
MOSSEL RACE 
 
Vrijdagochtend rond de klok van 7.30 uur vertrok de RPA 24 met op sleeptouw 
2 sloepen. De Cor de Bruin 1 en de Carma werden behendig door het transport 
team: Mario, Pim, Ton en Nelleke op juiste wijze achter de RPA 24 bevestigd. 
Na op de rivier gekomen te zijn stapte de runners weer aan boord. De 
schippers: Willem en Johnny verzorgde de communicatie aan boord en zette een goede koers uit 
naar Bruinisse. De koffie was snel gezet en even later was Ton lekker bezig om eitjes met spek te 
bakken. Via de Oude Maas en het Spui bereikten we het Haringvliet waar we de Nieuwe Maze nog 
tegen kwamen die weer op weg was na Rotterdam na een dokbeurt in Stellendam. Yvonne, de vrouw 
van Pim, voer deze reis mee om foto's te maken. Ze had van alles bij zich zoals een telelens die nog 
groter was dan de mast om nog betere resultaten te krijgen. Enkele van haar meesterwerken hangen 
al in ons trainingshonk. Na het Haringvliet schutten we door deVolkrak en Krammersluizen en 
bereikten we mooi op tijd de Vluchthaven van Bruinisse. We hadden via bemiddeling van Johnny een 
mooie afmeerponton waar al snel wat stoeltjes op dek stonden. 
Lekker uit de wind van het zonnetje genieten met wat lekkers erbij. Enkele passagiers en Johnny 
vertrokken naar huis want zij woonden in de buurt. 
Tegen de avond stond Willem in de keuken en verzorgde een heerlijke pot macaroni. Na de koffie 
nog een afzakkertje waarna we toch vrij vroeg ons slaapmatje opzochten want er wachtte ons de 
andere dag nog een drukke dag.  
 
Zaterdagochtend kwamen de eerste passagiers, vrienden en familie van Johnny aan boord en de 
roeiers volgde spoedig daarna op een enkeling na die het verkeer tegen had gehad! Omdat wij op tijd 
moesten vertrekken om de sloepen naar de startplek te brengen en voor de briefing moesten enkele 
naar het centrum lopen. Met de RPA 24 konden we een mooi plekje vinden op de palen voor de 
inloop naar de sluis. We moesten nu ruim een uur wachten maar het mooie weer zorgde ervoor dat 
ieder lekker aan dek kon zitten. Gelukkig hadden we genoeg spullen meegenomen. Toen was het zo 
ver de start zou spoedig plaats vinden en wij voeren met de RPA 24 de haven uit en wachtte de 
sloepen op. Van verre zagen we iedere minuut 2 sloepen starten. Was een mooi gezicht want de 
strijd begon gelijk want ieder wilde bij de boeien de binnenbocht verkrijgen om zo min mogelijk 
meters te maken. De Carma zat in de middenmoot en wij schreeuwde ze luid toe vanaf de RPA 24. 
Ook andere teams kregen bemoedigende kreten te horen. Eindelijk kwam de Cor de Bruin 1 aan de 
start. In de 1 na laatste startgroep vanwege zijn snelle vaar eigenschappen wordt dat zo ingedeeld. 
De Anthony van Hoboken was rap weg maar de CdB 1 volgde gelijk in zijn kielzog en hield de schade 
nog lang beperkt. Alleen de laatste sloep liep snel op de CdB 1 in. De roeiers in de CdB 1 gaven 
genoeg tegenstand om ze een poosje voor te blijven maar halverwege de heenreis werd de CdB 1 
toch gepasseerd door de Thussenuit en voeren we als laatste in het veld. Voordeel was je kon niet 
meer ingehaald worden maar had daardoor ook minder strijd met andere sloepen. Gelukkig na de 
keerboei zou dat anders worden want we begonnen nu ook langzaam onze iets langzamere 
voorgangers in te halen. Afstand en tijd maak niets uit want alles wordt berekend via handicap zodat 
iedere sloep evenveel kans heeft. 
 
Wij voeren nog even een stukje vooruit zodat enkele passagiers ook hun sloep konden aanmoedigen 
en op de gevoelige plaat te zetten. De passagiers genoten van het schouwspel want enkele hadden 
weinig met water te maken maar meer met koeien maar vonden het gevecht tussen de sloepen 
prachtig. Wij kozen een mooi plekje bij de keerboei want daar zou het spannend worden! Iedere 
sloep wilde zo dicht mogelijk langs de boei maar als er 3 tegelijk aankomen gaat dat vaak mis. Enkele 
sloepen raakten elkaar of de riemen kletterde tegen de andere romp of riem. Op zo punt hoor je 
altijd wat krachttermen en leer je er weer wat bij! Gelukkig zodra de sloepen uit elkaar waren en 
men weer vrij kon roeien werden er nog wat verontschuldigingen geroepen en vaak in de feesttent 
werden de handen geschud of een biertje weggegeven. Dat is strijd onder de roeiers en stuurlieden 
maar met wat bier of een prijs is dat snel vergeten. We zagen menig sloep in de problemen komen 



en alle fotograven op diverse volgboten en het controleschip waren druk in de weer met hun 
camera's! Toen kwamen de 2 laatste sloepen eraan. De Cor de Bruin 1 op een meter of 15 achter hun 
voorganger richting de keerboei. Raymond sneed de keerboei mooi aan en dook in het gat van de 
boei en zijn voorganger. De 10 manssloep Thussenuit had gewoon een grotere draai cirkel nodig dan 
de CdB 1. 
Raymond liet de roeiers aan de binnenzijde (bakboord) iets inhouden en stuurboord moest er hard 
tegenaan om de sloep rond te trekken. Gelijk namen enkele bakboord roeiers wat te drinken want 
dat was hard nodig met die hitte. We kwamen door deze goede keerboei ronding weer gelijk op met 
de Thussenuit. Dat gaf de burger moed. De roeiers putten hier weer kracht uit zeker als je al 3 
kilometer als laatste roeit. 
 
Beide sloepen verhoogde hun tempo want ze wilden niets toegeven maar wij trokken aan het kortste 
eind want de Thussenuit liep weer op ons uit. 
Gelukkig waren we nu een aantal sloepen dicht genaderd en de roeiers hoorden dat ook. Hoewel ze 
alleen achteruit kijken hoorde ze de stuurlieden de andere roeiers aanmoedigen. Ook vanuit hun 
ooghoeken zagen ze de sloepen steeds dichterbij komen. Ook Raymond gaf de nodige informatie wat 
betreft afstand en positie van de andere sloepen. In een mum van tijd werden er een 
8 tal sloepen ingehaald. Wij voeren er vlak achter en naast en konden zo mooie plaatjes maken. Nu 
kwamen er weer enkele boeien die aan stuur of bakboord gepasseerd moesten worden. Dat werd 
weer spannend maar niet zo erg als bij de keerboei. Enkele sloepen raakten met hun riemen elkaar 
nog wel maar met wat boze blikken of geroep om ruimte loste dit weer op. Toen was er weer ruimte 
genoeg richting Bruinisse. De Cor de Bruin 1 haalden in de laatste 3 kilometer nog vele sloepen in. De 
gang zat er goed in. Later bleek dat we op tijd als 7e binnenkwamen. Vlak voor de haven konden we 
niet verder vanwege de diepgang want het water was een stuk gezakt. Vanaf dit punt konden we de 
sloepen zien finishen en riepen nog wat kreten naar roeiervrienden in diverse sloepen. De Cor de 
Bruin 1 vloog over de finish en de roeiers waren blij er te zijn. Met die warmte werd er veel gevergd 
van het lichaam. De laatste restjes water dus snel op. Smachtend keken de roeiers naar de RPA 24 
maar die kon niet dichterbij komen en moest achteruit naar dieper water. De Carma en de CdB1 
zagen het fris, bier en het sleepje steeds verder weg gaan! Nadat er wat ruimte werd de boot 
gedraaid en de sloep op sleeptouw genomen richting de Vluchthaven. Nadat de sloepen een plekje 
hadden meerden we de RPA 24 ook aan het ponton af. De roeiers lieten zich het fris en een hapje 
goed smaken dat hadden ze wel verdiend. Na een half uurtje werden de trossen weer los gesmeten 
want we zouden nog meevaren met de vlootschouw van de Mosselvissers. Mooi gezicht voor de 
toeschouwers aan de wal en de vele passagiers die op de vissersschepen meevoeren. Onze roeiers en 
passagiers werden intussen voorzien van allerlei lekkere dingen en genoten ook van wat ze zagen of 
dronken. Toen werd het tijd om terug te keren naar de haven want de roeiers kregen trek in 
mosselen die de organisatie gratis aanbood nabij de feesttent. 
 
Na de mosselen besloten enkele roeiers naar huis te gaan en wij wachten de prijsuitreiking af. We 
waren toch nieuwsgierig naar onze prestatie want we hadden het idee dat het lekker liep zeker het 
2e gedeelte van de wedstrijd. 
Het was behoorlijk druk want er was ook nog een braderie en kermis in het dorp en langs de haven. 
Ook de jaarlijkse palingrokerij wedstrijd werden gehouden. Diverse visrestaurants hadden het super 
druk. Lange rijen voor kibbelingen of andere soorten vis. Eindelijk de uitslag: 16e plek in het 
Algemeen Klassement vonden we wel iets tegen vallen maar we hadden er vrede mee daar we lekker 
hadden geroeid en het geheel rond de wedstrijd er prachtig uitzag. Later die avond nog even gezellig 
met de groep naar de stad om te eten. Was een mooie afsluiting met wat sterke verhalen en 
anekdotes uit het verleden. Die avond sliepen we vroeg. 
Zondagochtend bijtijds op want we wilden weer naar huis. Deze keer voeren we via het Haringvliet 
en Dordtse Kil naar Rotterdam waar we vroeg in de middag afmeerden. We kunnen terug kijken op 
een geslaagde wedstrijd en vaartocht. 
We bedanken ieder die hier aan heeft meegewerkt.  



 
 
 


