
ZWARTE WATER RACE 
 
Donkere wolken en zware regenbuien onderweg naar Zwartsluis waar onze een race wachtte over 
het Zwarte Water en een rondje door het centrum. Tijdens het kranen klaarde het gelukkig op met af 
en toe nog een drupje. Toen de race begon was het al aardig weer geworden. Willem die zich 
gewapend had met een regenpak trok die al gauw uit want de stoom kwam uit zijn oren. Was dat de 
warmte of spanning want hij had wat meegemaakt om de bemanning compleet te krijgen en een bus 
voor het vervoer van de trailer! Gelukkig op de laatste dag gelukt. De roeiers: Ad, Ray, Hamid, Frans, 
Pim, Andre, Gabriel en Kees waren er klaar voor. Die prestatie tijdens de Maasrace wilde zij ook 
meemaken. Om de minuut werd er een sloep weggeschoten en wij waren als 42e aan de beurt. Na 
het startschot even aanzetten want we moesten door de sluis roeien en bij de deuren was het erg 
krap. Iedere roeier kreeg de opdracht van Willem om zijn riem iets terug te trekken en naar zijn blad 
te kijken want de muur raken levert wat pijn in de polsen op! We zaten al snel achter onze 
voorganger want Willem zocht de kant goed op om zo veel mogelijk uit de wind te blijven. De andere 
sloep zat iets meer in de wind en dat kost je dan meer kracht. Het werd spannend want we moesten 
een boei aan bakboord houden. 
Onze voorganger lag er in een rechte koers op aan en een oplopende snelle sloep probeerde ons 
beide te passeren. We kwamen heel langzaam langs de Hubert Jans 2. De super snelle Moby Dick 
met 10 krachtige vissers uit Urk zetten hun sloep tussen ons in. Willem stuurde zijn sloep nog meer 
naar de wal en de roeiers raakte hierdoor haast het riet met hun riemen. Willem riep 
nog: gewoon door gaan en denk om de stenen onder water. We hebben ook minder tegenwind was 
het enigste nog opbeurende wat hij kon vertellen om de moed erin te houden! Hierdoor werd onze 
tussenruimte groter en gelijk waren we ook de Hubert Jans 2 voorbij. De Moby Dick dook gelijk in het 
daardoor ontstaande gat. Even later toen ook de Moby Dick ons voorbij voer werd Willem extra 
bedankt voor zijn ruimte makende koers. Willem dacht: zit wel goed het mes snijd aan twee kanten. 
Meer snelheid en geen last van elkaar. Willem bleef lekker onder de wal zitten terwijl de Moby Dick 
de buitenbocht inging omdat hij voorgangers wilde inhalen. Door de binnenbocht konden we nog 
een aardig stuk de Moby Dick bijhouden. Op een bepaald stukje kwamen we toch iets te dicht langs 
het riet en hoorde we de riemen lichtelijk de keien onder water aan tikken. De roeiers schreeuwde 
angstig: grond en stenen! Ja, ja riep Willem ik ga iets uit de wal maar blijven roeien hé! 
 
We naderde het keerpunt maar we liepen nu ook de "Schonenvaarder", ook een Kuikensloep, uit 
Deventer op. Willem liet gelijk tijdens het ronden van de 1e boei wat roeiers drinken want we liepen 
te snel door maar we wilde niet de buitenbocht nemen. We blijven er strak achter en aan de 
overzijde na de boei duiken we in het gat. Dat gebeurde ook en Willem liet stuurboord flink 
doorhalen om de sloep rond te trekken. Nog een paar flinke slagen en we zaten naast de 
"Schonenvaarder" waarin Willem enkele vrienden herkende. Ze gaven het nog niet gelijk op want ze 
zetten ook extra aan. Marcella zat lekker te lachen want ze zag dat Willem weer een foto van haar 
maakte. 
Maarten hoorde je grommen: kom op we blijven zolang mogelijk bij die Rotterdammers. We riepen 
nog wat kreten naar elkaar en roeide ze voorbij. We haalden nu veel sloepen in maar bij de volgende 
te ronden boei werd het spannend. Veel ruimte was er niet maar Willem wist nog net een toppertje 
te passeren maar zat nu in de buitenbocht naast een langzaam sloepje. Tijdens het ronden vlogen we 
voorbij dat sloepje maar deze nam de boei niet scherp genoeg en zwaaide iets door. De slagroeiers 
raakte enkele malen met de riemen elkaar. Je begrijp dat er wat verwensingen naar ons werden 
geroepen. 
Zelfs probeerde iemand ons te raken met een riem. Willem bleef kalm en stuurde nog verder naar de 
buitenbocht en het probleem was opgelost. Ja dat kan gebeuren in de strijd op zo smalle plek. 
Gelukkig kwam er genoeg ruimte maar de twee volgende sloepen konden we niet meer inhalen want 
we moesten nu een weer door de sluis en daarna een rondje door het centrum roeien. Bleven er 
strak achter zitten. Deze keer koos Willem ook voor veiligheid en besloot met 1 boord door te roeien 
tussen de deuren. In de sluiskom weer even aanzetten. Voor de vele toeschouwers hier was het een 



mooi gezicht om die strijden sloepen zien. Ook stonden er wel enkele tussen die wat leedvermaak 
hadden als er één een muur of sloep raakte. Maar dat hoort ook bij roeien. 
Voor de rest is het een vredelievende sport. 
 
Na de sluis werden de 2 sloepen snel gepasseerd en even later nog een klein sloepje maar de grote 
10 persoonssloep "Gouteyck" kwam nu ook snel opzetten. 
We gaven wat extra kracht want we wilde ze wel voor voorblijven vanwege de ruimte bij de brug. 
Gelukkig kwam dat goed uit. Willem gebaarde even later: 
passeer mij maar aan de binnenkant wat hem gelijk weer wat vriendelijke blikken opleverde van zijn 
tegenstander die nu een vrij veld had naar de te ronden boei. Willem ging ervan uit dat zijn 
tegenstander toch eerder bij de boei was en wilde dan gelijk kort om de boei achter deze sloep 
duiken. Even nog iets inhouden en gelijk drinken riep Willem nog naar zijn roeiers maar de opzet 
lukte. We bleven nog even plakken maar ze liepen toch verder uit. 
De "Gouteyck" koos vanwege hun lengte en breedte voor de buitenbocht om een heel veld sloepen 
in te halen. Willem schatte hier toch in dat er vlak onder de wal minder tegenwind stond en koerste 
vlak langs glooiing waar menig stuurboord roeier angstig naar de keien keek. De route langs de oever 
was iets langer dan de rechte koers die de andere sloepen namen naar een boei die gepasseerd 
moest worden aan de goede zijde. Willem zag duidelijk dat de andere sloepen meer tegenwind 
hadden aan de rimpeltjes op het water. Ook bleven we de "Gouteyck" op gepaste afstand volgen. 
Dus hier behaalde we toch wat winst ondanks de meters meer die we roeide. Het blijft een gok maar 
dat doet Willem graag! We haalde heel wat sloepen in aan de binnenzijde. Vele keken verbaasd op 
omdat ze ons zo dicht onder wal zagen roeien. Ook een topper uit het roeiers wereldje, de 
"Bergervaarder" met een mix van toppers uit Deventer haalde ons in. Remco vroeg later nog naar 
mijn gedachte gang over mijn koers maar na de uitleg begreep hij het. Dat was ook de rede dat ze 
ons later inhaalde dan dat ze gedacht hadden! Vlak voor de keerboei zaten we naast elkaar. Even een 
moment van begroeten en een actiefoto waarna de strijd echt begon bij de twee keerboeien die hier 
lagen. Je zag Remco angstig kijken omdat we zo dicht op zijn roer zaten en ze niet verder uit konden 
lopen. Zeker bij de laatste keerboei zaten we er centimeters vanaf. 
Willem liet zijn stuurboord roeiers extra kracht geven en bakboord roeiers even 2 slagen niet. Nog 
een paar meter gelijk op maar daarna liep de "Bergervaarder" steeds verder op ons uit. Zij zouden 
later ook als 1e van de Kuiken sloepen eindige en wij als 2e. 
 
Tot aan de finish werd het nu wat rustiger we haalden nog enkele sloepen in. 
We probeerde ook nog de "Hjoed 'n Makkie" in te halen. Enkele roeiers zaten te grijnzen want zij 
zagen dat Willem weer een foto maakte. Zij wisten hun maten extra te motiveren door ons voor te 
blijven want ingehaald worden door Willem dat wilde zij voorkomen. Bij het indraaien van het 
toegangskanaal naar de sluis zetten we nog een keer extra hard aan maar inhalen zo vlak voor de 
sluis was niet meer mogelijk. We blijven er vlak achter zitten riep Willem want de eindtijd telt. Nog 
even voorzichtig tussen de sluisdeur door en daarna in de sluiskom nog even alles geven voor de 
laatste 80 meter. 
Kapot kwamen we over de finish. We hadden er wel een goed gevoel over want de race verliep in 
onze ogen prima want we hadden veel ingehaald en enkele keurig op gepaste afstand kunnen 
volgen. Snel naar de kraan voor het kranen want dat scheelt als je in de voorhoede finish. Later toen 
de sloep allang keurig vastgezet op de trailer stond zagen we nog lange rijen trailers bij de kranen 
staan. We besloten deze keer niet te wachten op de prijsuitreiking want er wachtte ons nog een 
lange weg terug naar Rotterdam. Later hoorde we dat we 15e waren in het Algemeen Klassement en 
4e in de eerste klasse. Dat was gezien het deelnemersveld niet slecht. 
 
 


