12 oktober 2013. De 27e Grachtenrace.
Sinds 1986 wordt de 2e zaterdag van oktober deze (ditmaal) 22 km lange race gehouden. Moesten we
tot 2 jaar geleden strijd leveren tegen sloepen, rondvaartboten en waterfietsers in de Amsterdamse
grachten, nu is het een veredelde Amsteltocht geworden (zie routekaart).

Bar, bar en nog bozer was het weer de vrijdag voorafgaand aan deze race. Het ontlokte stuurman Bert
de wijsgerige uitspraak: “Wat vandaag valt, kan morgen niet vallen”! Zaterdag. We verzamelen om
10.30 uur bij de sloep. Allen? Erik en Hans nemen en passant de trein richting Beverwijk. DE NS krijgt
de schuld. Met enige vertraging dus vanuit het Westerdok op pad naar de IJhaven. Jelle zien we in de
Kaatje en mag al vroeg van start. Onze start is om 12.16; de Rijnmondse collega’s in de Lootsman
volgen 8 minuten later. En als altijd wordt natuurlijk geopperd: Waar zullen we jullie inhalen? We
zullen zien. Bert stuurt. Marc en Klaas op slag en verder naar voren Caat en Dirk, Erik en René, Peter en
invaller Hans (buurman van Erik. Vanaf 11 uur worden elke 4 minuten zes sloepen weggeschoten.
12.16. We starten in de gunstige binnenbaan, Scheelt toch weer een aantal meters. Bert telt ons met
korte slagen op gang en met een lekker gangetje roeien we ”lang en gelijk” het Oostelijk havengebied
door. In de Entrepothaven moet al strijd geleverd worden met een bijna gelijk opgaande sloep. Met
een neuslengte voorsprong (zullen we vaker doen, dankzij peptalk en stuurkunst van Bert) wringen we
ons voor hen het Entrepotdok uit.

Vanaf de Schaefferbrug

Daarna volgt het Lozingskanaal, de Nieuwe vaart en het Oosterdok zonder tegenstand van andere
sloepen. Eerst op de Oudeschans en in de grachten worden we opgehouden door voorgangers en
rondvaartboten. Tja, het wedstrijdreglement meldt dat het BPR van toepassing blijft. En geeft de ene
rondvaarder wat ruimte , zie je dat de volgende het vertikt. Ach aan de ene kant wel prettig. Even
bijkomen van de eerste inspanningen, maar het kost ook kostbare minuutjes en voelen we de hete
adem van de Lootsman niet al in de nek? Op de bruggen van de Herengracht en Prinsengracht
worden we begroet en aangemoedigd door Willeke, Sonja, Isabet (met Dinky) en Cora. Hulde voor
onze dames! Ongemerkt is het zonnetje gaan schijnen. Windje 1-2 Beaufort. Wordt deze toch met
vreze tegemoetgeziene dag een vakantieritje….?Niets is minder waar! Na de grachten weids water.
We kunnen en moeten los! Het leuke van het heen en weertje op de Amstel is dat we de voor ons
gestarte sloepen tegenkomen. Een bonte stoet. Hé, de Kaatje. Nu al?

De gemiddelde
leeftijd van de
Kaatje gaat met
sprongen omlaag!

Het keerpunt ligt bij de Utrechtse brug, We zijn nog door geen sloep voorbijgestreefd. Bert krult ons
om de peilers heen en daar gaat ie weer! Lang.. en gelijk. Een kreet die vooral vanuit het neusje
gehoord wordt. Marc telt onvermoeibaar voort. We vorderen gestaag. Waar blijven die
Rotterdammers. Ja, daar komen ze. Ons inhalen? Nee, dat zal niet lukken.

De Lootsman

Onderwijl is toch een sloep ons voorbijgeschoven. Maar daar blijft het ook bij. De
startonderbrekingen van 4 minuten geven een langgerekt veld. Wij halen van start tot finish 4 (of
waren het er 5) sloepen in. Bert scheert ons de Singelgracht binnen. ”Mannen, Caat, nog effe het
Tropenmuseum, de Molen, het Kromhout, NEMO, PTA en we ZIJN ER!!”. De peptalk doet je goed ook
al zijn er nog 4 lange kilometers te gaan. Een gele sloep komt achterop. Komt nader en nader. Het
blijkt een welkome gangmaker. Meerdere “7 slagen voor de zaak” breken de aanvalsdrift van deze 10
roeiers. De poging in de Nieuwe vaart loopt stuk. In het Oosterdok worden ze naar de buitenzijde
gedwongen en bij de PTA perst Bert mede door een tikkeltje vals tellen het restje energie uit onze
lijven. We blijven het gele gevaar voor en alsof we de Grachtenrace gewonnen hebben gaan we over
de finish. Prachtig toch!

Gewonnen!

De Lootsman komt 8 minuten later over de streep. Later lezen we: Laura G: 2:30:19 : Lootsman
2:30:11
8 seconden. Drommels. Toch die rondvaartboot in de Prinsengracht? Daar houden we het op.
We peddelen terug naar het Westerdok en genieten daarna met opperstuurman Joop (wat waren je
pangsits heerlijk!), reservestuurman Egbert en alle partners met volle teugen + van de traditionele
ontvangst en overheerlijke maaltijd van Isabet en Bert. Veel dank daarvoor.
Mooi was het weer. In meerdere opzichten. En wat een regen volgde daarna!!
Op naar MPM.

