
BRIELSE MAAS RACE 
 
Zaterdag 26 augustus was de 5e editie van de Brielse Maas Race. Deze race wordt voornamelijk door 
Brielse en Rotterdamse teams geroeid maar dit jaar ook van teams uit andere delen van het land. De 
race groeit ieder jaar vanwege de gezellige sfeer. Het kranen van de sloepen werd prima geregeld en 
weldra zaten de teams aan de gratis koffie en koek. We hadden heerlijk weer wat resulteerde in 
gezellige drukte op het grasveld en onder de partytenten. 
Na het Palaver gingen de teams naar hun sloepen, 9 in totaal. We roeide tussen de vele jachten door 
naar de kom van de haven. De kade was druk bezet met kramen en oude auto's vanwege 
festiviteiten in Brielle. Nadat alle sloepen bij de start lagen kwam het Geuzeschip tussen de sloepen 
door en verzorgde het 1e startschot met het kanon. Iedere minuut werd er een sloep weggeschoten 
door de Burgemeester en speaker Koos Steentjes. Wij met de Cor de Bruin 2 waren als 6e aan de 
beurt. Vanaf de wal werden we nog even fel toegeschreeuwd door enkele supporters en zij wensten 
ons succes waarna de dames snel het bruisende Brielle instoven. Rustig het tempo opbouwend 
haalde we al snel onze voorganger in en voor het eind van het toegangskanaal passeerde we de sloep 
op een plek waar net genoeg ruimte was. Willem bedankte zijn vrouwelijke collega voor haar 
medewerking. De slagroeiers Frans en Nelleke mompelde nog iets van: slijmbal of ja hoor zeker weer 
een leuke dame! 
 
Even later koerste we het Brielse Meer op en zagen in de verte al de 2e sloep varen. Willem liet het 
tempo over aan de slagroeiers en maande de andere roeiers: Ed, Erique, Hamid, Jos, Bas en Pim de 
slagroeiers goed te volgen. Af en toe spoorde Willem de roeiers aan om vooral het blad recht het 
water in te zetten en goed achterover te gaan voor een mooie slag. Ook de 2e sloep hadden we snel 
te pakken net voor het eiland dat we moesten ronden. Op de kop van het eiland lag een 
controleschip en deze beduide ons om het controleschip heen te roeien daar het aan de binnenkant 
erg ondiep is. Ook de jachten die er voeren werden erop gewezen dat we bezig waren met een 
wedstrijd. Toen we tussen het eiland en de vaste wal terecht kwamen zagen we voor ons nog 2 
sloepen met elkaar strijden. De sloepen hadden wel enig sinds last van een groot jacht maar ze 
raakte het jacht niet. Wij moesten even later ook wat richting de oever koersen maar deden dat zo 
laat mogelijk om niet de grond of het riet te raken. Roeiers nemen vaak de kortste weg en dwingen 
soms de overige recreanten iets uit te wijken maar dat wordt in de regel wel begrepen door de 
jachteigenaars die wat gemakkelijker kunnen uitwijken.  
 
De brandweersloep, Ben Vossenaar, passeerde nu ook de Witte Beer en lag nu als 2e in het roeiers 
veld. Wij voerde nu het tempo iets op want het idee dat je zo snel al een concurrent nadert geef je 
moed voor het eindresultaat. 
De wedstrijd wordt beslist op handicap en niet wie het eerste binnenkomt. We hadden ook nog een 
Whaler en Kuikensloep achter ons zitten waarvan we dachten: die kunnen nog gevaarlijk zijn maar 
die kwamen niet dichterbij. De roeiers zaten al een beetje te rekenen. Willem zorgde er ook voor dat 
de roeiers op tijd wat te drinken namen want het was vrij warm zeg maar gewoon heet om te roeien. 
Vocht innemen is dan zeker belangrijk maar ook de stuurman moest drinken want die werd al aardig 
schor van het tellen. We naderde de Witte Beer zeer snel en vlogen er voorbij. We zwaaide nog even 
of schreeuwde een bemoedigende kreet naar onze Brielse vrienden. Willem riep regelmatig de 
afstand tussen de Ben Vossenaar en de Cor de Bruin 2 met als doel de roeiers iets meer kracht te 
laten geven. Iets voorbij het eiland passeerde we de Ben Vossenaar wat natuurlijk wat reacties uit 
beide sloepen opleverde. Zelfs nog even tijd voor een grap of even een handje omhoog. 
Daarna werd er weer aangezet want nu lagen wij 2e en zagen in de verte al nummer 1 de Viking 
roeien. 
 
Net na de bocht was een jachthaventje en een steiger voor een veerpontje vandaar dat er een boei 
lag voor de diep stekende beroepsvaart of jachten. 



De Viking werd ook nog door een meevarend jachtje gedwongen om iets verder buiten de boei te 
roeien dan ze liever wilde of ze wilde gewoon geen risico nemen! Willem wel want die nam de 
binnenbocht want het was niet verboden om de boei aan de binnenzijde te passeren. Even werd het 
spannend want de veerpont was net losgekomen van het steiger maar kon ook niet verder door het 
jacht en de Viking. De veerpont sloeg achteruit maar zag gelukkig dat de Cor de Bruin 2 de intentie 
had om uit te wijken en achterlangs te gaan. We moesten wel goed uitwijken maar we hadden nu 
zeker goed de binnenbocht te pakken wat altijd wat meters winst oplevert. De Viking  werd daarna 
snel gepasseerd en lagen nu op 1e plaats. Dat geeft een goed gevoel zeker omdat we ook de Ben 
Vossenaar zo snel waren gepasseerd. Op handicap winnen ze wel eens van ons maar gezien van het 
verloop van de race zag het er nu goed uit voor ons.  
 
We kwamen tot het keerpunt nog vele jachten tegen en soms voeren we dicht onder de wal waar 
toeschouwers ons bemoedigend toeriepen om door te gaan. 
Ook werden enkele Brielse roeiers in ons team herkent door vrienden op zeilbootjes of op de wal. 
Willem benutte dat dan weer om wat grappen uit te halen want we moesten de stemming er wel in 
houden door af en toe te lachen. 
Zo motiveer je ook de roeiers als geen concurrenten in de beurt zijn. Ja dat is het nadeel van nummer 
1 je heb geen richtpunt om je aan op te trekken. 
Enkele keren sneden we de bocht af om zo recht mogelijk het meer over te steken wat resulteerde in 
verkeerde wal varen maar dat was toegestaan zolang je de overige vaart maar niet hindert. In de 
verte zagen we het volgende keerpunt. Het eilandje werd keurig gerond. Ondanks de 
waarschuwingen om niet te dicht langs het eiland te gaan vanwege de waterplanten die hier 
weelderig groeien nam Willem de ronding zeer scherp. Af en toe het roer controleren of er geen 
planten aan hingen vervolgde we onze weg weer richting Brielle. Even later kwamen we de overige 
sloepen tegen en gezien de afstand wat we nu goed konden zien kregen we steeds meer hoop op 
een goede klassering. Even werden we nog getest op onze ervaring met golven! Tot twee maal toe 
kwam er een grote speedboot vol met opgeschoten jeugd vlak voor de boeg langs wat resulteerde in 
hevig slingeren door de golven. Gelukkig zijn we dat gewend van onze trainingen op de rivier en 
lachend roeide we verder. We voeren nog tussen een veld drijvende Scouting zeilbootjes door 
waarop weer enkele bekende zaten van onze vriend Bas. Willem probeerde hem gelijk uit te 
huwelijken wat weer enkele lachsalvo's opleverde. Het laatste stuk werd behoorlijk zwaar door de 
hitte. We voeren voor de wind en de temperatuur liep voor de roeiers behoorlijk op. Gelukkig had 
ieder zijn drinken of versterkende middelen bij zich waar geregeld gebruik van werd gemaakt. 
 
We naderde de haven van Brielle weer waar nu ook het Geuzeschip uit kwam varen voor een rondje 
over het meer. Blijft een mooi gezicht zo replica. Wij schroefde het tempo de laatste 2 kilometer 
behoorlijk op want we wilde een goede eindtijd behalen. Zou sneu zijn als 1e binnen met grote 
voorsprong dat een ander op handicap de beker pakt! In het toegangskanaal werd alles gegeven voor 
de laatste 800 meter. Kapot kwamen we over de finish en werden door de speaker naar binnen 
geschreeuwd met allerlei bemoedigende woorden of namen van personen die even in het zonnetje 
werden gezet. Even bijkomen en terwijl we lagen te drijven kwam het volgbootje met fotograven 
langszij. 
Kunnen jullie nog een keer over de finish roeien want ze waren te laat bij de finishlijn gearriveerd! Ja, 
dag riepen de roeiers we zijn kapot. Nee, we gaan even tegen de kant en wachten op de andere 
sloepen. Mooi plekje langs de hoge muur van een oud vestinggebouw. Willem toverde een klein 
koeltasje uit het luik en bood de roeiers een heerlijk blikje bier of fris aan. Deze werden gretig  
aangepakt zo service hadden ze nog niet meegemaakt. We verwelkomende nog enkele sloepen 
terwijl ze over de finish kwamen en schatte de eindtijd van hun in. Ja er werd al druk gerekend. Toen 
voeren wij ook naar achteren door de haven. Alle terrassen en kades waren druk bezet met 
toeschouwers of lavende mensen aan een tafeltje. Ook de familie Ursinus begroeten ons hartelijk. 
Een oud roeier die ons een warm hart toedraagt. Bij de partytenten was het al behoorlijk druk.  



We kregen van de organisatie een heerlijk broodje bal en een drankje aangeboden. Nu dat ging er 
wel in. Alle roeiers wisselde wat gegevens of verhalen van de tocht uit en namen onderwijl het 
nodige fris! 
 
Toen was het tijd om de sloepen weer op de trailers te zetten waarna deze gelukkig vlakbij 
geparkeerd konden worden. Nadat de Burgemeester weer gearriveerd was werd er begonnen met 
de prijsuitreiking. Iedereen was toch wel benieuwd op welke plek men zou eindigen. De teams 
werden naar voor geroepen en gefeliciteerd met hun behaalde plek. De Burgemeester had voor ieder 
team wel enkele lovende woorden of wist iets grappig te benoemen. De teams kregen van de 
organisatie ook een mooi aandenken in de vorm van een oud kanon waarvan de loop gevormd werd 
door een bierflesje van het merk kanon. Hoe komen ze erop. Toen werd het spannend nog 2 teams 
over: Brandweer en de Port of Rotterdam. Een zucht van verlichting: de Brandweer met de Ben 
Vossenaar 2e. Wij feliciteerde gelijk de Brandweer want we stonden gebroedelijk naast elkaar. Zij 
feliciteerde ons gelijk met onze 1e prijs. 
Nadat de Brandweer hun prijs hadden opgehaald en op de foto waren gezet werd het middenveld 
vrijgemaakt. De Burgemeester kondigde ons met de meest lovende woorden aan en feliciteerde ons 
met het behaalde resultaat. Wat bleek we hadden ook het baanrecord gebroken. Hij riep er nog wel 
bij: de 1e prijs behaald met 3 Briellenaren in het team. We hebben er hartelijk om gelachen en 
daarna werd het kanon overhandigd met daarbij onze 1e prijs: een riem voorzien met gaten waar 
een mooi rijtje volle bierglazen in stonden. Nu u begrijp die werd snel aangepakt en na de foto snel 
getest op smaak. De riem was snel leeg! Mooie wedstrijd, gezellig en goed georganiseerd, volgend 
jaar gaan weer naar de Brielse Maas Race.  
 
 
 


