
RESPECT OP DE LEK 
 
Vrijdagochtend met de RPA 24 richt Culemborg. De sloep, Cor de Bruin 2, achterop het dek. 
Bemanning bestond uit de schippers John en Willem met tevens een aantal matrozen. Cees, Nelleke 
en Ton verzorgde de trossen in de sluis en havens en deden nog wat schoonmaak klusjes aan boord 
tijdens de reis. De reis verliep voorspoedig en via de Lek bereikten we de sluis. Het schutten duurde 
even want er lagen nog wat jachten in en het verval was ruim anderhalve meter. Na schutten 
bereikte we na een half uurtje Culemborg. We gave nog een spuitdemonstratie met het voorkanon 
waarna we afmeerden. De Havenmeester kwam nog even langs voor een praatje en was blij ons 
weer te zien. Mooi plekje aan de kop van de haven zodat we van verre goed te zien waren. John 
werd opgehaald en werd bedankt voor zijn hulp. Wij namen plaats op het dek want het was lekker 
weer. Willem dook de keuken in en verzorgde de lekkere hapjes en een drankje. Nadat ook Ed was 
gearriveerd besloten we een rondje door de stad te lopen en even een terrasje te pikken. Terug aan 
boord besloot Willem de keuken in te duiken en begon aan de Chili. Dat werd een pittige hap! Ray 
kwam even later ook aan boord en zetten zijn Mariniers tentje op het voordek en riep: dat overleef ik 
wel. Na de koffie maakten we nog een rondje langs de haven en werden in het clubhuis van de 
Helling uitgenodigd. Dat werd gezellig met onze roeivrienden wat hebben we gelachen: 
Ray en Willem zagen genoeg bekende en waren wel in voor een geintje zeker na een biertje! Toen 
werd het donker en de oogjes werden al zwaar. Mooie tijd voor ons want er wachtte ons de andere 
dag nog een hoop werk en 2 pittige wedstrijden. 
 
Zaterdag kwamen in de loop van de ochtend de roeiers aan boord en ook 2 dames die gedurende de 
dag foto's van het spektakel zouden maken. De dames Yvonne en Daan kregen alle medewerking van 
Willem voor een goed plekje aan boord of tips waar men het beste kon staan. Yvonne voer zelfs met 
een sloepje mee waar meer fotograven aan boord zaten om tijdens de race op de rivier mooie 
plaatjes te schieten. De race zou in de ochtend starten met een race over 12 kilometer en in de 
middag met een korte race van 4 kilometer. 
Tegen de tijd van de start zochten de roeiers: Ton, Nelleke, Frans Ed, Ray, Hamid, Jean Paul en Pim 
hun doft op in de sloep. Alles werd in gereedheid gebracht aan boord: kussentje goed vast en drinken 
bij de hand want de temperatuur liep al behoorlijk op. Even werd er nog gelachen om wat 
opmerkingen: waar moeten we roeien of beginnen we met de korte race? Zal de spanning wel 
geweest zijn! Iedere minuut werden er 2 sloepen weggeschoten. 
Wij lagen mooi naast de startlijn dus een goed zicht op de eerste meters. 
Hoewel er dit keer geen stroom stond was de binnenbocht tot de eerste krib toch de kortste weg. 
Officieel zouden we in de binnenbocht moeten starten maar onze directe tegenstander had het 
palaver niet goed begrepen en lag behoorlijk in de weg aan de binnenzijde. Willem had er vrede mee 
want hij had door dat hij deze stuurman spoedig zou inhalen. Geef niet riep Willem nog naar de 
stuurman toen deze vertwijfeld opkeek en toen begreep dat hij verkeerd lag. Op het startschip werd 
er nog om gelachen en men begreep dat wij het niet erg vonden zodat er toch snel gestart kon 
worden. 
 
Toen viel het startschot en weg waren wij. Ondanks de buitenbocht lagen we gelijk en halve 
bootlengte voor en net de krib doken we voor zijn kop en liepen gestaagd op onze directe 
tegenstander uit. In de verte zagen we al vorige startgroepen opdoemen. Regelmatig gaf Willem de 
afstand door zodat de roeiers een idee kregen hoe snel we de sloepen naderde. Na zo anderhalve 
kilometer haalde we de eerste sloepen al in. Het liep als een trein bij ons. 
Hier en daar pakte Willem toch nog een binnenbochtje van de rivier. Hoewel het niet stroomde pakte 
hij zo wat meters winst. Hoewel een enkele keer de roeiers tegensputterde omdat Willem toch iets 
te dicht onder de oever voer. 
Door de ondiepte krijg je een zuigende werking aan de sloep en dat vertraag dan de snelheid weer. 
De slagroeiers constateerde dat aan de snelheidsmeter en voelde op dat moment dat de sloep 
zwaarder roeide. Ja, ja riep Willem verschrikt en koerste weer enkele meters uit de oever vandaan. 



Nu kwamen we ook in een veld minder snelle sloepen terecht waarvan we er enkele spoedig 
inhaalde. Enkele sloepen boden nog wat hevige tegenstand omdat men niet door die Rotterdammers 
ingehaald wilden worden. De Mariniers en de roeiers uit Den Brielle werden nog even vriendelijk 
toegewuifd met wat kreten van Willem erbij. Bij het keerpunt net voor de pont werd het druk ook 
moesten we daar wat boeien en staken respecteren om het overige scheepvaart verkeer niet te 
hinderen bij de keerboei. Ieder probeer daar een zo goed mogelijk positie te verkrijgen om met volle 
kracht de boei te kunnen ronden. We liepen snel op onze voorgangers in en Willem riep: rustig aan, 
drink wat want we kunnen er niet langs! Voor roeiers is dat niet te verdragen daar zij ook met hun 
rug naar voor zitten en geen overzicht hebben. Die willen alleen maar knallen. 
Dus Willem moest enkele malen ingrijpen en verplichtte enkele roeiers weer te drinken. 
 
Toen we bij de keerboei uitkwamen zaten we op een meter achter 2 sloepen die de bocht iets te 
scherp aanstuurde en zodoende iets doorzeilde. Willem kon met de Kuikensloep wat scherper 
draaien en dook in het gat aan de binnenzijde. Willem begon te schreeuwen naar stuurboord om 
vooral alle kracht te geven en dat bakboord iets moest inhouden of zelfs iets drinken om zo de bocht 
snel te kunnen nemen. Enkele bakboord roeiers tikte nog even lichtelijk wat riemen van onze directe 
tegenstander aan maar dat werd oogluikend toegestaan door de vrouwelijk stuurman. Dat kan 
gebeuren in het heets van de strijd. Ze herkende Willem nog van een vorige race en toen kreeg zij de 
eer om voor te gaan! Zoiets wordt sportief opgelost maar het gebeurd ook wel eens dat er harde 
woorden vallen maar dan is het beste om vriendelijk te lachen en je schouders op te trekken en 
hopen dat het na de wedstrijd het wordt opgelost met een biertje in plaats van een protest wat je 
enkele plaatsen kan schelen in de uitslag. Na de keerboei was er wat verderop nog een boei die 
gepasseerd moest worden. Gelukkig had de organisatie deze boei wat verderop gelegen zodat de 
sloepen meer ruimte hadden om te passeren. Werd toch nog even spannend want we haalde hier 
wel 3 sloepen in en ieder wilde zo dicht mogelijk langs de boei voor de kortste route. Moesten 2 keer 
extra aanzetten om net voor een sloep te komen. Willem werd beloond met wat opbeurende 
uitspraken zoals: scherp gestuurd en op het juiste moment aangezet! Na de boei was er ruimte 
genoeg en iedere sloep kon weer in zijn eigen tempo door roeien richting de finish. We haalden nog 
wat bevriende teams in waar Willem dan wat foto's van maakten. Ook nu werden voor het eerst 
ingehaald. De Azorian High een zeer snelle sloep stoof ons voorbij. Willem schreeuwde nog wat 
bemoedigende kreten naar de roeiers en stuurman want Siem en Marijn waren goede vrienden die 
ook wel eens met onze sloepen hebben mee geroeid. 
 
De laatste kilometers werd het stiller met sloepen voor ons. We haalden er nog 2 in een kilometer 
voor de finish werd er nog hevig gestreden met de Octopus die zich niet snel gewonnen gaf maar 
uiteindelijk lukte het ons om er voorbij te komen. Het tempo werd opgeschroefd want we wilde de 
laatste 
300 meter alles geven voor een goede tijd. Willem stond te springen en te schreeuwen naar de 
roeiers om alles te geven. De Jan van Riebeeck die in de eerste startgroep was gestart haalde we net 
niet in maar op tijd hadden we ze ruimschoots ingehaald. Voor de Octopus kwamen we over de 
finish. De roeiers zaten er goed doorheen en Willem had een behoorlijk schor stemmetje gekregen. 
Ja dan smaak zelfs een lauw flesje water. We meerden de sloep aan het steiger naast de RPA 24 af en 
namen even een rust moment. De pauze werd benut met wat fris en later op het veld, nabij het 
Havenkantoor, waar we een gratis lunch kregen aangeboden. Daarna was het goed toeven aan boord 
want we hadden het weer goed mee. De opgezette party tent bood voor velen even een verkoelende 
schaduw op. 
 
In de middag werd de 2e race geroeid over een afstand van 4 kilometer. We noemen dat een lange 
sprint! Nadat vrijwel alle sloepen waren gestart nu in een kortere tijd er tussen om te voorkomen dat 
we te laat weg waren als de voorhoede weer terug kwam. Nu had de starter wel op tijd in de gaten 
dat wij officieel in de buitenbocht moesten starten maar hij maakte de vergissing van de ochtend 
race op een leuke sportieve manier goed. De andere sloep en bemanning hadden daar vrede mee en 



we mochten toch aan de binnenzijde starten. We hadden een wereld start wat waren we snel weg en 
scherp sturend langs de krib lagen we gelijk anderhalve sloep lengte voor. Bewonderende kreten 
hoorde van vanaf de krib die vol stond met toeschouwers en supporters. De roeiers glunderde nu al 
en prezen Willem wederom voor zijn scherpte. Het deelnemers veld zat nu wat dichter op elkaar 
door de kortere tussenpose tijdens de start. Spoedig haalde weer vele sloepen in en bij de keerboei 
was het weer spannend maar zonder kleerscheuren ronde we de boei. 
Het werd wel drukker richting de finish want het deelnemers veld zat boven op elkaar. Ieder sloep 
knokte voor een vrije koers. Je zag menig sloep van links naar rechts gaan om ruimte te zoeken. Deze 
race zouden we niet ingehaald worden daar was de afstand tekort voor. Soms voeren de sloepen 4a5 
breed over de rivier richting Culemborg. Wij haalden nog vele sloepen in. 
Dat geef de burger moed en de roeiers trokken nog harder aan de riemen. Het zag er goed uit toen 
we over de finish kwamen vele sloepen die we de eerste heat hadden gepakt hadden we nu ook 
ingehaald. De speaker schreeuwde ons over de finish en Willem werd door de beste man extra in het 
zonnetje gezet waarna er vele kreten oplaaide van de dames aan de wal! Ja nu zaten we er weer 
doorheen en hadden even tijd nodig om bij te komen. Was een mooi gezicht om de andere 
strijdende sloepen over de finish te zien komen en menigmaal ging ons duimpje omhoog naar de 
roeiers in de sloepen. 
 
Nadat alle sloepen binnen waren namen we plaats op het dek en genoten van de hapjes en drankjes 
dat hadden we wel verdiend. Na zo uurtje besloten we naar de prijsuitreiking te gaan want we 
hadden wel hoop op een goede klassering gezien onze inhaal race. Ieder team werd naar voren 
geroepen voor een herinneringsfotolijstje en in de top van hun klasse een beker. Ook de bekende 
Betuwe kersen werden rijkelijk uitgedeeld. Ja organiseren kunnen ze wel in Culemborg. Wij waren 
nog steeds niet genoemd en er waren nog maar 2 teams over wat een spanning. Toen werd de Cor 
de Bruin 2 opgenoemd met een 2e prijs. Willem liep te springen als een gek en Josee die een foto 
stond te maken werd gegrepen maar ze kon er om lachen. Ze kent al menig roeier van ons team en 
houd wel van een geintje. De Azorian High ging met de 1e prijs naar huis en die gunde we dat ook 
wel gezien onze nauwe banden met dit team. 
Dik te vrede gingen we weer naar boord waar onze prijs werd bewonderd, daar werd extra op 
getoost. Dat hadden we wel verdiend. Vele namen daarna afscheid en een klein ploegje bleef deze 
nacht overnachten aan boord van de RPA 24. Die avond gingen we ook nog even de stad in voor wat 
eten en het grote feest op het markplein. Wat een drukte daar, duizenden mensen verdrongen zich 
voor het podium waar we later ook tussen stonden. Ja de oudjes deden gewoon mee met de jonkies. 
Voor het nachtelijk uur besloten we toch naar de boot te gaan de beentjes en oogjes werden al 
vermoeid. De andere dag werd de terug reis in alle vroegte aangevangen, we werden nog 
uitgezwaaid door Siem. De vaartocht verliep voorspoedig en lekker op tijd meerden we af in de 1e 
Eemhaven. Snel wat spulletjes van boord waarna we afscheid van elkaar namen. Ieder werd 
bedankte voor hun hulp tijdens het transport. Speciaal Hamid werd in het zonnetje gezet daar hij als 
extra hulp mee terug voer. We kunnen terug kijken op een geslaagd weekend en race. 
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