
MUIDEN PAMPUS MUIDEN 
 
Vrijdagochtend om 7.15 uur vertrok vanuit de 1e Eemhaven de RPA 24 richting Muiden. 7 Man sterk 
was de bezetting, De mannen van kantoor wilde ook wel eens zo’n transport meemaken. Goed het 
tijdstip van vertrek vonden Martijn en Rik wel iets aan de vroege kant maar dat hoort erbij. Adrie was 
druk in de weer met de 2 sloepen die achter de RPA 24 gekoppeld waren. Mark liep nog eenmaal alle 
spanbanden van de Cor de Bruin 2 na die op dek geplaatst was. Deze sloep is te licht om over het 
Amsterdam-Rijnkanaal te slepen en zodoende op dek geplaatst. Deze constructie gaf ons later een 
hoop gemak vanwege de drukte bij het kranen in Muiden. We hadden het mooi in eigen hand. 
Willem en Rien controleerde alle nautische aspecten aan boord. Bij het uitvaren van de 1e Eemhaven 
was alles onder controle en werden de roeren van de sloepen zodanig geborgd dat ze op gepaste 
afstand van elkaar keurig achter de RPA 24 gesleept konden worden. 
 
Nu was er tijd voor een kopje koffie. Ter hoogte van het WPC werden nog wat foto’s gemaakt en 
naar de vroege vogels op kantoor gezwaaid. Na het passeren van de bruggen werd er een begin 
gemaakt van het ontbijt. Eieren met spek nu dat ging er wel in. Nadat we een stukje op de Lek 
gevorderd waren en het weer, ondanks de slechte berichten, redelijk meeviel zeker nu we voor de 
wind voeren besloten we de boot te soppen. Dat was voor de paperklip buigers een hele ervaring 
maar het ging prima. Ook de raampje werden gezeemd en de binnenkant kreeg een opfrisbeurt. Daar 
konden we mee voor de dag komen in Muiden we moesten ook aan ons PR werk denken. We 
naderde de Beatrixsluis. Willem was hier goed bekend en had al snel alles geregeld met sluismeester, 
de mast laten zaken en de runners namen plaats in de sloepen. Het zat tegen, vanwege de drukte 
moesten we en half uur wachten maar het invaren ging perfect met beide sloepen, de drijfzak hield 
de sloepen keurig achter de RPA 24. Het was passen en meten want de gehele sluis liep vol met 
schepen. We maakte een afspraak met een groot binnenvaartuig en mochten als eerste de sluis uit. 
 
Op het Amsterdam-Rijnkanaal verliep de reis voorspoedig. Enkele keren even wat kracht minderen 
vanwege schepen die langs de wal lagen want zo RPA vaartuig geeft aardig wat golven zeker met die 
damwanden in het kanaal, komen de golven dubbel zo hard terug. Rien en Willem loste elkaar 
regelmatig af en de kok Adrie verzorgde de lunch terwijl we langs Utrecht voeren. Bij de 
Oranjesluizen in Amsterdam waren we vlot aan de beurt. Samen met nog een klein sleepbootje met 
daarachter een sloep passeerden we binnen enkele minuten de sluis. De mast werd weer omhoog 
gedraaid en de kaart van het Markermeer gaf de juiste koers aan. Onze route is goed gemarkeerd 
met boeien en dat is wel nodig want er zijn enkele gedeeltes waar het erg ondiep is. Onze ervaring 
met die gedeelte van de route en het mooie rustige weer gaf voor ons geen problemen. Met een 
mooie boog om het eiland Pampus heen en bij boei 22 dwars uit richting Muiden. Van verre zagen 
we de boeien al van de haveningang. De diepte meter gaf hier zelf plekken aan van 20 meter diep. 
Dit gebied wordt ook gebruik voor zandwinning. We wisten dat het laatste stukje erg ondiep zou 
worden uit vorige reizen. Voorzichtig naderde de ingang van de haven. Of Rien het rook want tussen 
de boeien van de haveningang gaf hij het roer weer over aan Willem. Jij ben hier bekend en weet 
welke steiger je moet zijn vriend. 
 
Willem had intussen al contact gehad met de Havenmeester en die verwees ons weer naar ons 
vertrouwde plekje bij het T steiger. He, wat was dat de RPA 24 stopte geleidelijk! We liepen vast in de 
blubber. Gelukkig wisten we dat dit kon gebeuren in verband met de waterstand en hoe diep we zelf 
lagen. We wisten eigenlijk al hoe het kwam. De sloep op dek zorgde ervoor dat we iets achterover 
lagen. Ook zagen we aan de pieren dat het water iets beneden het normalen peil stond. Dit komt als 
de wind uit de verkeerde hoek waait. Goede raad was duur! Even contact met de Havenmeester die 
snel terplekke was en voor ons een juiste koers aanwees tussen de pieren. Wij waren intussen bezig 



met de sloep van dek te hijsen en deze zou dan het laatste stukje gesleept worden. De Havenmeester 
gaf nogmaals aan dat door de oostenwind het water wel 30 centimeter gezakt was. Door de stroming 
was er bij de ingang ook een drempel ontstaan van zand en blubber maar hij verwachtte dat dit nu 
verder geen problemen zou opleveren. Met spanning werd er weer wat gang in de RPA 24 gebracht 
en gelukkig schoven we nu keurig over het drempeltje de haven in. Willem zuchtte opgelucht; zo dat 
hebben we gered beter als voor de haven stranden. De term: Voor Pampus liggen was hier op de 
juiste plaats maar gelukkig van korte duur! We konden niet gelijk langs ons steiger dat nu ook bezet 
was door twee andere vaartuigen want er moest nog een klipper binnen het steiger komen. Het is 
met de race in Muiden passen en meten met de vele volg- en slaapschepen die in de jachthaven 
willen afmeren. Wij hadden onderwijl de sloepen een plekje gegeven in de boxen van de jachthaven 
en na zo uurtje wachten konden we RPA 24 afmeren. 
 
De kok was intussen de keuken in gegaan want zijn vrouw had weer voor een heerlijke maaltijd 
gezorgd en met wat opwarmen en diverse ingrediënten erbij kregen we een heerlijk maaltijd voor 
geschoteld. Toen hadden we ook wel wat lekkers verdiend na zo lange dag. Een aantal van ons waren 
intussen ook op één van de slaapschepen, de Vrijheid en Vertrouwen, geweest om ons daar aan te 
melden. Vanwege de grote drukte van twee teams moesten we de slaapplaatsen verdelen over de 
slaapschepen en de RPA 24. In de loop van de avond kwamen er meer roeiers. Velen kozen ervoor 
om op tijd aanwezig te zijn en niet de andere dag in de vroege uurtjes op de weg te zitten. Drukte op 
de weg en het parkeren in Muiden gaf zo menig roeier de zekerheid op tijd te zijn. Die avond werd er 
gezellig over de reis na geklets en wat oude roei verhalen opgehaald. Toen werd het toch tijd om de 
kooi op te zoeken want er wachtte ons de andere dag nog twee korte zware wedstrijden. 
 
Zaterdagochtend was het al vroeg dag aan boord van de slaapschepen. Vooral aan boord van de 
Vertrouwen was het druk en de dames zouden het eerst starten. De bemanning van de Vertrouwen 
hadden alles keurig in orde: op tijd een bakje thee of koffie met heerlijke gekookte eieren erbij dat 
deed een mens goed. De dames gingen van boord voor hun voorbereiding en eerste wedstrijd. Mijn 
maten kwamen nu ook te voorschijn en schaarde zich achter de tafel voor een ontbijt. Willem ging 
op onderzoek want hij werd al lichtelijk nerveus. Zou iedereen op tijd arriveren en hadden we alle 
spullen voor de wedstrijd aan boord. Ook aan boord kwamen de eerste bewegingen op gang, hoewel 
iets langzamer maar er kwam wat leven in. In de loop van de ochtend arriveerde de rest van de 
roeiers. Eerst een bakje koffie maar daarna begon Willem zijn roeiers tot spoed te manen. Kom op 
jongens de sloepen moeten op tijd startklaar zijn en we moeten op tijd achter de startlijn liggen. Vlak 
voor de start nog snel terug naar de RPA 24 want nu was Willem eens wat vergeten! Zonder 
helmstok kom je niet ver! Ook hadden we nog lol om Kees van de brandweer want die had het voor 
elkaar gekregen om van het steiger te vallen. Gedeeltelijk nat stapte hij in zijn sloep want ze moesten 
snel weg. Daar hadden we bewondering voor zo in zijn natte spullen een wedstrijd roeien. We waren 
wel benieuwd of hij dit zou overleven want hij had toegezegd om ons team in de 1 te versterken op 
zondag. 
 
Het werd een aardige drukke tussen de steigers. De dames waren intussen gefinisht en de mannen 
moesten als een speer nu de haven uit. Dat werd zoals ieder jaar dringen en roepen. Iedereen 
zenuwachtig of totaal uitgewoond van de wedstrijd en dan is het dringen wie de haven in of eruit! 
Wij werden achter de startlijn begeleid en daar werd het weer dringen voor een goede plaats vlakbij 
de startlijn. Ondanks dat men verteld had dat de sloepen met hoge nummers zo ver mogelijk naar 
achteren moesten gaan deed menig stuurman verwoede poging om daaronder uit te komen. Men 
snapte de nummering niet of men was echt eigenwijs. Dat gaf menig keer een hoop geschreeuw van 
de organisatie omdat zo goed mogelijk op te lijnen. 
 
Toen was het zover. De eerste sloepen gingen van start en doordat men zo snel mogelijk achter 
elkaar wilde starten was het dringen geblazen bij de startlijn. Menig keer ging het dan ook fout: iets 
te laat bij de startlijn of het stokje van de startlijn vloog de lucht in. Ook sneuvelde er een 



vlaggenstok die achter de lijn bleef steken. De Cor de Bruin zat enkele starts voor ons. Dat zou het 
richtpunt worden voor de Cor de Bruin 2 want in zo korte wedstrijd met starts vlak achter elkaar kon 
je lekker tempo maken zeker als je sloepen in gaat halen en dat waren wij in de 2 van plan! Raymond 
startte voorzichtig want hij gokte op het laatste gedeelte van de wedstrijd waar menig team zijn 
krachten verspeeld had door een te hoog tempo. Alle Kuikensloepen zaten vlak bij elkaar, wij in de 
middenmoot en onze sterkste tegenstanders vlak achter ons. Dat zou de gehele wedstrijd een 
spannend gevecht opleveren. Wij startte tegelijk met de Last of Titanic en de Cornelis Douwes. We 
lagen goed in de startlijn en Willem schreeuwde gespannen naar de roeiers om vooral gelijk te gaan 
bij de start. Eerst wat rustig maar bij de derde slag langer en krachtiger. Toen viel het startschot. Wat 
een klappen maakten de roeiers ook zij waren gespannen en wilde ze snel mogelijk weg. Rustig 
jongens we zijn goed weg niet forceren. Was een mooie start, even raakten we nog enkele riemen 
van onze tegenstanders daar zij ons iets te weinig ruimte gunden. Maar dat gebeurd met in het heets 
van de strijd en al snel gaf men ons iets meer ruimte en dat kwam vanzelf ook want we pakte snel 
enkele meters op de Last of Titanic. De Cornelis Douwes hield beter stand maar ter hoogte van de 
laatste schepen, tussen de pieren, lagen we op kop.    
 
Langzaam liepen we iets uit maar de Cornelis Douwes gaf zich niet snel gewonnen en bleef plakken. 
In de verte zagen we de eerste Kuikensloepen in het zicht komen van de startgroep voor ons. De Cor 
de Bruin was heel in de verte zichtbaar maar daar richten wij ons voorlopig maar niet op. Intussen 
waren wij tussen de pieren uit en voorbij de eerste boeien. Nu kwam er meer ruimte en koos Willem 
een gunstige koers iets buiten het roeiers veld met de gedachte de wind stuwt ons toch richting de 
sloepen om zoveel mogelijk opsturen te voorkomen. Vlak bij het eiland konden we dan richting de 
sloepen koersen en iets van de wind mee profiteren. Nu naderde we de Kuikensloepen voor ons en 
de afstand slonk zienderogen. Jean Paul kreeg vleugeltjes want hij zag vanuit de zijn ooghoeken de 
grote rode letters "Canon" op de Kuikensloep schuin voor ons. Kom op jongens schreeuwde hij, dat is 
er ook één die hard gaat, het zit goed we gaan als een jekko! 
 
Vlak voor Pampus hadden we 3 Kuikensloepen te pakken maar nu kwam het gevecht rond het eiland 
want we zaten in de buitenbocht. Willem wilde het tactisch spelen door achter de iets langzamere 
sloep te blijven maar de roeiers waren zo opgefokt door het goede resultaat van de vorige passages 
dat ze er voorbij wilde. Oké riep Willem maar dan gaan we ervoor. Het tempo werd opgeschroefd en 
heel langzaam kropen we er voorbij. Enkele keren raakte de riemen elkaar maar dat kwam doordat 
de binnenste sloep de bocht wel erg ruim nam. Enkele kreten naar elkaar toe en elkaar wat ruimte 
geven deed de gemoederen weer wat zaken maar de strijd bleef. Dat zou de gehele ronding van het 
eiland Pampus duren maar bij de laatste boei waren we er voorbij en gelijk hadden we nog wat 
sloepen te pakken. Gelukkig werd het vaarwater weer breder voor iedere sloep en zochten we een 
volgend mikpunt voor ons. 
 
De Cor de Bruin had tijdens het ronde van het eiland de zelfde problemen gehad en moest ook 
enkele malen iets uitwijken naar de buitenbocht. Raymond had zijn doel gesteld om na het ronde van 
het eiland het tempo te verhogen en koos na het ronde van het eiland ook voor een vrije koers 
richting Muiden. Langzaam ging het tempo omhoog en daardoor haalde ze snel enkele sloepen in. 
Het blijft een gok: wat is het juiste tempo, pak je de binnenbocht en wacht je je kans af of ga je er vol 
tegenaan! Dat word menig keer na een wedstrijd besproken: waar deden we goed aan! 
 
De roeiers in de Cor de Bruin 2 waren intussen aardig gevorderd richting Muiden maar waren nog 
niet gerust over hun grootste concurrent de Anthony van Hoboken. Kwam deze al dichterbij en 
hoeveel moesten ze wel niet harder om ons in te halen op handicap. We wisten wel dat we iets 
mochten verliezen op hun maar het moest niet te veel worden. Ook de Evert Deddes kwam enkele 
malen iets dichterbij maar als we deze achter ons konden houden dan zat dat wel goed. Wat we ook 
niet verwacht hadden was dat de Cornelis Douwes ons ook goed kon volgen, nog wel op redelijke 
afstand maar dat was de laatste tijd ook een aardige concurrent voor ons geworden. Dus de 



wedstrijden rond het eiland zou dit weekend van groot belang zijn voor de eind uitslag in het 
Nederlands Kampioenschap. Voor ons zagen we al een tijdje de Cor de Bruin, de afstand was niet 
groot meer, maar of we ze nog in zouden halen voor de finish bleek toch ijdele hoop te zijn. Raymond 
wist zijn roeiers ook aan te sporen met de uitspraken: we hebben ze al eens eerder verslagen, rustige 
slag en met een gelijke inpik wist hij de roeiers te stimuleren om door te gaan. 
 
Wij met de Cor de Bruin 2 haalden nu vele sloepen in maar het werd doordat het veld met sloepen zo 
vlak voor de haven steeds drukker en smaller. Dat is dan altijd de grootste angst voor de stuurman: 
waar is er ruimte en laten de andere sloepen een gaatje voor je vrij! In het heetst van de strijd ben je 
gefocust op wat er voor je gebeurd en heb je wel eens geen erg in wat er achter je gebeurd of jou 
nadert. De eerste boeien waren gepasseerd en nu werd het echt smal tussen de pieren. We naderde 
nu weer enkele sloepen maar een enkeling gaf geweldig strijd want ze wilde zich niet laten passeren 
door die Rotterdammers. Hier en daar een flinke kreet voor ruimte en met de laatste kracht 
inspanning van de roeiers wist Willem de sloep net voorbij een tegenstander te krijgen. Wat lag het 
tempo hoog maar ook bij onze buren dus het was zaak om door te gaan. Gelukkig was er tot aan de 
finish aardig wat ruimte. Vanaf de schepen aan de steigers werden we luid toegejuicht. 
 
Met deze aanmoedigingen en met de gedachte dat het nog maar hoogstens honderd meter was 
werd er geschreeuwd om meer kracht en inzet. Denk om de eindtijd en het is haast gebeurd vloog de 
Cor de Bruin 2 richting finish. Voor de toeschouwers een prachtig gezicht die strijd onderling tussen 
de sloepen met op de achtergrond het slot van Muiden. De roeiers hadden daar geen oog voor want 
men kwam totaal uitgewoond over de finish. Even bijkomen maar al snel de blik naar achteren want 
waar zitten onze concurrenten.  Dat we tweede zouden worden van de Kuikensloepen dat hadden 
we snel gezien en berekend maar die Anthony van Hoboken kwam nu toch rap in beeld. We wisten 
het niet, zou het genoeg zijn die tijd die we hadden neergezet. We moesten wachten tot de 
einduitslag van deze eerste heat bekend zou worden gemaakt. We meerden de sloep af in de box en 
voegde ons bij onze maten op de RPA 24. Even tot rust komen met wat fris of koffie. Ook werd er wat 
brood klaar gemaakt of wat fruit genuttigd want de maag moest toch enigszins gevuld zijn voor de 
volgende heat in de middag. 
 
Het werden spannende uurtjes dat wachten op de 2e heat. Regelmatig gingen enkele bij de feesttent 
kijken of de uitslag bekend was. Aangezien we met 1 wedstrijd voor stonden kon de Anthony van 
Hoboken bij winst op ons gelijk komen en zou de stand voor beide op 4 uitkomen alleen de totale 
wattage zou de doorslag geven bij een gelijke stand. Dus het was gewoon zaak om bij iedere 
wedstrijd ook voor de eindtijd te knokken en niet alleen de sloepen achter je te houden. Toen kwam 
het verlossende, voor ons teleurstellende, woord van de speurneuzen: we zijn verslagen. De Anthony 
van Hoboken heeft een snellere tijd. Diverse tactieken werden er besproken voor de volgende heat 
maar het kwam erop neer dat we gewoon keihard moesten roeien. We waren het er over eens dat 
de tactiek goed was geweest tijdens de 1e heat. Het enigste waar we nog over twijfelde was het wel 
of niet passeren in de buitenbocht. Dat zouden we de volgende heat extra goed bekijken. 
 
Toen was het zover. De dames kwamen weer terug van hun 2e wedstrijd en het werd weer dringen 
om achter de startlijn te komen. De Havenmeester had het er maar druk mee om dat stelletje 
ongeregeld in bedwang te houden. Je voelde de spanning van de roeiers! Met enkele ferme kreten 
van de regelaars op de steigers en begeleiding schepen kwam alles weer goed. De sloepen gingen 
weer met drieën van start. Menig keer ging er nog iets fout maar gelukkig dit jaar geen stuurlieden 
die te water gingen doordat de startlijn ergens achter bleef haken. We zagen de Cor de Bruin 
vertrekken en vlak daarna was het onze beurt. Rommelige start. Doordat alles zo snel moest gaan 
kregen de stuurlieden weinig tijd om de sloepen recht onder de startlijn te krijgen. Zeker de 
binnenste sloep vreesde de rietkraag en had om die reden meer ruimte nodig. De buitenste sloep bij 
het steiger wilde de kortste route nemen aangezien er een flauwe bocht zat in de koers richting de 
pieren. Dus de middelste sloep, wij dus, moest vechten om ruimte bij de start. Wij lagen nog niet 



geheel recht toen het startschot klonk. Waar we bang voor waren gebeurde: we moesten iets meer 
bijsturen maar raakten des ondanks de riemen van onze tegenstanders. Gelukkig zagen deze ook in 
dat ze iets van ons af moesten sturen om er zo ook geen last te krijgen. Dus de eerste honderd meter 
werd een nek aan nek race voor een goede positie. Die kregen we ook weer want we waren toch iets 
sneller. De Last of Titanic lieten we al snel enkele meters achter ons en de Cornelis Douwes die iets 
voor lag haalde we langzaam weer in. Bij de laatste schepen aan de steigers hoorden we nog vele 
kreten van bekende supporters en dat gaf ons vleugels. Tussen de pieren hadden we weer genoeg 
ruimte en bouwde we langzaam onze voorsprong verder uit.  
 
We zagen nu ook dat we de startgroep voor ons sneller in haalden dan de vorige heat. Willem gaf 
regelmatig, op verzoek, de stand van zaken door aan de roeiers. Dat gaf ons vleugels en spoedig 
hadden we de eerste sloepen te pakken. We zagen nu zelfs de Cor de Bruin in de verte opdoemen. 
Mannen die gaan we pakken deze heat riep Willem. De ronding van het eiland Pampus ging nu een 
stuk beter maar een enkele sloep wist ons toch nog iets naar buiten te duwen door veel ruimte bij de 
boeien te houden. We mochten als oplopende sloep niet aan de binnenzijde van de sloep en de 
boeien passeren dus we waren genoodzaakt om de buitenbocht te houden. Deze heat liep voor de 
rest lekker soepel en menig sloep hadden we eerder te pakken dan de eerste heat. Mogelijk kwam 
dat door de tegenwind die nu wat harder was dan in de ochtend. De Cor de Bruin naderde we nu snel 
en vlak voor de eerste boeien van de pieren passeerde we de Cor de Bruin. We schreeuwde elkaar 
sportief nog enkele bemoedigende woorden toe maar koersten daarna onze eigen wedstrijd. Weinig 
last ondervindend tussen de pieren stoven we op de finish af. Dat geeft wel een kick als het zo goed 
gaat en je hoort de supporters schreeuwen op de steigers en schepen. Het tempo werd goed hoog 
gehouden de laatste honderden meters en met het verlossende scheepshoorn signaal kwamen we 
over de finish. Weer in spanning keken we naar onze sterkste tegenstander Anthony van Hoboken. 
We zochten snel een plekje in één van de boxen op. Weer was het wachten op de einduitslag. Voor 
onze klasse zaten we goed maar het Kuikenklassement was voor ons nu toch wel het belangrijkste. 
 
We moesten lang wachten maar de tijd werd benut met wat lekkers want we hadden wel trek 
gekregen. Menigeen zocht een douche op of ging even rusten op één van de slaapschepen. Ieder had 
zijn manier van bijkomen na zo spannende dag. We kregen nog bezoek van enkele supporters of 
roeiers van andere teams. Gezellig sfeertje aan boord van de RPA 24. Toen kwam de uitslag. De 
Anthony van Hoboken had weer gewonnen en met een zeer klein verschil in wattage hadden zij ons 
weten te verslaan in het klassement. Jammer boys riep Willem. Morgen nog een wedstrijd dan gaan 
we er tegenaan wie weet zijn ze dan wel verzwakt na zo avond in Muiden! Enkele van ons moesten 
door andere verplichtingen thuis afscheid nemen maar wij beloofde ze de totaal uitslag van Muiden 
en het gehele jaar door te geven. Toen was het zover. We gingen naar de feesttent voor de 
prijsuitreiking en het feest daarna. Dat werd een hele happening met hossende roeiers op keiharde 
muziek. De biertjes vloeide rijkelijk en de spanning steeg. Toen kwam het verlossende moment voor 
vele teams. Bij iedere uitslag van de klassen waar men bij was ingedeeld klonk er een gejuich op en 
stormde de roeiers naar voren voor hun beker. Springend op het podium met hun prijs hoog in de 
lucht werd men op de foto genomen en luid toegejuicht. Toen was het zover voor ons team: de 2e 
prijs in onze klasse, toen de 1e prijs in het landelijk klassement over gehele jaar in onze klasse en als 
toetje de 1e prijs in het landelijk klassement van de Kuikensloepen.  
 
U begrijp de verbazing was groot want de Anthony van Hoboken was toch voor ons geëindigd. 
Zouden ze dan straftijd hebben gekregen voor een foutje tijdens de wedstrijd? Dat was onze enige 
gedachte wat anders kon het niet zijn. We keken elkaar vreemd aan maar we renden toch naar 
voren. De mannen van het STC team keken verbaasd en beteuterd naar ons. Wij sprongen een gat in 
de lucht en liepen triomfantelijk rond met de 1e prijs. Dick die in de organisatie van het 
Kuikenklassement zit was al naar voren gekomen en had geroepen: dat klopt niet er is een vergissing 
gemaakt maar de speaker kon dat op dat moment niet meer veranderen. Wij kregen het ook in de 
gaten en begrepen dat het op een vergissing berusten. Wat later ook bleek. We maakten wel nog 



even wat leuke foto's met deze prijs maar overhandigde de 1e prijs aan de terechte winnaars. Met de 
woorden: die komt jullie echt toe namen we afscheid van onze prijs die even in verkeerde handen 
was gekomen. De mannen van STC fleurde weer geheel op maar hadden toch graag zelf even met die 
prijs op het podium willen springen. Sportief feliciteerden we elkaar met onze echte prijzen en 
schudde de handen als sportieve roeivrienden. Velen maakten het nog laat in de tent en vierde hun 
overwinning in het dag en landelijk klassement. 
 
U begrijp dat voor velen het licht die avond vroeg uitging. Menigeen zocht zijn luchtbed of kooi op 
want het was een lange en zware dag geweest en er wachtte ons zondag nog een wedstrijd. Dat zou 
voor menigeen een zware worden maar dat hadden ze in eigen hand. 
 
Zondag wel even uitslapen want de start was niet al te vroeg. Lekker van het ontbijt genieten. Wij 
aan boord van de slaapschepen kregen een uitgebreid ontbijt met heerlijke eitjes. Daarna werden 
enkele toch zenuwachtig want de komende wedstrijd gaf toch weer de nodige spanning. Ieder deed 
zijn plicht en verzorgde zijn deel of wat in zijn vermogen lag op dat moment. Velen hadden nog wat 
kleine oogjes maar het was lekker fris buiten en daar knapte je ook aardig van op. De Cor de Bruin 
had wat lege plekken in de sloep maar deze konden gelukkig opgevuld worden met roeiers van de 
brandweer en de Carma. We waren benieuwd wat dit gelegenheidsteam vandaag kon presteren. Op 
naar de start die werd vervroegd door het opgegeven weeralarm! Dat gaf nu extra drukte bij het in 
en uit varen van de boxen door de haast die er gevraagd werd. 
 
De start ging nu wat heftiger dan vorige dag alleen had Willem nu ook wat problemen bij de startlijn. 
Door de haast van het doorgeven van het stokje kreeg Willem geen vat op dat stokje en viel 
achterover op het dek. Pet van zijn kop en zijn zonnebril scheef krabbelde hij weer overeind. De 
speaker zag dit en gaf er nog een vrolijke nood aan wat bij de toeschouwers enkele kreten en 
lachsalvo's opleverde. Gelukkig alles snel onder controle en met een verbaasd gezicht keek Willem 
weer strak voor zich uit en sprak zijn roeiers aan tot rust. Het was daarna gelijk weer knallen want we 
wilde deze wedstrijd ook winnen. Dat zag er goed uit want we waren weer de eerste de haven uit 
van onze startgroep. Ook in de Cor de Bruin liep het lekker want Raymond zag dat zijn nieuwe roeiers 
zich snel aanpasten aan zijn commando's. In een mum van tijd waren de sloepen bij het eiland maar 
daarna werd het wat zwaarder. Kwam dat door de tegenwind of de zware avond in de tent? Het 
werd tussen vele sloepen die gewaagd zijn aan elkaar weer een mooie strijd en in grote lijnen zou de 
uitslag voor vele sloepen weer zo zijn als de zaterdag. Alleen de Cor de Bruin ging met zijn leenroeiers 
aardig hard. De roeiers van de brandweer wilde nu ook wel eens vlammen in die mooie sloep van de 
Port of Rotterdam. De tijden waren niet verkeerd nadat de sloepen waren gefinisht. De Cor de Bruin 
had zelf sneller geroeid en dat gaf hoop op een mooie uitslag. De Cor de Bruin 2 had zo beetje de 
zelfde resultaat geboekt als de dag ervoor dus ook deze roeiers hadden hoop op een dagprijs. 
 
Even een uurtje bijkomen met wat fris of andere lekkere versnaperingen maar daarna weer met 
goede moed naar de prijsuitreiking. De Cor de bruin werd naar voren geroepen zij hadden de 3e prijs 
in de eerste klasse en werden ook 17e in het algemeen klassement. We keken verbaasd op maar snel 
spoedde de roeiers zich naar voren en sprongen een gat in de lucht met hun prijs. Knap gedaan. Ook 
de roeiers van de Cor de Bruin 2 haalden triomfantelijk weer een dagprijs op. 4e In het Algemeen 
Klassement Muiden en zelfs 9e in het Algemeen Landelijk Klassement. Wat een jaar zeg wat een 
prijzen hadden we weer behaald dat was een prachtig resultaat dit jaar en onze nieuwe prijzenkast 
werd weer lekker gevuld. 
 
Het feest was weer over in Muiden. Velen gingen weer naar huis met de wetenschap dat ze hun best 
hadden gedaan en dat ze goed geoogst hadden. De bemanning van de volgboot bleef nog een 
nachtje over om met daglicht het transport van de sloepen te verzorgen naar Rotterdam. We kunnen 
terug kijken op een geslaagd weekend en gezien de vele behaalde prijzen op een geslaagd roei jaar. 
Het roeiteam Port of Rotterdam bedankt allen die hier aan hebben meegewerkt. 



 
Coach roeiteam, 
 
Willem Borsboom  
 
 
 


