
Zaterdagochtend vertrok het transport richting Makkum. We hadden geluk de wind was een stuk 
minder en zelfs af en toe een zonnetje. Bij de Afsluitdijk keken we nieuwsgierig naar de golven op het 
IJsselmeer. Bij Den Oever viel het nog reuze mee maar hoe dichter bij Kornwerderzand hoe hoger de 
golfjes werden. Mario keek bedenkelijk ondanks dat het parcours was verlegt richting de sluis bij 
Kornwerderzand vreesde hij toch dat het een zware race zou worden. Raymond stuurde de auto met 
trailer via een smal weggetje net achter de zeedijk richting Makkum. Hier zagen we nog een 
voorbeeld van de sterke wind: 2 zwanen vlogen tegen de wind in over de dijk. Ze leken wel stil te 
hangen in de lucht maar het lukte. Even verderop stond een zwaan midden op de weg. Deze had het 
niet gehaald en een hekje verhinderde haar om de dijk per pootje over te steken. Ze zou een nieuwe 
poging moeten ondernemen. We konden gelukkig langs haar heen manoeuvreren waarna ze de 
polder weer in ging. De kraan was spoedig gevonden en Jolanda en Robert stonden ons al op te 
wachten om te helpen bij het kranen. Willem ging zich melden bij de feesttent en het ophalen van 
het wedstrijdbordje. Pieter was intussen ook gearriveerd bij de sloep en gezamenlijk roeide ze de 
sloep voor de wind naar de startlocatie nabij de feesttent. Kees, Andre, Nelleke en Hamid waren 
intussen ook bij de tent gearriveerd. De tent was barstens vol want de wind zorgde daar wel voor. 
Tijdens het Palaver was er voor menigeen geen doorkomen aan en moesten vele buiten blijven 
staan. We hoorde nu dat het al gewijzigde parkoers vanwege de golven was verlegd naar de 
Afsluitdijk om meer uit de wind te blijven maar nu ook was ingekort van 15 naar 12.5 kilometer. De 
keerboei nummer 2 was dichter naar Makkum verplaats omdat er toch wel aardige golven op het 
IJsselmeer stonden. Nu hoefde de roeiers een stuk minder tegen de wind in te roeien. Nu daar had 
niemand bezwaar tegen. Het wachten was nu op de start maar die was vanwege de drukte en 
wachttijden bij de kraan een half uur uitgesteld. Deze race waren er ruim 80 sloepen aanwezig. 
Vooral de Friezen waren sterk vertegenwoordig. Zij noemen dat ook een thuiswedstrijd met soms 
Spartaanse omstandigheden. De tijd tot de start werd gedood met koffie drinken en het begroeten 
van roeivrienden. 
 
Eindelijk was het zo ver de start begon en iedere 2 minuten werden er 2 sloepen weggeschoten. Het 
eerste stukje achter de grote loods ging heerlijk zo lekker uit de wind. Nog voor de bocht naar het 
toevoerkanaal van de haven kwam de wind om de hoek zeilen. Vol in de wind zochten de sloepen 
nog naar een stukje waar je eventueel uit de wind kon roeien maar dat zat er niet in. Later kwam er 
een groot binnenvaartschip midden in de geul te liggen waar de sloepen omheen moesten roeien om 
gelijk naar SB wal koersen. De eerdere gestarte sloepen hebben hier geen last van gehad en konden 
daardoor nog enigszins de bocht afsnijden. Jammer dat het schip niet iets eerder was afgestopt om 
daar te wachten. Later toen alle sloepen voorbij waren ging het schip achteruit een zijtak van de 
haven in. Willem had vanaf het steiger de sloepen zien starten en had weer de nodige plaatjes 
gemaakt. Hij besloot naar de viszaak aan de haven te gaan want een portie kibbeling ging er wel in. 
De wachttijd tot de eerste sloepen weer terug kwamen werd smakelijk benut. 
 
Verslag roeiers 
 
Later hoorde we dat Jolande, een roeister van TIOG, dit een machtige race vond met lekker stampen 
door de golven. Haar man, Robert en roeivriend Pieter van TIOG hadden ons deze race versterkt 
vanwege een tekort aan roeiers uit onze eigen gelederen. Wij waren blij met hun hulp.   
 
 
Willem hoorde vanuit de viszaak dat de eerste sloep al binnenkwam en zag nog net de Azorean High 
over de finish komen gevolgd door nog 2 snelle toppers. Later zou blijken dat de Bergervaarder de 
strijd had gewonnen op handicap. Na de toppers was het even rustig met sloepen. Onbegrijpelijk in 
eerste instantie  voor Willem maar later had hij door de enkele topteams hadden gekozen voor de 
start in de eerste startgroepen om zo geen last te krijgen van de langzamere teams. Andere teams 
kozen ervoor om gewoon op sterkte te startte zodat je later in een veld terecht komt met 
gelijkwaardige sloepen en het inhalen van veel sloepen geef je ook extra kracht alleen in het kanaal 



en vlak voor de finish kan je wel eens in de buitenbocht gedwongen worden wat je weer extra 
meters en wat tijd kost. In wat groepjes kwamen de sloepen binnen. Op het steiger stonden nog wat 
supporters maar de kragen van de jassen waren hoog opgeslagen. Behoorlijk windje geselde onze 
gezichten. Daar kwam de Cor de Bruin 2 weer in beeld. De roeiers haalde in het toevoerkanaal nog 
wat sloepen in. Mooi gezicht vanaf de wal om de sloepen zien te strijden voor een gunstige plek 
richting finish. Vanaf de wal zag ik toch wel wat natte roeiers zitten en aan hun gezicht kon je zien dat 
menigeen last had van de kou. Kapot kwamen de roeiers over de finish. Even bijkomen en gelijk 
daarna wat warms aantrekken. De roeiers besloten even later naar de kraan te roeien. Men wilde zo 
snel mogelijk de sloep op de trailer krijgen. Raymond stond even later in de rij met trailer op zijn 
beurt te wachtte. Omdat de sloep iets uit beeld lag werd het nummer te laat doorgegeven. Willem 
gebaarde van de kraan dat ze naar voren moesten komen en toen was het snel geklaard. De sloep 
goed vastgezet en daarna even tijd voor wat lekkers of nog meer warme kleding aantrekken. Gezien 
de lange reis en dat sommige het behoorlijk koud hadden besloten we om naar huis te rijden. Later 
bleek bij de prijsuitreiking dat we buiten de prijzen waren gevallen. Gezien het weer, golven en wind 
waren we toch tevreden met onze 27e plek in het Algemeen Klassement.  
 


