
VEERSE MEER RACE 
 
We hebben weer een mooie reis gemaakt met de boot naar Kortgene aan het 
Veerse Meer. Een sloep met RIB aan dek en een sloep op sleeptouw. Prachtig 
weer ondanks de dreiging van donkere wolken in de verte. In de Haven werd de 
boot netjes versierd met vlaggetjes en verlichting. De race begon met 
donkere wolken maar gelukkig maar een paar druppels tijdens de race. Weinig 
wind en goede temperatuur dus ideaal weer voor de roeiers. Na de start begon 
Raymond die deze race stuurde aan een inhaal slag. Iedere minuut werden er 4 
sloepen weggeschoten. Wij voeren met de RPA 24 en 10 VIP gasten van de 
organisatie en 2 fotograven aan boord met de race mee. Ook de meegenomen RIB 
werd tijdens de race ingezet door Roland en familie. Later tijdens de dames 
wedstrijd volgde Adrie met de RIB de sloepen en pikte af en toe een 
passagier op om de race van dichtbij te volgen. Bij de keerboei vlak voor de 
sluis had de Cor de Bruin 2 al vele sloepen ingehaald. Het liep als een 
speer. De roeiers: Frans, Hamid, Nelleke, Jos, Ray, Pim, Gabriel en Andre 
kregen steeds een beter gevoel en gaven alles tijdens de race. Ook Raymond 
begon nu naar enkele toppers te kijken en schatte de afstand in en gaf deze 
door aan de roeiers. De Grutte Bear Hadden we halverwege de race al 
ingehaald waar we normaal vaak van verliezen. Deze sloep zou in zijn klasse 
later ook de hoofdprijs pakken. De Cor de Bruin 2 werd nog wel ingehaald 
door de Azorean High maar dat gebeurd elke race en deze zou als 2e eindige 
in het Algemeen klassement. We passeerde Kortgene weer en koerste aan op een 
eilandje dat gerond moest worden. Op dit stuk pakte onze sloep nog menig 
sloepje. Ook op de volgboot kregen we steeds meer hoop op een topklassering. 
Na het te ronde eiland waar wij niet konden varen vanwege onze diepgang van 
de volgboot kwamen de sloepen weer in het zicht voor de laatste kilometers. 
De laatste keerboei vlak voor de finish in de haven is altijd een spannend 
moment want veel sloepen zitten dan dicht bij elkaar. Wij kozen een mooi 
plekje vlakbij de boei. Vele stuurlieden schreeuwde om ruimte want ieder 
wilde de binnenbocht nemen. Vele riemen kletterde tegen elkaar maar na het 
ronde kozen de sloepen een gunstige koers richting de haven. De laatste 400 
meter werd er gestreden voor iedere meter. De Cor de Bruin 2 kwam mooi uit 
bij de boei. Twee sloep voor haar zeilde wat door en hadden wat last van 
elkaar. Raymond liet bewust 1 boord niet meer roeien een scheerde zodoende 
rakelings langs de boei. De stuurboord roeiers moesten alles geven tijdens 
de ronding van de boei. Daarna was er een vrij veld richting de finish. De 
2o meter achterstand vlak voor de boei was nu snel weggewerkt en men ging 
met 3 sloepen naast elkaar de haven in. In de laatste meters werden de 
sloepen gepasseerd. Kapot maar voldaan gezien de inhaal race kwam men over 
de finish. De sloep was net op tijd vast gemaakt toen er een flinke regenbui 
losbarste. In het stukje naar de volgboot die intussen was afgemeerd werden 
de roeiers toch behoorlijk nat. Men dook het vooronder of de machinekamer in 
om even bij te komen en zich van warme en drogen kleding te voorzien. Toen 
was het tijd voor de dames race die wij wederom mee voeren voor de VIP 
gasten en fotograven. Enkele roeiers voeren ook mee want men wilde de 
prijsuitreiking zeker meemaken. Wat werd er gerekend aan boord. De dames 
race verliep ook voorspoedig waarna het nog even wachten was op de uitslag. 
Toen was het zo ver. Wat bleek we waren zelfs te laat. Terwijl we nog buiten 
liepen werd onze naam omgeroepen: Cor de Bruin 2 is 1e in het 
Kuikenklassement. We kregen vleugels en vlogen de tent binnen. Dat hadden we 
niet verwacht. Even later werden we weer opgeroepen want we waren 1e 
geworden in de eerste klasse en 10e in het Algemeen Klassement. Nelleke, Jos 
en Hamid sprongen op het podium en hieven vol trost beide prijzen hoog in de 
lucht. Je begrijp dat we weer vrolijk door de tent liepen en later vol trots 
aan boord naar de prijzen keken met de nodige sterke verhalen en wat fris 
erbij! Daar konden we weer mee thuiskomen. 
 


