonnetje brak 
ook weer door dat zag er goed uit zo vlak voor de start. 
 
Het was zo ver, iedere 2 minuten gingen er 3 sloepen van start. Wij zaten in de één na laatste 
startgroep. De grootste concurrenten zaten achter ons waaronder de Mercator en Anthony van 
Hoboken. Wij hadden en goede start en lage snel enkele sloep lengtes voor op de Mariniers en de 
Witte de Wit. Vlak voor het eerste eilandje dat gerond moest worden werden we weer iets ingelopen 
door de Mariniers. We zetten extra aan en Willem stuurde scherp langs het eiland en koerste tussen 
de kleine boeien door. Dat scheelde gelijk enkele meters. De grotere betonningsboeien werden 
gerespecteerd en aan de goede zijde gerond. We liepen lekker uit doordat Willem scherp naar het 
volgende eiland koerste waardoor hij wat in de luwte van het eiland kwam. Je zag de tegenstanders 
tegen de golven opboksen want we hadden de wind van voren. 
 
Tussen twee eilanden door weer richting Veere waar het publiek een prachtig gezicht hadden op de 
sloepen die nu dicht bij elkaar tegen de wind in de grote boei moesten ronden. Het werd echt een 
gevecht om iedere meter want ieder wilde de binnenbocht naar het volgende eiland. Ook onze 
directe tegenstanders de Mercator en Anthony van Hoboken zaten ons nu dicht op de hielen. Door 
even wat meer kracht door de stuurboord roeiers te geven kreeg Willem het voor elkaar om scherp 
om de boei heen te draaien. We kregen de wind weer iets mee en we schoten vooruit. De Mercator 
had nu de achtervolging op ons ingezet want we hoorde de stuurman van allerlei kreten schreeuwen 
en als maar roepen om ruimte op enkele sloepen voor en naast hem. 
Wij koerste recht op de volgende boei af en hielden onze koers. Even later drukte de stuurman van 
de Mercator zijn sloep toch tussen ons en een andere sloep in. Even raakte we elkaars riemen maar 
het was zo gering dat we beide er even om moesten lachen waarop de strijd weer verder losbarsten. 
Net voor de boei gelukte het de Mercator om ons voorbij te steken maar nu ging hij te dicht naar de 
boei waarop hij weer op moest sturen. Dat koste kracht en de goede richting. Bij het ronde van de 
boei lag Willem er beter voor en wist zo weer wat meters terug te pakken. 
 
We koerste nu weer richting een doorsteek van twee eilanden. Voor de wind surfte we af en toe op 
de golven vooruit. We haalden nu een grote groep sloepen in. Iedere snellere sloep, ook de Anthony 
van Hoboken zat nu vlak achter ons, zocht een koers tussen enkele sloepen door om gunstig bij de 
boei te komen. Weer had Willem mazzel of had hij er kijk op? Hij koerste recht op de boei af met vlak 



voor hem een sloep. De Mercator werd duidelijk naar de buitenbocht gedwongen waardoor deze 
vele meters meer moest maken. 
Willem moest vlak voor de boei even inhouden en liet gelijk wat roeiers drinken maar zodra we 
voorbij de boei waren dook hij naar binnen en zette de roeiers hard aan. De wind kwam nu weer van 
voren en doordat we aan de binnenzijde zaten hadden we minder last van de tegenwind. De 
Mercator met grote vlag en de Anthony van Hoboken zaten meer in de wind en liepen nu minder 
hard uit dan eerder dan kan je goed zien wat voor invloed de wind heeft op een sloep. Het werd een 
zwaar stuk tussen de eilanden door met de wind recht op de kop. De golven konden we wel aan dat 
zijn we gewend van het trainen op de Nieuwe Maas in Rotterdam. 
 
Heel lang bleef Willem vlak langs het eiland koersen tot bij de grote boei die aan de goede zijde 
gepasseerd moest worden. Toen nog een stukje vol in de wind naar twee kleinere boeien die hier 
door de organisatie waren neergelegd vanwege de ondiepte bij de kop van het eiland. We passeerde 
vlak voor het laatste eiland nog een sloep en lage nu als 5e in het deelnemers veld. Dat gaf ons moed 
want we hadden 19 sloepen ingehaald. Het laatste stuk naar de finish werd er extra kracht gegeven 
want we liepen nog snel in op twee voorgangers maar de afstand naar de finish was tekort. 
Moegestreden kwamen we over de finish. We waren het met elkaar eens dat het een mooie race 
was geweest met enkele keren een harde strijd voor een goede positie bij boeien of een inhaal 
manoeuvre. 
 
Nadat we waren bijgekomen roeide we rustig met het windje mee terug naar de jachthaven. Het 
kranen verliep ook vlot en weldra zaten we in de kantine waar we heerlijke soep en patat kregen. Die 
enge schelpjes (kokkels) lieten de meeste aan de andere over. Na wat fris gingen enkele naar huis. 
Willem, Ed en Hamid bleven nog even op de prijsuitreiking wachten want ze waren toch wel 
nieuwsgierig naar de einduitslag. De Anthony van Hoboken 1e, Mercator 3e en de Cor de Bruin 2 
werd mooi 5e in het algemeen klassement met een 2e plaats in het Kuikenklassement. Niet slecht 
voor de eerste wedstrijd. Met een tevreden gevoel reden we weer richting Rotterdam. 
 
 


