
AMSTERDAMSE GRACHTEN RACE 

Zaterdagochtend 13 oktober onder prachtige weersomstandigheden naar Amsterdam met de trailer achter Pim 

zijn auto. Het was Willem weer gelukt om vervoer te regelen en een gastroeier om het team compleet te maken. 

We moesten vroeg kranen en dat was ook zo geregeld. Tijd voor een bakje koffie en melden bij de organisatie. 

In de loop van de ochtend kwamen de overige roeiers. De sloep werd start klaar gemaakt. Op slag roeide Mario 

en Nelleke, op de 2e doft Erique en Hamid, op de 3e doft Aafke en Gabriel en op de 4e doft in de boeg Pim en 

Ray. We zouden deze race in de voorhoede starten vlak achter de wat langzamere sloepen. We vreesde wel 

oponthoud als we in de grachten achter deze terecht zouden komen want passeren is dan haast niet mogelijk. 

Ook de vele rondvaartboten en jachtjes konden vertraging opleveren maar dat hoort bij de Amsterdamse 

Grachten Race. 

 

Om 11.37 uur was onze start. Iedere minuut ging er een sloep van start in de smalle sluis naast het Olympisch 

Stadion. We werden luid aangemoedigd bij de start door onze roeivrienden van TIOG die later zouden startte. 

Via het Amstelkanaal bereikte we de Amstel waar we stuurboord uit richting een keerboei moesten roeien. Onze 

voorgangers waren we al een aardig stukje genaderd maar wij werden ook op de hielen gezeten door de snelle 

Thussen Uit die intussen de Swolla waren gepasseerd. De Swolla had ons in Langweer in de laatste honderd 

meter verslagen na een langdurige strijd maar deze race zouden we deze ver voor blijven. Wij werden ingehaald 

door de Thussen Uit maar bij de keerboei was de stuurman waarschijnlijk van mening dat ook de andere boei die 

iets zuidelijk lag ook gerond moest worden. Willem twijfelde en vroeg aan de bemanning van het controle schip: 

alleen deze grote boei toch? Ja, daarom liggen we hier, was het antwoord. Willem stuurde er krap omheen en 

kwam weer naast de Thussen Uit, het was van korte duur want de roeiers zetten extra hard aan want dat vonden 

ze niet leuk. We haalde nu ook wat sloepen in en zagen ook wat andere teams vanuit het Amstelkanaal de 

Amstel opdraaien. Nog even een bemoedigende kreet over het water en verder ging onze inhaal race. Net voor 

het indraaien van de Singelgracht lukte het ons niet voorbij een sloep te komen we moesten zelfs iets inhouden 

om elkaar niet te raken. In het eerste stukje zouden we door de smalle breedte en bruggen er niet voorbij kunnen 

roeien. Half verwegen werd de stuurvrouw in de Bacchus toch zenuwachtig van ons en gebaarde: kom er nu 

voorbij en riep: maar wel snel! Wij deden onze best en de roeiers perste er een sprintje uit. Net voor de brug die 

erg smal was lukte het ons er voor te duiken. Hier en daar werd nog een tak geraakt maar Willem riep van te 

voren: we raken wat takjes maar gewoon doorroeien dat luk wel. Soms kreeg Willem dan een blik van: moet dat 

nou zo krap! 

 

Op het Lozingskanaal werd het een stuk breder en daar konden we gemakkelijk enkele sloepen inhalen. Eerst de 

Hubert Jans en daarna de Stadkampen. Net voor het sluisje naar het Amsterdam Rijnkanaal kwamen we achter 2 

sloepen te zitten. Hier was het parcours 450 meter met boeitjes afgezet om niet in het drukke vaarwater te komen 

van de grote schepen. Inhalen was hier verboden maar onze voorganger probeerde het toch maar werd terug 

gevloten door zijn voorganger. Willem hield de afstand klein want hij zag in dat beide sloepen bij het ronde van 

de hoek en laatste boei elkaar in de weg zouden varen. Dat gebeurde ook en Willem dook in het gat en ronde de 

hoek van de haven wel erg krap. Mario riep verschrikt: ik zie keien! Door roeien riep Willem en met de 

opmerking: ik verf ze toch was de discussie gesloten. Het lukte ons om de grote 12 mans sloep te passeren. Zo 

riep Willem, dat zijn er weer twee. In de Entrepothaven haalde we nog enkele sloepen in. Bij de bocht richting 

de Nieuwe Vaart werd het vaarwater zo smal dat we aan moesten sluiten om te wachtte op meer ruimte. Bij de 

bocht naar de Nieuwe Vaart nam een sloep voor ons het verkeerde brug gat maar we zagen op het controle schip 

dat dit genoteerd werd. Dat was duidelijk verteld bij het Palaver en te lezen in de beschrijving van de route. 

Stukje afsnijden word in zo geval bestraft met straf wattage na de race. Toen begon er een gevecht met enkele 

sloepen die elkaar wilde passeren waar het eigenlijk te krap voor was. Willem kroop met de Cor de Bruin 1 

achter een grote sloep en hoopte zo mee te kunnen liften. Hij had de juiste keuze gemaakt want het lukte. Weer 2 

sloepjes voorbij en onze voorganger gaf ons ook wat ruimte zodat we voor de brug er voorbij waren. Nu voeren 

we het Oosterdok op richting de Schippersgracht. Nu begon het spannendste gedeelte van de race want we 

moesten nu door het centrum waar het erg smal en druk was van de rondvaartboten en vele jachtjes. Bij het naar 

binnen draaien van de sluis dook Willem tussen twee rondvaartboten in. Liever 1 voor je dan 2 want dat kost nog 

meer tijd. Paniek; we gingen te hard en Willem riep: afstoppen, alleen stuurboord halen en bakboord strijken. 

Dat was te veel voor de roeiers en met een stevige bonk tikte we nog net de beschermingsrand van de 

rondvaartboot aan. Gelukkig recht op onze steven en die is ook erg sterk. Later zou blijken dat er toch een 

aardige deukje in was geslagen. Maar we zaten ertussen en dreven rustig mee door de sluis. De passagiers op de 



boot keken verbaasd naar dit schouwspel van schreeuwende roeiers in de sloepen die er steeds voorbij wilde 

gaan. Menig fotootje werd er dan gemaakt want ze kwamen voor oude grachtenpanden maar zaten nu tussen een 

grachtenrace. Ja, dat is ook Amsterdam. 

Na zo honderd meter ging de rondvaartboot rechtdoor en wij bakboord uit de Schippersgracht in. We liepen snel 

wat sloepen in. Adrie in de Carma zag ons aankomen en gaf wat medewerking en stuurde iets meer naar de wal. 

Ook hier gelukte het ons 3 sloepen in te halen. Menig roeier keek verbaasd op als er net een paal of sloep gemist 

werd met de koers van Willem. Hij werd steeds vrolijker en begon al grappen te maken vanwege zijn 

kunststukjes tijdens het passeren van sloepen. Menig toeschouwer werd door hem aangesproken of vriendelijk 

begroet. Ook hoorde we regelmatig vanaf de wal aanmoedigingskreten van supporters. Niet altijd hadden we tijd 

om te kijken of te zwaaien zo spannend was het soms. Wel herkende we soms een stem of kregen later een foto 

toegestuurd van het bewuste punt. Via wat haakse bochten kwamen we in het Entrepotdok en de Plantage 

Muidergracht terecht waar nog een spannend gevecht plaats vond tussen 2 grote sloepen voor ons. De Dikke 

Bertha en de Maaike streden naast elkaar voor een goede positie maar het vaarwater werd te smal! De riemen 

van beide sloepen kletste tegen elkaar en er klonken wat kreten maar gelukkig bleven ze lachen en wij konden 

even later gebruik maken van een gaatje wat vrijkwam. Ze gebaarde ons door te roeien en duwde ons zelf 

vooruit toen we er naast lagen. We bedankten ze natuurlijk vriendelijk. Beter elkaar even helpen als dwars zitten. 

Via de Nieuwe Keizersgracht voeren we weer de Amstel op. Het was maar een klein stukje want toen voeren we 

de Herengracht in. We zaten hier echt in het centrum en het werd steeds drukker met allerlei soorten vaartuigen. 

Iedereen leek met dit mooie weer op het water te zitten. Tijdens de vaart over de Herengracht en de Leidsegracht 

kwamen we vele sloepen en rondvaartboten tegen. Ook de befaamde watertrapfietsen met toeristen erin kregen 

menigmaal de schrik van hun leven als er een riem over hun hoofden scheerde. Later hoorde we dat er bij enkele 

bruggen grote opstoppingen ontstonden vanwege in de weg liggende rondvaartboten en motorsloepjes die van de 

ene in de andere gracht wilde varen. Op de wal stond het zwart van de mensen die dit chaotische tafereel gade 

sloegen. Vele supporters weten precies waar ze moeten staan. Later zie je dan de meest spectaculaire foto’s of 

filmpjes op facebook staan. Gelukkig bleef ons zo grote opstopping bespaard maar erg hard doorroeien lukte ons 

ook niet. We waren blij dat we op de Singelgracht meer ruimte kregen. Hier haalde we weer een sloep in. Via de 

Hugo de Grootgracht kwamen we op de Kostverlorenvaart. Het laatste stuk van de route. Gelukkig breed zat 

maar vaak met tegenwind extra zwaar, je denk dat je er haast ben want in de verte zie je het Stadion al liggen 

maar het is dan nog ruim 2.5 kilometer. 

Breed zat maar bij een brug bleek een tjalk toch net drijven onder de brug door te kunnen. Hij versperde voor 

ons een vlotte doorvaart. Willem wijzigde zijn koers naar het smalle brug gat om daar doorheen te gaan. Let op: 

riep Willem en sommeerde zijn roeiers goed te luisteren. We maken extra vaart en gaan er met lopende riemen 

doorheen want het is erg smal. Het lukte en we kwamen voor de tjalk onder de brug uit. Zo dat scheelt zeker een 

minuut. De laatste kilometer werd ingezet met het doel nog een langzamere sloep in te halen. Deze sloep lag nog 

ruim honderd meter voor maar is een mooi richtpunt voor een snellere tijd. We kwamen steeds dichterbij maar 

met 2 meter voorsprong kwam deze sloep voor de Cor de Bruin 1 over de finish. Even bijkomen we zaten er 

aardig doorheen.  Even later toch naar de kade en naar de kraan. Pim ging snel de auto met trailer halen. Wij 

namen intussen wat fris want dat hadden we wel verdiend. Willem had een klein koeltasje meegenomen met 

heerlijke versnaperingen. 

 

Na zo 10 minuten kwam Pim al aanrijden met Ray als begeleider die ook de grote koelbox bij zich had. Gewoon 

even nog geen tijd voor want we konden gelijk kranen. Zo snel waren we nog nooit bij de kraan geweest. Wel 

een voordeel zo vroeg starten. De sloep lag snel op de trailer en werd een stukje verder goed op de trailer 

vastgezet waar we ook een pauze namen voor wat kaas en nootjes wat we wegspoelde met een lekker fris 

drankje. Ja, de verhalen en belevenissen van deze tocht werden luchtig verteld en gezien het weinige, in onze 

ogen dan, oponthoud hadden we wel een beetje vertrouwen in een mooie tijd. Aangezien de prijsuitreiking nog 

zeker 4 uur ging duren daar er nog vele teams moesten finishen besloten we toch eerder naar huis te rijden. 

Velen zaten er toch aardig doorheen. Later hoorde we dat we onze tijd en plaatst ten opzichte van vorig jaar 

verbeterd hadden maar een 48e plek viel ons toch wel tegen. Het mooie weer en alles wat we gezien en 

meegemaakt hadden vergoedde alles. We kunnen met een goed gevoel terug kijken op onze laatste wedstrijd van 

dit jaar. 

 



 


