
GROU 
Zaterdag 27 april al vroeg op pad naar Friesland. Willem, Ed en Nelleke verzorgde het transport van 
de sloep. Ruim twee en half uur rijden. Donkere luchten maar gelukkig droog toen we de kraan 
bereikte. Mario stond ons al op te wachtte en hielp met de sloep te water te laten. Willem spoedde 
zich naar de inschrijving en het palaver over de race. Daar liep hij Pim, Gabriel en Frans tegen het lijf. 
Zij hadden de inschrijving al verzorgt. Om 12 uur was de start van de eerste damesteams. Wij hadden 
nog even de tijd maar besloten alvast de sloep in te gaan. Dat was nodig want vele sloepen wilde 
richting de start of nog even inroeien. De laatste roeiers waren ondertussen ook geariveerd. Andre 
was met Ray naar Lemmer gereden en Andre fietste vandaar naar Grou als extra trainingsrondje. Wij 
waren toch wel zenuwachtig geworden daar wij niets van hun actie afwisten! Het begon nu ook te 
regen maar gelukkig duurde dat niet lang. Na een half uurtje besloten we ook los te gooien en 
maakte wat korte trainingsrondje om de spieren los te maken. Eindelijk waren wij aan de beurt. We 
startte samen met de Mariniers in de Michiel de Ruyter. Om de 2 minuten startte er 2 sloepen. We 
zaten in de buitenbocht en moesten wat meer meters maken om voorbij de Mariniers te komen 
maar het lukte wel. We kwamen nu door de bocht en de grote gele boei die van verre te zien zou zijn 
kwam bij Willem niet in beeld. Hij koos de richting van de boeien die de vaargeul op het Pikmeer aan 
geeft. Deze boeien hoefde men niet te respecteren maar is altijd veilig gezien de ondieptes buiten de 
boeien lijn. De Mariniers voeren na de bocht dichter langs de oever en pakte zo weer wat meters 
terug op datgene wat we eerst hadden gewonnen. Gelukkig kwam nu de grote gele boei in zicht en 
Willem verlegde zijn koers nu rap richting de boei. De Mariniers zaten nu weer naast ons maar we 
voerde het tempo weer gelijk wat op want we wilde zeker niet dat ze ons voorbij zouden komen.  
 
Bij de gele boei hadden we alweer wat afstand genomen en stuurde scherp om de boei heen. Nou 
die zag je niet over het hoofd! We lieten bakboord riemen lopen en gelijk wat drinken. Deze keer 
ging het wat rommelig want niet ieder was klaar met drinken waardoor het invallen niet gelijk ging. 
We pakte de draad weer op en namen gelijk wat meer afstand van de Mariniers. Uit het achterveld 
kwamen nu wat sloepen naderbij. Dat zijn de snelle jongens en regelmatig toppers in de uitslag. 
Willem hield nu strak de stuurboords wal en koerste recht op de te ronden boei af. De Twirre haalde 
ons nu in maar moest dat doen in de buitenbocht. Ondanks dat ze meer meters moesten maken 
kwamen ze na de boei ons voorbij. We roeide nu achter elkaar richting het smalle sluisje. Even extra 
gang maken en met beide boorden riemen lopen. We gleden er mooi doorheen. Enkele namen dit 
moment waar om te drinken. We voeren nu de Janssloot in. 
 
In de verte zagen we weer een bocht aankomen met een klein eilandje in het midden van het 
vaarwater. De sloepen voor ons gestart zagen we niet meer die waren de bocht of splitsing van het 
vaarwater al gepasseerd. Willem twijfelde, keek nog eens op de kaart en dacht: moet ik nou 
bakboord aanhouden of na dat kleine eilandje. Hij volgde toch de Friese kampioeinen want die weten 
het toch zeker wel! Hoe dichter we bij de splitsing kwamen hoe onzekerde we werden want ik zag de 
stuurman voor mij ook al vertwijfeld kijken. Bakboord uit zagen we geen sloepen dan toch rechtuit 
zeker. Ja hoor de twijfel sloeg om bij mijn voorganger in paniek want die was het kleine eilandje 
gepasseerd en kwam nu in een kom terecht die doodliep. Ik hoorde achter mij ook iemand roepen: 
die varen verkeerd. De Twirre gooide zijn roer om en ik ook. Bakboord even afstoppen en stuurboord 
vol er tegenaan. Achter mij was de grote sloep Gouteyck ons ook gevolgd maar deze zag de fout net 
nog op tijd maar besloot gelijk naar de doorsteek van het eilandje te koersen want terug was geen 
optie want dat kostte hem dan vele meters en tijd. De Gouteyck glipte voor ons tussen het eilandje 
door. Wij lagen weer op koers en maakte weer gang. Let op riep Willem: het is ondiep en veel 
waterplanten. We zagen nu ook de Mariniers en de Schotse Vier voorbij komen in het goede 
vaarwater. Beide profiteerde van onze fout. Ja deze manouvre heeft ons vele meters gekost en zeker 
tijd. Later hoorde we dat er zelfs een team terug om het eilandje roeide wat meer tijd koste. Ja dat 
was nou jammer nu waren er 3 sloepen ons zonder extra moeite voorbij geroeid. De mannen in de 
Marinierssloep zullen wel even gegniffeld hebben. Eerst ingehaald worden en er nu weer voorbij. U 
begrijp dat wij de achtervolging weer gingen inzetten. Ook uit het achterveld waren nog enkele 



sloepen dichterbij gekomen en zullen vreemd hebben opgekeken dat wij verkeerd waren geroeid. 
Leeftijd hoorde je hier en daar mompelen of andere oorzaken waar ik niet te diep op inging! 
 
Even later konden we er toch om lachen en maakte er nog wat grappen over. Toen de Twirre ons 
weer voorbij kwam kon Willen het niet laten om te roepen: dat is de tweede keer dat je ons passeert. 
We lachten wat naar elkaar en schudde nog met onze hoofden van hoe kan dat nou gebeuren! Door 
deze misstake waren onze voorgangers zo 50 meter uitgelopen. De Orkaan kwam ons nu ook snel 
oplopen en passeerde ons. Het water was hier ruim zat. In een lang lint van zo 7 sloepen roeide we 
nu achter elkaar. Wij kwamen nu ook weer dichter bij de Marienierssloep die op de huid werd 
gezeten door de Schotse Vier, Twirre, Gouteyck en de Orkaan. Ieder zocht zijn beste koerslijn uit 
maar diegene die voorop lag nam de binnenbocht en dwong zo de rest meer naar buiten wat hun 
extra meters kostte. Drie breed ging het nu over het vaarwater. Vanaf de camping waar enkele 
toeschouwers ons gade sloegen zal het best een mooi gezicht zijn geweest om de sloepen te zien 
strijden voor de beste positie. Het vaarwater werd iets krapper: de Twirre in de buitenbocht en de 
Mariniers aan de binnenbocht en half ertussen de Orkaan die haar kans afwachtte om er tussendoor 
te glippen wat ze ook even later deed. Volgens mij werd er hier en daar nog lichtelijk een riem 
geraakt maar het viel mee want snel waren ze de Marinierssloep voorbij en kregen alle sloepen meer 
ruimte. In de verte doemde er weer een smalle passage op met aan weerskanten een remmingwerk. 
Willem zag het al gebeuren daar zouden de Twirre en Orkaan elkaar gaan ontmoeten. Met 1 sloep 
ertussendoor was al moeilijk laat staan met 2. Op het laatste moment doken ze in de smalle passage 
en beide moesten riemen lopen om niet het remmingwerk te raken. Vanaf mijn positie zag ik dat de 
Twirre rakelings langs het remmingwerk schoof, aan de andere zijde zullen best wat riemen elkaar 
geraakt hebben maar de Orkaan kwam er als 1e tussenuit. Twee Friesen toppers tegen elkaar zien 
strijden is een mooi gezicht gelukkig was de afstand groot genoeg om geen krachttermen te horen 
die er zeker zijn geroepen in het heets van de strijd. 
 
De Gouteyck was intussen ook de Mariniers en de Schotse Vier gepasseerd. Was even rustig met 
sloepen maar de temperatuur bleef stijgen. Enkele roeiers ontdeden zich snel van wat kleding en 
Willem trok puffend zijn jack uit. Hij had zich goed ingepakt vanwege de slechte vooruitzichten maar 
dat viel nu reuze mee. Wij werden nu ook ingelopen door de Azorean High. Ook een super snelle 
sloep maar op handicap niet altijd in de top eindigend. Hoe sneller de sloep hoe moeilijker het wordt 
om in de top te eindigen. Wij waren nu ook eindelijk de Mariniers dichter genaderd. Willem schatte 
zijn kans in op een goed moment voor passage van deze sloep. We werden nog even in de 
buitenbocht gedwongen maar gingen er in strak tempo voorbij. Willem riep nog: Zo dat is de 2e keer 
dat we jullie inhalen! De stuurman kon er niet om lachen maar andere Mariniers glimlachte wat want 
die kende Willem en wiste dat Willem er niet echt de gek mee stak maar het meer als grap bedoelde. 
Frans zei nog zachtjes: we hebben ze op een ronde gezet. Gelukkig hoorde ze dat niet. We voeren nu 
snel bij de Mariniers vandaan, ze hadden nog even tegenstand gegeven maar moesten lijdzaam 
toezien dat we voor de 2e keer er voorbij roeide. We roeide nu richting de Hooidamsloot. Vlak voor 
de brug haalde we een 12 mansloep, de Leytsagher, in. Zonder problemen de binnenbocht en onder 
de brug door. Maar er kwam nog een grote 12 mansloep aanzette. Daar konden we niet tegenop: 12 
roeiers tegen 8 maar ook dat wordt berekend. Even later roeide de Kerwood ons voorbij. In de verte 
nog ver achter ons kwam nu ook langzaam de Ever Deddes opzette. Daar concurreren we al jaren 
mee maar vaak verliezen we van die jonkies van de STC. Dit jaar weer een nieuw team leerlingen 
maar ze doen het al goed. Even later voeren op een klein meertje met alle ruimte. Ook hier moest 
een boei gerond worden. Een controleschip hield alles in de gaten of dit juist werd gedaan.  
 
 
Nu kwam er een heel smalle passage waar toevallig een grote langzamere sloep voer. Willem vreesde 
het ergste: we kunnen er niet langs, het is te smal en ondiep. We waren ze snel genaderd en Willem 
vroeg op vriendelijke manier of we er langs mochten. Alle koppies van de jeugdige roeiers keken 
onze kant op en keken daarna hun stuurman aan. Hij knikte van ja en gaf opdracht aan zijn roeiers 



hun riemen langszij de sloep te laten lopen. Die kans grepen we zeker aan en Willem spoorde zijn 
roeiers aan om alles te geven. We doken in het gat en konden net de graskant ontwijken hoewel 
enkele riemen het gras nog raakte. We kwamen er nog net langs en zagen even later dat de Evert 
Deddes moest wachtte tot de doorsteek weer breder werd. Op het breder water passeerde ook de 
Evert Deddes de sloep en koerste achter ons aan. Wij koerste weer op een boei af die bakboord 
gerond moest worden waarna wij op een recht kanaaltje uitkwamen. De wind kwam nu recht van 
voren. Dat was goed te merken de snelheid liep nu iets terug. Hier werden wij ook nog ingehaald 
door een rondvaartboot waar we gelijk achteraan koerste om even uit de wind te roeien. Maar 
Willem en de schipper kozen even later hun eigen koers waardoor we ook weer in de wind terecht 
kwamen. Nu moesten we bakboord uit een smalle sloot in waar vele jachten lagen. Hier werden we 
door vele luid toegejuicht of op de foto gezet.  Een klein historisch jachtje met feestvierders aan 
boord die de doorvaart versmalde zorgde er voor dat passeren niet mogelijk was. De Evert Deddes 
werd nu even opgehouden. Willem begon te glimmen want hij zag in de verte een nog grotere 
rondvaart boot opdoemen. Nu was passeren zeker niet mogelijk. Wij konden er ook net roeiend 
langs ondanks dat de rondvaart boot goed de kant opzocht en langzaam verder voer. Daarna duurde 
het niet lang en de Evert Deddes roeide ons voorbij. Willem moedigde de STC roeiers extra aan om zo 
door te gaan. 
 
Wij kwamen nu in het laatste gedeelte van de race terecht. Een stukje op het Prinses Margrietkanaal, 
achter een eilandje langs en het kanaaltje De Meer op. Smal watertje met wat jachthavens en vele 
woonboten. Met een scherpe bocht en onder een brug door het volgende slootje in. Wel krap die 
brug een riem raakte nog even lichtelijk het remmingwerk en de andere roeiers trokken iets de riem 
naar binnen. We konden gelukkig zonder schade verder roeien. De laatste 2 kilometer werd ingezet. 
Vlug werd er nog wat gedronken want nu werd alles gegeven. Nog 1 grote gele boei werd er gerond 
waarna we weer in Grou terecht kwamen. De speaker schreeuwde ons naar de finish. Onder luid 
applaus en kapot kwamen we over de finish. We lieten ons even uitdrijven waarna Willem snel van 
boord stapte en de trailer opzocht. We waren snel aan de beurt voor het kranen. Toen nog even naar 
de feesttent waar het erg druk was met veel herrie van muziek. Dat waren we snel zat dat 
schreeuwen in ieders oren wij besloten richting huis te gaan want we hadden nog een hele weg voor 
de boeg. Later hoorde we dat wij 24e waren geëindigd. Dat viel zwaar tegen maar dat extra stukje 
omvaren zal daar wel grote invloed op hebben gehad. Volgende keer beter. Maar voor de rest leuke 
race geroeid met spannende momenten! 
 
 
 


