
AMSTERDAMSE 
GRACHTENRACE 

 
De volgboot, RPA 20, was reeds vrijdag in Amsterdam aangekomen met 3 
sloepen op sleeptouw en de Cor de Bruin 2 aan dek. Deze sloep is te licht om 
te slepen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Later bleek ook dat de zwaardere 
sloepen problemen kunnen geven. Door uitstekende moertjes was de 
sleeplijn van de Ben Vossenaar door geschavield! Daar dreven ineens twee 
sloepen op het kanaal. Gelukkig rustig op dat moment in het kanaal zodat de 
sloepen snel weer achter de RPA 20 vast zaten. De reis verliep daarna weer 
voorspoedig. Adrie had van zijn vrouw weer een heerlijke maaltijd 
meegekregen. Dat ging er wel in. Willem ging op onderzoek uit. Het parkoers 
was gewijzigd en hij vreesde een hem onbekende bocht met twee smalle 
bruggen. Even de situatie bekijken want mochten we de andere dag daar met 
meerdere sloepen in uitkomen dan kan je nog iets winnen met behendig 
sturen!  
 
Zaterdagochtend werden er snel nog wat boodschappen gedaan en werden 
de sloepen ingeschreven. De roeiers waren intussen ook aan boord gekomen 
en namen op hun gemak een bakje koffie. Willem liep weer te stressen! 
Opschieten jongens we moeten op tijd achter de startlijn liggen voor 
controle. Je begrijp het al! Iets te laat weg maar nog net op tijd in de IJhaven 
bij de startlijn! 
 
De Cor de Bruin startte ruim voor ons. Wij in de Cor de Bruin 2 moedigde ze nog 
even aan bij de start. Het was intussen ook iets gaan regenen. Wij besloten nog even 
in te roeien want wij werden toch ongemerkt zenuwachtig. Er stond deze race veel op 
het spel: Landelijk klassement, 2e klasse en het Kuiken klassement. 
  

Toen waren wij in de 2 aan de beurt. Met 5 sloepen van start. Wij wenste onze 
tegenstanders een goede race toe. Het startschot viel en wij gingen rustig van start. 
Nieuwe ideeën worden gewoon uitgeprobeerd! Even naast elkaar maar de andere: 
De Grutte Bear, Orkaan, De Razende Snol en de Evert Deddes  zetten toch iets 
meer aan en we lagen spoedig op de 3e plaats. Willem zag in de verte de 
vernauwing bij de dam en vreesde niet met 2 sloepen onder de brug door te kunnen. 
Mannen wat doen we? Na de dam in de Ertshaven krijgen we een bocht en het beste 
zitten we aan de binnenbocht. We kunnen proberen door even extra hard te roeien er 
naast te komen. Wat, riep JP van schrik: we zouden toch rustig beginnen! Klopt maar 
als we daar voor liggen en we doen dat bij de volgende bocht ook dan kunnen we 



meters pakken en ze heel lang achter ons houden in de smalle grachten! Willem hou 
wel van een gokje en zette zijn roeiers aan tot meer kracht. We kwamen weer naast 
de Orkaan en zaten beide achter de De Razende Snol. De Evert Deddes zat ons 
intussen ook op de hielen. De Grutte Bear lag geheel aan de buitenzijde dus die zou 
vele meters gaan verliezen in de buitenbocht. De Razende Snol liet iets ruimte bij de 
bocht en Willem koerste gelijk naar de wal. De Orkaan probeerde ook tussen het gat 
te duiken maar had te weinig ruimte. De eerste zet was geslaagd. Tijdens het ronde 
van de hoek zaten we haast naast elkaar maar de 2 had nu een betere positie. Bij de 
2e bocht waar we de Entrepothaven in koerste hield de Razende Snol een wat 
ruimere koers en Willem zette de 2 er tussen. De Orkaan en de Razende Snol 
draaide minder snel de hoek om daar hun sloepen zeer zwaar zijn en daar pakte we 
weer enkele meters. De Orkaan zat nu toch weer vlak achter ons en zette hard aan. 
Willem wist zijn roeiers toch zo ver te krijgen met de woorden: als we dit houden 
zitten we straks goed bij de volgende vernauwing, bruggen en smalle grachten. De 
roeiers roeide als gekke. Zo veel kracht hadden we nog nooit gegeven maar we 
waren gebrand op een goede positie. 
  

Het lukte, we waren het eerste bij de bruggen en de vele bochten. Door steeds slim 
de korste weg en de binnenbocht te kiezen lukte het ons de Orkaan voor te blijven. 
We wisten dat ze eigenlijk in staat zijn om harder te gaan. Dit gaf ons vleugels. De 
andere sloepen sloten zich in de rij aan en konden alleen volgen want passeren was 
eigelijk niet te doen. We liepen steeds enkele meters uit maar bij enkele bruggen of 
sluisjes moesten wij met 1 boord verder roeien. Daar wisten de roeiers in de Orkaan 
en Evert Deddes van te profiteren daar zij met kortere riemen wel met beide boorden 
verder konden roeien en vlogen zo met enkele meters naar ons toe. Gelukkig was 
het te kort om ons te passeren. In het Oosterdok probeerde ze het weer daar er meer 
ruimte was maar door zeer goed om de keerboei te draaien wisten we gelukkig weer 
enkele meters winst te pakken. Gelukkig maar, want net voor we de Oude Schans op 
wilde roeien was de Orkaan ons weer zeer dicht genaderd. De bruggen verhinderde 
dat ze ons konden passeren. 
  

Toen kwam de zeer lange en smalle Sint Anthoniesluis. Daar moesten we weer met 
1 boord roeien. De Orkaan ging hier als een getregde hond achter ons aan doordat 
zij met beide boorden door konden roeien. Wat wij vreesde gebeurde: ze gooide hun 
sloep tussen onze sloep en voeren zo tegen onze bakboord riemen. U begrijp hier 
vielen toen de nodige spreuken die niet voor papier geschikt zijn! Even wilde de 
roeiers het opgeven maar Willem vloog uit zijn pannetje en schreeuwde als een gek: 
doorgaan dan alleen maar stuurboord. Dat hielp en de stuurman van de Orkaan en 
zijn roeiers zagen in dat ze er niet voorbij konden komen. De race was nog in een te 
vroeg stadium om echt ruzie te krijgen. Gelukkig is de 2 zeer licht en waren we snel 
weer op gang en pakte weer wat meters. We draaide even later de Amstel op waar 
weer ruimte was. De Orkaan zette weer aan en we zagen ze dichterbij komen en 
zelfs naast ons. Willem zag dat ze de midden opening wilde nemen en besloot een 
gok te wagen want hij vreesde dat ze hier zouden toeslaan. Willem koos het gat aan 
stuurboord waar niet geroeid kon worden maar wist zodoende wel de binnenbocht te 
verkrijgen om naar de Heren Gracht te koersen. 
  

De roeiers keken verschrikt naar de Orkaan roeiers die wel door konden roeien. Ze 
zagen ook wel dat ze meer meters moest maken. Wij dreven door de brugopening en 
verloren veel snelheid. Tot opluchting van Willem lukte zijn opzet want hij koerste via 



de binnenbocht naar de brug van de gracht. We pakte zo toch weer wat meters en 
stelde onze koppositie veilig van onze startgroep. Willem vroeg regelmatig angstig 
aan JP waar zitten die gasten achter ons want hij had het lef niet om om te kijken. 
Laat staan foto's te maken! Mannen we zitten voorlopig goed want in deze smalle 
grachten komen ze ons nooit voorbij met al die smalle bruggen. Vele malen kwamen 
ze steeds dichterbij als we met 1 boord de riemen moesten laten lopen. Maar met 
goed stuurwerk door de bruggen, het aanzetten van de roeiers aan stuurboord of 
bakboord wisten we vele bruggen te passeren en grachten mooi in te sturen 
waardoor we weer iets uitliepen. Via de Leidse Gracht, Keizers Gracht, Regeliers 
Gracht en de Prinsen Gracht kwamen we weer op de Amstel terecht. Na een smalle 
sluis en brug kwam het brede gedeelte van de Amstel. Hier gebeurde wat we 
vreesde! De Orkaan kwam naast ons. Een lang stuk hielden we het nog vol om 
langszij te blijven maar toen passeerden ze ons. De Evert Deddes kwam ook weer 
opzetten. Even lichte paniek in de sloep! We gaan achter de Evert Deddes aan werd 
er geroepen. Willem greep in en riep: we houden even iets in en duiken achter de 
Orkaan om zo uit de wind te blijven. Dat was weer een goede zet want we moesten 
zelfs inhouden om niet op de Orkaan te botsen. De Evert Deddes ging ook een tijdje 
achter ons roeien maar aangezien wij smaller zijn dan de Orkaan hadden zij minder 
voordeel. Willem riep zijn roeiers kalmte toe. Drink wat, hou even in gebruik deze 
ruimte om wat bij te komen. Later na het keerpunt kunnen we weer vlammen. 
  

We naderde het keerpunt bij de Rozenoordbrug, intussen was het ons weer gelukt 
om enkele sloepen in te halen. Ook wij werden nu opgelopen door sloepen van de 
laatste startgroep. JP zat constand te kijken of de Anthony van Hoboken in zicht 
kwam. Dat was onze grootste angst. Deze sloep moest wel vele minuten harder 
roeien om ons te passeren in het Kuiken Klassement. De Azorean High roeide ons in 
rap tempo voorbij maar een sloep die daarachter zat dacht het zelfde te doen. Wij 
koerste vlak achter de Orkaan richting de brugpeilers en de brug. Je kon van verre 
zien dat deze sloep eigenlijk geen ruimte had om aan de binnenzijde te passeren. 
Goed in het heets van de strijd probeer je als stuurman wat en roeiers kunnen niet 
vooruit kijken en die gaan als gekken tekeer als ze weer een sloep oplopen. We 
kwamen met de riemen in elkaar en moesten lijdzaam toezien dat ze ons op deze 
manier passeerde. Er werd nog wel geroepen dat wij ruimte moesten maken maar 
dat pikten we niet en riepen van alles terug. Ook de Orkaan werd zo gedwongen om 
ruimte te geven en ook daar gingen de riemen tegen elkaar. Beter buiten langs of je 
kans afwachten! Het draaien bij het keerpunt leverde eigenlijk voor beide teams op 
deze manier weinig profeit op daar zei door deze manoeuvre met een grote bocht 
doorzeilde en wij met een korte draai weer vlak achter beide sloepen kwamen. Ook 
de Evert Deddes zat weer op een meter achter ons. Wat een strijd en dat de gehele 
race al. Onze voorgangers kregen het weer aan de stok met elkaar en kwamen weer 
met de riemen in elkaar. Weer druk roepen vanuit beide sloepen. Wij konden op deze 
wijzen nog even blijven plakken achter de Orkaan. Het voordeel van uit de wind 
zitten was weg want voor de wind was de Orkaan toch iets rapper maar we zouden 
niet meer dan 50 meter verliezen. Dat gaf ons vleugels en ook de wetenschap dat de 
Evert Deddes ons niet voorbij kwam gaf ons vleugels voor de eindtijd. Nu passeerde 
de Anthony van Hoboken ons maar zij moesten nog naar het keerpunt. Beide STC 
teams schreeuwde naar elkaar om elkaar aan te moedigen en misschien ook wel 
enkele kreten van: pak die andere Rotterdammers! De gehele weg op de Amstel 
bleef de situatie het zelfde. Even zakte we wat in maar Willem en JP wisten de 
roeiers weer op één lijn te krijgen waarna de sloep weer keurig door het water gleed. 



  

We zouden na het passeren van de Torontobrug bij het Amstelhotel de Singel Gracht 
invaren. De Orkaan nam het grote gat van de brug en Willem koos het smallere 
stuurboord gat. Kortere weg maar wel daarna scherp draaien. Hier gaan we meters 
pakken jongens en pepte zo zijn roeiers op om door te gaan. Wie niet waagt wie niet 
win dacht Willem. Het lukte we pakte hier weer meters en kwamen zo weer op 10 
meter van de Orkaan te zitten. De Orkaan had nu het voordeel van op kop liggen in 
deze smalle gracht. Niet dat we de illusie hadden dat we ze in zouden halen maar 
toch, we hadden nog hoop! We liepen ook weer enkele meters uit op de Evert 
Dedes. De gehele Singel Gracht en het Lozingskanaal tot aan het keerpunt bleef de 
situatie het zelfde. Het keerpunt was deze keer iets lastiger voor ons. De kracht ging 
er nu toch langzaam aan uit bij de roeiers. Ondanks verwoede pogingen om zijn 
stuurboord roeiers aan te moedige om harder te trekken werd de bocht erg ruim. De 
Evert Dedes kwam nu weer gevaarlijk dichtbij. We roeide nu op de Nieuwe Vaart. De 
roeiers hervonden zich en het tempo zat er weer goed in. Willem werd er nogmaals 
op gewezen harder te tellen om zo de consentratie hoog te houden. We zaten weer 
vlak achter de Orkaan maar deze had ook twee langzamere sloepen voor zich zitten. 
Beide probeerde we van alles om er voorbij te komen. In het laatste stuk van de 
Nieuwe Vaart lukte het ons om een sloep te passeren. Met 3 sloepen koersten we op 
de laatste brug aan. Willem zag in dat het op deze manier niet zou lukken om iets te 
passeren en vreesde ook de Evert Deddes. Willem riep: we nemen het middengat 
van de brug, dan maar meer meters maar we hebben geen last van de andere 
sloepen. We behielden onze snelheid en de andere sloepen hadden het hier zwaar 
met het stuurwerk. Onze missie slaagde en met de laatste kracht inspanning roeide 
we naar de finish. De Orkaan bleef ons toch meters voor maar wij werden nog even 
zenuwachtig van de Evert Deddes wat kwamen die gasten razend snel dichterbij. Nu 
hadden zij een betere positie in de binnenbocht gehad. Gelukkig bleven wij ze voor 
en kwamen totaal uitgewoond over de finish.  
  

Wat een strijd de gehele race. Gelijk werd er gerekend want we hadden de Orkaan 
goed bijgehouden, waren de Evert Deddes voor gebleven en de Anthony van 
Hoboken was nog niet te zien. Jongens dat beloofd een toptijd en een goede positie 
in het klassement. Toen begon het te regen, het leek wel of ze de sluizen boven ons 
opentrokken. Gauw vastmaken en schuilen want de doorvaart was gesperd door een 
vertrekkend passagiersschip. Gelukig was dat snel opgelost en konden we naar onze 
bassis bij de Amsterdamse Havendienst roeien. Doorweek kwamen we daar aan. 
Tijd voor een heerlijke douche, soep en wat verfrissingen. Dat hadden we wel 
verdiend. De sloepen werden weer transport klaar gemaakt en de Cor de Bruin 2 
werd weer op het dek gezet. Toen werd het wachten op de prijsuitreiking. Voorzichtig 
hoopte we al op een topklassering maar het verlossende bericht kwam rond de klok 
van 20.00 uur. We hadden de Anthony van Hoboken op handicap verslagen. Dus 1e 
in het Kuiken Klassement en 9e in het Algemeen Klassement. Ten opzichte van vorig 
jaar weer 4 plaatsen verbeterd. Dat leverde ons weer 2 bekers op. We belde enkele 
roeiers, die intussen naar huis waren gegaan, maar menigeen had het nieuws ook al 
via twitter, fasebook of andere hightech mediums gehoord. Je begrijp daar werd op 
gedronken en de gehele avond zaten we met enkele roeiers en supporters aan boord 
na te genieten van onze prestatie. Ook de Cor de Bruin had zijn prestatie ten 
opzichten van vorig jaar met 9 plaatsen verbeterd. De mannen, ondanks enkele 
inleenkrachten, hadden ook een goede prestatie neergezet. De Cor de bruin was 59e 
geworden en met nog enkele Rotterdamse teams: Carma 60, Ben Vossenaar 58 



waren zij een mooie middenmoter geworden. Wij kunnen terugkijken op een 
geslaagde roeiwedstrijd in Amsterdam.  
  

Het team bedankt allen voor hun inzet om dit te doen slagen. 
  

Coach roeiteam Port of Rotterdam, 
  

Willem Borsboom 
 


