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Alweer	  de	  37ste	  sloepenrace	  van	  Harlingen	  naar	  Terschelling.	  Dit	  jaar	  was	  het	  een	  zware	  race.	  Niet	  de	  

zwaarste	  volgens	  de	  oud	  gedienden,	  maar	  desalniettemin.	  Zoals	  elkaar	  jaar	  is	  de	  voorbereiding	  niet	  
optimaal	  voor	  zo’n	  zware	  tocht.	  Erik	  valt	  om	  medische	  redenen	  een	  week	  voor	  de	  race	  af	  en	  Bert,	  de	  
reserve	  roeier,	  wordt	  ingezet.	  Met	  dit	  jaar	  als	  bonus	  dat	  vlak	  voor	  de	  race	  een	  riem	  wordt	  gekraakt	  

tijdens	  een	  training.	  De	  maandag	  voor	  de	  race	  worden	  er	  op	  de	  valreep	  twee	  nieuwe	  riemen	  in	  
Harlingen	  opgehaald.	  Woensdag	  een	  laatste	  lichte	  training	  en	  na	  afloop	  wordt	  de	  Laura	  G	  op	  de	  
helling	  in	  Amsterdam	  op	  de	  trailer	  gezet.	  Niet	  alleen	  zijn	  we	  niet	  optimaal	  getraind,	  ook	  is	  het	  dit	  jaar	  

een	  complexe	  organisatie	  om	  de	  Laura	  G	  te	  kranen	  voor	  en	  na	  de	  wedstrijd.	  Donderdag	  morgen	  
vroeg	  rijdt	  Dirk	  de	  Laura	  G	  naar	  Harlingen	  en	  parkeert	  deze	  om	  een	  vroege	  boot	  naar	  Terschelling	  te	  
nemen.	  Bert,	  Joop	  en	  Marc	  komen	  later	  om	  de	  Laura	  te	  kranen	  en	  de	  trailer	  te	  stallen.	  

Dan	  eindelijk	  vrijdag	  morgen.	  De	  sloep	  is	  bemand	  met	  Egbert	  als	  stuurman	  en	  dan	  op	  positie	  1	  

(stuurboord	  slagroeier)	  Klaas,	  vervolgens	  Marc,	  Bert,	  Caat,	  Marco,	  Dirk,	  Jaap	  en	  als	  laatste	  bakboords	  
boegroeier	  op	  zijn	  vaste	  plaats,	  Peter.	  De	  start	  is	  om	  11:25	  samen	  met	  de	  andere	  loodsensloepen	  
Willem	  en	  Lootsman.	  De	  DWK	  is	  weer	  de	  volgboot,	  met	  dit	  jaar	  geen	  opstappers.	  Het	  zonnetje	  schijnt	  

maar	  de	  wind	  is	  Noordoost	  met	  5	  à	  6	  Beaufort	  en	  dat	  merken	  we.	  Als	  we	  na	  een	  rustige	  start	  de	  
haven	  uit	  varen	  duurt	  het	  niet	  lang	  of	  we	  zijn	  allemaal	  drijf	  nat	  van	  het	  overkomende	  water.	  De	  
redelijk	  hoge	  golven	  komen	  van	  stuurboord	  in	  met	  heel	  wat	  misslagen	  tot	  gevolg.	  Gelukkig	  vlakt	  de	  

Pollendam	  de	  zee	  een	  beetje	  af	  en	  varen	  we	  een	  tijd	  in	  de	  luwte	  van	  Griend,	  maar	  het	  blijft	  
onstuimig.	  De	  stroom	  krijgen	  we	  aardig	  mee	  en	  de	  tonnen	  schieten	  voorbij	  en	  we	  drogen	  zowaar	  een	  
beetje	  op.	  In	  de	  Vliestroom	  is	  het	  weer	  raak,	  een	  wilde	  zee	  met	  groen	  water	  tot	  gevolg	  en	  iedereen	  

weer	  drijfnat.	  Er	  staat	  inmiddels	  een	  aardig	  laagje	  water	  in	  de	  sloep.	  In	  het	  Schuitengat	  hebben	  we	  
de	  stroom	  tegen.	  De	  mannen	  en	  vrouwen	  van	  de	  KNRM	  staan	  ook	  dit	  jaar	  weer	  als	  levende	  boeien	  
opgesteld	  om	  het	  bevaarbare	  water	  aan	  te	  geven.	  Het	  laatste	  stukje	  van	  het	  Schuitengat	  stuiteren	  

we	  over	  de	  bodem.	  Wij	  halen	  het	  wel.	  Door	  het	  vallende	  water	  hebben	  latere	  sloepen	  meer	  
problemen.	  Heel	  wat	  sloepen	  moeten	  uitstappen	  en	  duwen.	  Er	  zijn	  zelfs	  acht	  sloepen	  die	  het	  niet	  
halen	  en	  worden	  weggesleept.	  Vier	  sloepen	  komen	  echt	  droog	  te	  staan	  en	  worden	  achtergelaten	  op	  

het	  Wad	  en	  later	  geborgen.	  Met	  Terschelling	  in	  zicht	  het	  laatste	  stukje	  stroom	  tegen.	  Onder	  het	  zout	  
komen	  we	  na	  4	  uur	  en	  45,5	  minuten	  aan.	  We	  zijn	  84ste	  in	  het	  klassement	  achter	  de	  Willem.	  De	  
Rotterdammers	  hebben	  het	  beter	  gedaan.	  

Zaterdag	  wordt	  de	  Laura	  G	  door	  de	  DWK	  terug	  gesleept	  en	  parkeert	  Klaas	  de	  Laura	  G	  in	  Harlingen.	  

Een	  restant	  van	  het	  team	  rust	  uit	  op	  Terschelling	  en	  geniet	  van	  het	  weer.	  Zondag	  het	  kranen.	  Peter	  
en	  Marco	  zorgen	  ervoor,	  maar	  het	  weer	  slaat	  om	  en	  het	  gaat	  regenen.	  Ze	  regenen	  drijf	  nat	  maar	  
ditmaal	  zoet	  water.	  Ze	  Laten	  de	  Laura	  G	  op	  de	  trailer	  in	  de	  haven	  achter	  waarna	  Dirk	  haar	  ’s	  avonds	  

terug	  naar	  huis	  neemt.	  Alles	  gelukt	  met	  het	  goede	  voornemen	  het	  volgend	  jaar	  beter	  aan	  te	  pakken.	  

	  

Geschreven	  door	  Marco	  Peters	  


