
De wedstrijd in Langweer gaf heel wat problemen qua organisatie: roeier tekort en vervoer 

van trailer. Gelukkig alles in de laatste 2 dagen opgelost. Het zweet stond Willem op het 

voorhoofd voor de wedstrijd begon. Pim stuurde het transport over de wegen richting 

Langweer. Voor hem ook de eerste keer met zo lange trailer en vakkundig loodste hij de 

trailer door de smalle straatjes van Langweer. Bij het café De Drie Zwaantjes waar de 

terrassen al druk bezet waren zwaaide onze roeivrienden ons vriendelijk toe. De sloep lag 

vlot te water en de sloep kreeg een mooi plekje in de haven. Willem werd nog verrast door 

enkele roeiers van TIOG met een flesje rum en cola voor zijn goede zorgen de laatste 

wedstrijden dat zij met ons team mee hadden geroeid. 

Na de koffie en Palaver werden de sloepen bemand en spoedig vertrok de 1e sloep de haven 

uit. Iedere minuut vertrok er een sloep. Wij hadden startnummer 63 dus hadden nog even 

de tijd om alles gade te slaan. Toen waren wij aan de beurt. Rustige start waarna het juiste 

tempo werd gezocht door de slagroeiers Mario en Nelleke. Op doft 2 zat onze gastroeier uit 

Friesland, Jacco Veldman, met naast hem Hamid. Willem zag al snel dat Jacco op de goede 

plek zat en zonder moeite het tempo volgde. Je kon zien dat hij ook ervaring had in een 

Kuikensloep. Kees en Erique op de 3e doft volgde hun tempo. Op boeg zaten Pim en Ray die 

kennen intussen ook de klappen van de zweep en roeide er lustig op los. 

De eerste boei kwam in zicht en onze voorganger ronde deze reeds. Wij waren benieuwd of 

we de Igor deze race nog zouden inhalen. Later zou blijken dat we in het laatste gedeelte van 

de race deze pas tot zo honderd meter waren genaderd. Willem liet stuurboord extra kracht 

geven om de boei te ronden. Nu ging het richting de Langweerder Vaart waar het vaarwater 

smaller zou worden. Net voor we de Langweerder Vaart invoeren zagen we de sloep Swolla 

vanuit de startgroep achter ons snel naderbij komen. Die gingen rap! Ook de temperatuur 

begon behoorlijk op te lopen want het weer was prachtig en menigeen zette zijn pet of 

hoofddoekje af want dat werd toch te zweterig op het bolletje. Zelfs Willem trok zijn trui uit 

want hij kreeg het ook warm. Zou dat van de warmte of spanning gekomen zijn want hij 

verwachtte natuurlijk behoorlijke strijd met de Swolla die nu al op een tiental meters 

genaderd was. 

We roeide in een strak tempo door en menig keer riep Nelleke die zicht had op de 

snelheidsmeter: 9.8 of meer kracht en we zakken in. Het feit dat de Swolla ons steeds meer 

naderde gaf ons ook extra motivatie om het tempo zo hoog mogelijk te houden. De roeiers 

in de Swolla met gastroeier Xandrijn die ook bij ons wel eens had geroeid waren gebrand om 

ons in te halen. Ze hadden in 3 kilometer 1 minuut op ons goed gemaakt en wilde er nu wel 

eens langs. Dit zou een strijd worden van juiste koers kiezen en extra aanzetten om er naast 

en er voorbij te komen.  

Willem zocht in dit smalle gedeelte de juiste en kortste koers en hield op deze wijze 

regelmatig de deur dicht voor onze achtervolger. Zorgen dat je in de binnenbocht zit en 

zodoende de ander in de buitenbocht dwingt. Dat kost meer meters voor hun of de keuze 

om te dicht onder de oever te komen met risico van riet of ondieptes. Ook dat remt 



behoorlijk. Eenmaal wilde Willem ook te dicht langs het riet en uit de wind roeien maar de 

slagroeiers voelde gelijk de remmende werking van de ondiepte en de roeiers sommeerde 

naar Willem: meer naar het midden. Willem volgde die raad gelijk op want hij was weer te 

fanatiek met bochtjes afsnijden. De eerste brug kwam in zicht dat zag er smal uit. Het werd 

een beetje gokken want kon je er met beide boorden roeiend door of niet? Eerste stukje 

lukte maar het was toch te krap en met 1 boord roeien kwamen we er doorheen. De Swolla 

deed enkele pogingen om langszij te komen maar iedere keer mislukte dat doordat hun 

snelheid weer terug liep door de ondiepte of dat men in de buitenbocht terechtkwam. We 

moesten nog oppassen bij een laverende zeilboot die onze koers kruiste. Gelukkig was het 

hier wat breder dus het ging mooi mis. Willem ging meer in de midden varen en gebaarde 

naar de Swolla dat hier genoeg ruimte was om te passeren maar het lukte hun niet om 

voorbij te komen. Na een paar honderd meter koerste Willem weer naar de binnenbocht 

voor de kortste route. De roeiers begonnen steeds meer hoop te krijgen door het feit dat ze 

de Swolla zo lang voor konden blijven wat hun natuurlijk extra kracht gaf. 

We kwamen nu weer in een gedeelte waar het wat smaller werd met ook nog tegemoet 

komende jachten. We begonnen nu ook een groepje iets langzamere sloepen in te halen. 

Weer kwam de Swolla opzetten maar we liepen vast in onze voorgangers die onderling ook 

een strijd leverde. De jachtjes en zeilboot zochten de oever op om ons ruimte te geven. Ze 

zijn niets verplicht want ieder moet eigenlijk de stuurboord oever aanhouden. Maar wij 

kwamen nu 3 breed door het vaarwater aanstormen. Wij moesten zelfs even inhouden 

ondanks dat de Swolla enkele malen haast ons roer aantikte. Zij konden ook niet verder. Een 

groot jacht begon zelfs achteruit te varen om ons nog meer ruimte te geven. Willem week 

niet van zijn koers en riep naar zijn bakboord roeiers: kijk uit voor dat jacht desnoods riemen 

lopen maar stuurboord gaat door. Onze voorgangers voeren nog zij aan zij en toen Willem 

wat ruimte zag omdat ze ook het grote jacht waren gepasseerd dook hij in het gat en pepte 

zijn roeiers aan even alles te geven om uit deze benauwde situatie te komen. De roeiers 

genoten van deze actie want nu pas zagen ze wat er eerst voor hun en even later naast en 

achter mij gebeurde. Willem ziet het aankomen en de roeiers moeten vertrouwen wat de 

stuurman zegt! Willem kreeg tijdens de race menig compliment vanwege zijn gedurfde 

acties. 

We haalde nog enkele sloepen in maar de Swolla bleef al die tijd vlak achter ons roeien. We 

naderde de laatste kilometers en de wind kwam nu ook weer van voren. De Swolla zat lekker 

uit de wind en spaarde zo wat krachten om later op het meer toe te slaan voor een 

eindsprint. Gelukkig konden we nog wat sloepen inhalen voor de brug over de Rijksweg. In 

het brug gat zaten we zo dicht op onze voorganger dat we even iets moesten inhouden maar 

ook de Swolla moest even wat afstoppen om een aanvaring met ons te voorkomen. Met 

riemen in elkaar zitten geef meer nadeel dan voordeel. Alleen in het heetst van de strijd 

willen de roeiers gewoon doorgaan en moet de stuurman het overzicht behouden en rust in 

de sloep brengen. Gelijk na de brug dook Willem in het gat wat weer vrij kwam en koerste 

nu op de kerktoren van Langweer aan. De ruimte op het meer zorgde ervoor dat we 



gemakkelijk enkele sloepen konden passeren maar de Swolla bleef nog wat achter ons aan 

koersen om uit de wind te blijven. Na passage van een andere sloep die ook weer achter ons 

aan dook om uit de wind te blijven verkoos de Swolla een andere koers. Lange tijd roeide we 

gelijk op richting de haven van Langweer. We haalde nog 2 sloepen in maar vlak voor de 

haven kwamen we achter de Vletterlieden met stuurman Jan Plug aan het roer. Hij 

glimlachte wat en zag wel in dat ik er niet meer voorbij kwam. De Swolla was ons in de 

tussentijd aan de andere zijde iets gepasseerd en dook net voor de Vletterlieden de 

haveningang in. Hier was passeren niet meer mogelijk. In kiellinie koerste we de laatste 

honderd meter naar de finish. Enkele keer moesten we even inhouden om niet de sloep te 

raken. Achter ons werd nog een strijd gestreden door de sloepen Serdon en het Sloepweesje 

die ons ook nog probeerde in te halen. Pech voor deze sloepen want hun riemen kwamen in 

elkaar wat hun natuurlijk snelheid kosten waardoor ze ons net niet raakte. Kapot kwamen 

we over de finish maar met een goed gevoel dat we de gehele wedstrijd zo mooie strijd 

hebben gehad met de Swolla. Deze roeiers en de stuurman prezen onze strijdlust.   

We zochten een plekje langs de oever op tegenover de kraan en wisten nog net onze 

koelbox aan boord te krijgen. Even bijkomen in het zonnetje met wat fris, bier en wat te 

knabbelen. Willem wist de koelbox altijd naar ieder zijn tevredenheid te vullen, zelfs stukjes 

kaas en worst gingen rond door de sloep. Pim stond spoedig in de rij en de sloep stond 

daarna snel op de trailer. Wij besloten naar het weiland te rijden om daar de sloep vast te 

zetten. Hamid bracht het wedstrijd bord terug en nam gelijk een grote zak friet mee. Werd 

gezellig zo op het veld met nog een glaasje voor de liefhebbers. Ook werd er nog een 

bevriend team geholpen met hun trailer die geblokkeerd stond. Altijd handig als er wat 

technische mensen in het team zitten. De dames waren blij met onze hulp. Met een extra 

goed gevoel besloten we toch alvast naar huis te rijden. Het was nog een lange weg en de 

prijsuitreiking zou nog even op zich laten wachten. Later hoorde we dat we op een 31e plaats 

waren geëindigd, dat viel ons wel wat tegen gezien onze strijd en dat het zo lekker liep.   

  

 


