
VEERSE MEER RACE 
 
Vrijdag ochtend vroeg met de RPA 24, Cor de Bruin 1 en Ben Vossenaar vertrokken naar Kortgene. De 
reis gaat zonder problemen en zelfs bij de sluizen hebben we weinig oponthoud. Om 4 uur 's middags 
netjes afgemeerd bij de jachthaven Kortgene. De RPA 24 werd voorzien van lichtslangen wat in de 
avond een prachtig gezicht opleverde voor de camping gasten en andere teams die ook reeds 
aanwezig waren. Willem bereidde weer een heerlijke macaroni schotel voor de bemanning. Later 
kwamen we nog wat roeivrienden tegen waarmee we wat roei story’s ophaalde. Op tijd naar bed 
want er wachtte ons nog een zware wedstrijd. 
 
Zaterdagochtend de sloepen klaar maken voor de wedstrijd. Ja er zat nog beetje water in, toch nog 
aardig geregend vannacht. Iedereen mooi op tijd aanwezig. Vandaag werd de Cor de Bruin 1 ingezet 
met Willem aan de helmstok, op slag Andre en Marjo dan Nelleke, Hamid, Mario, Jos, Pim en Gabriel. 
We gaan alvast de sloep in voor wat laatste controles aan de voetenbankjes en de spieren wat los te 
maken. We kregen nog bezoek van een kanovriend van Willem. Hij had al zoveel sterke verhalen 
gehoord dat hij het nu van dichtbij wilde meemaken. Hij maakte de nodige plaatjes en later 
supporterde hij ons nog vanaf een zeilboot. Alleen roeide wij te hard om ons bij te kunnen houden. 
 
De start was met 3 tegelijk, we lagen met 2 sloepen bij de start maar waar was nummer 3. Als het 
startsein klinkt komt nummer 3 er nog snel aan roeien. We gaan goed van start met een mooie lange 
slag voor de wind naar de sluis toe. Al snel halen we enkele sloepen in en zien al de eerste sloepen 
terug roeien. Vlak voor het keerpunt nog 2 sloepen ingehaald zodat we niet veel hinder hebben bij 
het ronde van de boei. Na de keerboei vol in de riemen een lang stuk tegen de wind in. De 
Brandweer Rotterdam naderen we al snel na het keerpunt en er naast en er voorbij. Het lukt steeds 
weer een sloep te pakken en dat geeft toch wel net dat beetje extra. Ter hoogte van Kortgene 
hoorde Willem een aanmoedigingskreet vanaf een zeilboot en hij zwaaide snel naar de supporters. 
De fotograaf had zelfs een cap van het HBR op! Zal die wel geritseld hebben bij Willem die altijd wel 
wat spiegeltjes en kralen bij zich heeft voor een bevriende Havenmeester. Levert altijd een goed 
plekje op bij de steigers. Bij het ronden van de Schelphoekplaat liggen we als 3e in het veld. We zijn 
nog steeds zelf niet ingehaald. Als er een sloep wat dichterbij komt, wordt er even wat extra 
aangezet zodat ze niet dichterbij komen. Een drietal sloepen zitten dicht achter ons maar we weten 
het tempo hoog te houden. We willen ons nu niet meer in laten halen. Zo het laatste stukkie weer 
voor de wind en knallen maar. Onze voorgangers hebben genoeg voorsprong op ons opgebouwd en 
de volgers houden we ook op afstand zodat we later bij de keerboei richting haven geen problemen 
hebben. Dit is een plek waar menig volgboot lig voor spectaculaire plaatjes te schieten. De ruimte 
tussen de boei en de steigers is vrij krap en als er meerdere sloepen tegelijk bij de boei komen hoor 
je vaak luidde kreten of gekletter van riemen tegen elkaar. 
 
Ondanks dat we nu geen tegenstanders dicht in de buurt hebben schreeuw Willem naar de roeiers 
om alles te geven. Kom op ook de tijd is belangrijk voor de handicap berekening. We zien onze 
voorgangers over de finish gaan en wij roeien als gekken de haven in. We worden luid toegeroepen 
vanaf de steigers en de RPA 24 waar vele bevriende supporters staan. Even later klink het finish 
signaal en kapot leunen de roeiers voorover om even bij te komen. We moeten de finishlijn vrij 
maken voor de volgende sloepen die naar binnen komen. We schieten een klein kommetje in voor 
een bungalow waar hij Kees ontwaard met zijn vrienden. We worden hartelijk gefeliciteerd vanaf  het 
terras waar het vol staat met onze nieuwe supporters uit Kortgene. Willem maakte natuurlijk weer 
wat grappen naar Kees zodat de stemming zeer uitbundig werd. Nu besloten we weer richting de 
RPA 24 te roeien dat viel niet mee met die binnenstormende sloepen. Het veld was wat in elkaar 
gekropen en soms kwamen de sloepen naast elkaar over de finish. Altijd een mooi gezicht om die 
strijd te zien. Gelukkig komt er snel een moment om naar de RPA 24 te roeien. Vanaf de boot hebben 
we een mooi zicht op de nog binnenkomende sloepen. De boot stroomt aardig vol met bevriende 
roeiers. Het wordt reuze gezellig met een drankje en een hapje aan dek. Ja en het zonnetje doet de 



rest. Willem verzorgde de catering en liep regelmatig rond met borden vol lekkers. Ook onze 
supporters kregen iets aangeboden wat natuurlijk erg gewaardeerd werd. Dat kan je wel aan Willem 
overlaten! Beetje PR werk is voor ons en het Havenbedrijf altijd gunstig mannen. Hou ieder te vriend 
is zijn motto! 
 
In de middag roeide de dames ook hun wedstrijd wat we vanaf de RPA 24 goed konden gade slaan. 
Menig maal proosten we op bevriende teams die nog even 12.5 kilometer moesten roeien. Wij 
stonden lekker in het zonnetje met zo'n gele kanarie in onze handen te genieten van het mooie weer 
en de strijdende sloep op het Veerse Meer. Na de wedstrijd van de dames kregen ieder de 
gelegenheid om zich op te frissen want later werd er nog een maaltijd georganiseerd voor de roeiers 
die dit hadden besteld. Daarna was de prijsuitreiking maar deze keer geen prijs voor ons. Ook was er 
een wedstrijd uitgeschreven voor het team dat het leuks verkleed was. De organisatie had jarenlang 
een versierde en verlichtte gondelvaart georganiseerd met sloepen maar deze keer eens wat anders. 
Vele teams waren verkleed en beeldde een bepaald land uit. Het werd reuze gezellig in de tent die 
avond. 
 
We kunnen terugkijken op een lekkere geroeide race onder mooie omstandigheden maar de uitslag 
viel niet gunstig uit voor ons ondanks dat we lang de hoop hadden hoog te eindigen daar we als 
derde binnenkwamen en veel sloepen hadden ingehaald. Met een mooie tijd van 1:18:42 over 12,3 
km en onder deze omstandigheden, was iedereen toch heel tevreden over de geleverde prestatie. 
We bedanken ieder die deze reis en wedstrijd heeft mogelijk gemaakt. 
 
 
 
 
 


