
 

1975.  21  Jaar later roeien wij voor het eerst deze race met de Laura G(erding). 

Waarom toen pas? 

Een stukje geschiedenis. In tegenstelling tot de Vlissingse en Rotterdamse collega’s die 

respectievelijk met de Willem en de Leisagher roeiden, was er in het verledennbij de IJmuiden loodsen 

geen belangstelling voor het roeien. Pieter Dikkentman,  in 1988 overgekomen  van Rijnmond, waar 

hij verdienstelijk mederoeier was, wist enkelen van ons warm te krijgen om de riemen ter hand te 

nemen. Echter, we hadden geen boot. Welnu. De Koperen Ploeg, roeiers van het eerste uur, hadden 

een stalen sloep. Ja hoor. Die konden we lenen. De KP hield het zo langzamerhand voor gezien hierin 

te roeien en dat konden wij bij nader inzien ook begrijpen. Enfin wij konden aan de riemen. 

Memorabele trainingsrondjes werden daarmee gedaan. Ooit wisten we bij ZW 7 met veel moeite vast 

te maken op paal 13 van kom A in de Coenhaven.  Dat paalnummer  vergaten we in ons verdere 

loodesnbestaan  nooit meer. Tjonge wat een klotesloep!  Welnu. Cruciaal voor de Laura G is de 

volgende passage. In die jaren organiseerde de Koninklijke Marine  sprintwedstrijden op de 

Dijksgracht. Kerels in de 10 mans  B2 sloepen, dames en FLO/oudere loodsen in 6 mans/vrouwen 

vletten. Ijmuiden loodsen, FlO loodsen en dames deden mee. Namen zal ik niet noemen, maar er zjn 

vele foto’s en zelfs filmpje hiervan in het archief. Een waar spektakel. Op het Marine terrein zijn ook  

oud loods (papa) Gerding en echtgenote als geïnteresseerd toeschouwers aanwezig. FLO loodsen Henk 

van Hartingsveldt en Joop van Alfen raken met hem aan de praat en hij belooft de loodsen bij zijn 

overlijden een legaat om een sloep te bouwen. Voorwaarde is dat de sloep naar zijn jong overleden 

dochter Laura zal worden genoemd. En zo geschiedde. De heer Gerding overleed enkele jaren later en 

in onderling overleg werd besloten dat bij werf ‘t Kromhout een whaler gebouwd zou worden die de 

naam Laura G zou krijgen. Ze werd spectaculair gedoopt tijdens Sail ’95. Een helikopter dropte loods 

Marc van Vliet, voorzitter van loodsen sociëteit Recht door Zee met de champagne op werf ’t Kromhout 

en mevrouw Gerding doopte onze Laura G.  Een supersloep met speciaal dolpatent. Ik kende dat nog 

uit mijn KNSM tijd. Twee nieuwe schepen kwamen in de vaart met speciale Stork/Werkspoormotoren, 

een heftruckgarage ivm de toekomst, nl palletvervoer, een uitwijkpijl in de voormast, die tegen alle 

uitwijkregels van de BVA indruisten, enzovoorts. Nog voor ze in de vaart kwamen waren ze passe. Zo 

ook met ons patent. Of het tijdens een eerste training op de Amstel of tijdens de eerste wedstrijd 

Muiden-Pampus-Muiden was, weet ik niet meer, maar wel weet ik dat na de eerste ervaring dit 

dollenpatent overboord ging. Daarna was het grote doel: de HT. Probleem was wel hoe aan een HT 

nummer te komen. 130 deelnemers = 130 HT nummers. Gelukkig had FLO loods Henk van 

Hartingsveldt goede connecties met de heer Harms, directeur van De Willem Barentsz HZS. Alzo kregen 

wij ons HT nummer en  konden wij in 1996 deelnemen aan de koninginnenstrijd van het roeien. Het is 

nu 2015 en behoudens 2013, gestaakt ivm stormweer, heeft de Laura G de oversteek van Harlingen 



naar Terschelling 19 keer gemaakt. Daar zijn enkele memorabele races bij. De eerste in 1996. Met de 

Rijnmondse,  Vlissingse loodsen, partners en kids  op de loodsboot. Over de HT hoor ik niets, maar het 

verblijf op de loodsboot is 1 groot feest. De Laura neemt de strijd zo serieus, dat zelfs aan  een reserve 

roeier gedacht wordt. 1998 en 2005 zijn HT’s waar echt gestreden en geleden wordt. Roeien we in 

redelijke omstandigheden tussen de 3,5 en 4 uur de HT, toen was het 5 tot 6 uur afzien bij NW 4. 

Roeiers konden na de race een week niet zitten.  

Wie roei(d)en in de Laura G ? (Mijn excuus als ik een naam vergeet te noemen) 

Vet schuin de huidige bezetting.  

Actieve loodsen: Jaap Blaak, Marc Lavoo, Caat Veerbeek, Erik Legene, Roelof  Favot, Onno Amse , 

Rick Wessel, Marco Peters, Willen Bentinck, Roy Hesselink, Wessel Anema,  Alex Dekker, Oscar Crone, 

Martijn Emmerick, Wouter de Kremer, Jeroen Plekkenpol, Wiggele Warnar, Geert Kalkhuis, Gijs de 

Boer. 

(nu)FLP: Bert van der Mey, Peter Boonen, Klaas Wester, Dirk Blaauboer, Leo van Doren, Joop van 

Alfen, Rene Bakker, Ed Lommerse, Egbert Nagtglas Boot ,Paul  Schiller, Henk van Hartingsveldt, Pieter 

Dikkentman, Gerard van Dijk,  Fred Keijser jr, Winston Duits (London), Cees Hoogma, Chiel Boon, Nico 

Duijn, Arjen Dijkstra, Charles  Brak. Henk Wittenberg, Nico Duin, Arjen Dijkstra, Hendrik Rypkema, Karel 

Wiegert.  

En ook Marielle van de Laan (met vriendinnen), Klaas Schermerhorn (loodsdienst) en Guus van 

Breukelen (KP  

Vele gezellige trainingen en inspannende wedstrijden deelden wij samen, waaronder 6 x de Great River 

Race op de Thames. 3 x de Voga Longa  in Venetië , 19 x de Ht, 19 x de Muiden-Pampus –Muiden 

trilogie, de Zaanrace, Weesp, Leiden, Rondom de Dom in  Utrecht , Alkmaars Victorie, 18 x de 

Amstrdamse Grachtentocht, Noordzeekanaalraces. En elke race heeft z’n verhaal. London  mannen en 

vrouwen gescheiden in het youth hostel, Venetië  met de eindeloze stroom pro secco wijnen, de bbq 

bij Klaas en Cora na de Zaanrace, lekker eten bij Bert en Isabet na weer een Grachtenrace, 1e HT races 

op de loodsboot en ook daar de vele gezamenlijke fietstochten op t eiland. ’t Zwaantje, de Walvis, Op 

tafel in café Lieman en ½ kip verorberen bij Wigwam  om 3 uur ’s nachts. En zo heeft elke roei(st)er 

zijn mijmeringen. 

                                                          

Verslag HT 15 mei 2015 

De inroeiwedstrijden, respectievelijk Vechten op de Vecht (12 km), Rondom de Dom (14 km) en de 

Zaanslag (16 km) lagen achter ons en zo gingen we well prepared de HT tegemoet. Zagen we in Weesp 

nog 9 LW shirtjes in de boot, naar gelang de HT naderde werd dit allengs minder en  in Harlingen zag 

je slechts 3 LW outfits om de vlag van het LW te dekken.   



Evenals als voorgaande jaren werd het vervoer van de Laura G gedaan door de Zaandam. Het bespaart 

ons vooral een hoop gedoe de boot weer op tijd in Harlingen aan te leveren voor het kranen. Het 

weerbericht wordt al een week nauwlettend gevolgd. Werd eerst ZW 4 voorspeld, later werd dat 

bijgesteld naar Noord 4 en dat bleef zo. De voorspelling klopte, met dien verstande dat de kracht 

gelukkig wat minder was.  

        

 

De HT zou dit jaar om 7 uur aanvangen, maar gelukkig is de natuur ons de afgelopen tijd goedgezind 

geweest oor de toegang van het Schuitegat wat uit te diepen. Zodoende kon de start 2 uur verlaat 

worden en werden de eerste 10 sloepn tegen 9 uur weggeschoten. Om 0930 klonk ons startschot en 

vanuit een wat ongunstige positie (nr 90 helemaal aan de oostkant van het startlint) gingen we op weg.    

           

          

 



Het duurde even voor de roeiers het ritme te pakken hadden. Voor de meesten was het de 1e dan wel 

2e HT en ook was een whaler enkelen van de roeiers vreemd. We deden allen onze stinkende best.         

Dirk had zich terdege voorbereid en stuurde zijn ideale lijn. We gierden voorbij de gele tonnen aan de 

westzijde van de vaargeul en na een klein uur lieten we de Pollendam achter ons. Onze achtervolgers 

kwamen opzetten en onze Rijnmond collega’s in de Lootsman (nr 100) had binnen een uur de 5 

minuten ingehaald. Een tegenvaller  Maar zoals gezegd we gingen lekkerder roeien. De riemen bleven 

in de dollen en ook wij haalden gestaag voorgangers in. De Blauwe Slenk en dan de Vliestroonm in. Het 

eiland Griend bleef weer verrot lang in zicht.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooi om te zien is hoe het veld uitwaaiert op de 

Vliestroom. Elke sloep is op zoek naar de 

stroomnaad. Enkele 100 den meters aan bb van 

ons een aantal snellle (lees later gestarte) 

sloepen en ook ver aan sb nog sloepen. Allen 

hebben we hetzelfde doel voor de boeg. De 

scheidingston Vliestroom/Schuitengat. Dirk 

volgt z’n lijntje en dat lijntje is goed. Sloepen die 

op ons uitgelopen waren komen weer naderbij 

en met velen vallen we als door een trechter het 

Schuitengat  binnen. Het feest begint. Sloepen 

schuren langs elkaar. Je geeft of krijgt een 

kontje. Riemen kletteren tegen elkaar en op 

korte afstand staan de mannen in lieslaarzen als 

bakens van het nauwe gaatje. Met verve loodst 

Dirk ons er doorheen en daarna is het zo dicht 

als mogelijk is de plaat aan sb houden. Maar ja 

dat willen meerdere sloepen. Enkelen lopen vast 

en ploeteren om los te komen. De stuur 

manskunst van Dirk wakkert het enthousiasme 

enthousiasme van  van de roeiers aan en geen sloep komt ons nog voorbij in het Schuitengat. Boten die op ons voor lagen 

pakken we in en vele eerder gestarte ploegen vliegen we voorbij. De Vergaan met Kees (KP) , 

Boomsluiter van HD Amsterdam met Bas aan het roer, het Haakje met Jantje Plug. Felle strijd wordt 

geleverd met hogere nummers, maar we geven niet op. Ook niet als we bij aanlopen van West bijna 

doormidden gekliefd worden door een klipper. Wat Egbert niet gelukt is op tijdens de Zaanrace, lukt 

Dirk ook nu niet . We zullen moeten blijven roeien. Een narrow escape was ‘t wel!  

 

 



En zo vechten we verder tot we binnengeblazen worden. Op de kade worden we verwelkomt door 

trouwe fan Cora. Wel geroeid. 3 uur en 27 minuten. Niet slecht. We hebben er wel eens 2 uur langer 

over gedaan. Het zegt iets over de wisselende omstandigheden. Een dag eerder of later en we hadden 

anders gepiept. Hieronder de aankomst West en de rust daarna. 

 

Het was een mooie race. Gastroeiers bedankt. Dankzij jullie worden er weer wat medailles gescoord ! 

 

 

 



 

 

Aankomst IJmuiden 

Caat of de medailles. Wie of wat glimt meer. De 

volgende dag In de tent weer groot feest. Rijnmond 

2 jubilarissen en wij 2. Caat welliswaar een jaar te 

vroeg, maar zo kon ze mooi de medaille voor Dirk 

in ontvangst nemen en omhangen voor 15 x HT 

ontberingen. Proficiat beiden. 

De Laura gaat de volgende dag weer op transport 

naar IJmuiden waar ze maandag arriveerde. Het is 

weer mooi geweest.  De volgende strijd wordt in 

de Amsterdamse grachten gestreden. Ik hoop met 

zo veel mogelijk eigen volk.   

Tot dan! 

 

Klaas 


