
AMSTERDAM GRACHTENRACE 2015             

10 oktober 

 

Vanaf 1986 wordt op de Amsterdamse wateren deze race gestreden. Waren het destijds 35 sloepen 
die om de eer roeiden, nu zijn  het er meer dan 140! De Laura G doet sinds 1996 haar stinkende best 
binnen een aannemelijke tijd de finish te passeren. Eigenlijk vinden we de tijd niet het belangrijkst. 
Wel rijst immer de vraag: Wat heeft de Lootsman (Rijnmond) en wat de Leugenaar (Scheldemonden) 
gedaan? Net als bij de andere sporten heerst ook hier de onderlinge strijd tussen de whalers van de 
drie regio’s.  Werden we in het verleden wel gedrieën weggeschoten bij de start, wat een 
spectaculaire eerste 100-den meters garandeerde,  is dat nu anders. De start is dit jaar in het 
lozingssluisje bij het Olympisch stadion en elke 30 seconden wordt een sloep weggeteld. De 
Leugenaar een kwartier voor-, de Lootsman 5 minuten na ons. We hebben ze niet gezien tijdens de 
race. 
 

 
 

 

De start is wat ver van onze ligplaats in het Westerdok, maar Guus (KP) die sinds dit jaar deel 
uitmaakt van ons team biedt al snel een sleepje aan, zodat de Laura G zonder veel inspanning (wel 
met dank aan Caat) ter plekke komt. Anderen liften met de volgboot van Bert naar het O.S. Een 
blijde verrassing is dat ook Joop bij ons is. Na een peilreis langs de 1e, 2e en 3e Kostverloren Kade – 
dat colère end moeten we straks roeiend afleggen- ontmoeten we de overige doftzitters bij het O.S. 
De Laura G heeft als stuurman René Bakker; op slag Onno (onder klein protest) en Marc en op de 
overige doften Guus en Caat, Klaas en Dirk, Jaap en Peter. Als de broodjes en bananen weggekauwd 

De route 2015 Bijna 23 kilometer van en weer naar het Olympisch Stadion  

  



zijn en Caat haar pondje pasta heeft weggewerkt, kunnen we richting start. Zwaaien nog even naar 
de Lootsman en voegen ons in de koord van sloepen voor de startlijn. 12:11:30 worden we als 120e 
sloep losgelaten op onze voorgangers. Prachtig weer. Zonnetje bij Oost 2 Bf .  Het roeit goed, maar 
dat geldt ook voor de anderen. Voor we een voorganger achterhalen worden we al voor het 
opdraaien van de Amstel gepakt door nr. 121. 
Dat laten we niet op ons zitten en onder voortdurend tellen van Marc en Onno naderen we de lagere 
startnummers. Tussen het tellen door worden enkelen van ons meerdere malen vermanend 
toegesproken (Bekhouden!!) En tja het mag ook gezegd worden dat communicatieve vaardigheden 
vorderen bij het afnemen van de doftnummers. Voor we de Amstel verlaten zijn we op de hoogte 
van vele beslommeringen in het dagelijks leven als het zachtjes introduceren van een nieuwe boot 
 

  
 

 

De Singelgracht tegen het windje in. Valt wat tegen, maar in het Lozingskanaal krijgen we de smaak 
te pakken. Diverse sloepen worden gepakt en een achtervolger, die even “d’r op en d’r over”  met 
ons dacht te spelen, druipt af. Bij de molen van Brouwerij t IJ voegt Bert zich weer bij ons om daarna 
niet meer van onze zij te wijken. Met een kamikaze actie schoenlepelt René de Laura voor de sloep 
’t Oude Dok door de brug bij het ingaan van het Oosterdok. 
Langs het Scheepvaartmuseum, om het NEMO heen naar de binnenstad. Daar begint het! De eerste 
rondvaartboot kop op kop. Zeker 1 tot 2 minuten kwijt. Nou ja zolang we er allen mee te maken 
hebben, is het gedeelde smart.  Na de Oude Schans een stukje Amstel en dan de grachten in. De 2e  
en 3e rondvaartboot nekken ons. “’t Oude Dok “ passeert aan die zijde waar met beide boorden 
geroeid kan worden en snijdt ons voor de eerstvolgende brug de pas af ^&*%!. De grachtenrace is 
een spektakelstuk en hoe René ook z’n best doet, zie je hier dat een stuurman toch de nodige 
 

 
 

Statler and Waldorf Kop houden! 

binnen een jong gezin en de verbazingwekkend 
huizenhoge prijzen van de appartementen in het verre 
buitenland in een gezin van gevorderder leeftijd. En om 
ons heen is ook zo veel te zien. Blijvende concentratie 
blijft moeilijk. Helaas is het maar al te waar dat deze 
minder wordt als mannen én praten én breien.  
Gelukkig zijn  we over het algemeen goed bij de les. We 
horen zelfs af en toe een pinnig: ”Gelijk! “ uit het 
neusje en wordt er heus meegeteld. Nou mag dit 
laatste ook al niet van “de slag”. Duidelijk dus. Mond 
houden en RRRRRRoeien!  Het gaat steeds beter! Eens 
te meer blijkt hoe belangrijk goede slagroeiers zijn. 
Complimenten voor Onno en Marc.  
 

Moeilijk riemenwerk bij passage grachtenbruggen (foto Cora) 

-kets ‘m d’r in- ervaring en lef moet 
hebben. We slingeren ons door de 
Heerengracht, Leidse gracht, 
Keizersgracht, Reguliersgracht  en 
Prinsengracht, waarbij diverse bijna 
en heuse aanvaringen plaatsvinden. 
Onderwijl worden we toegejuicht 
vanaf de bruggen. Onder de 
bewonderaars Cora, Wil en Sonja. Bij 
een toch wel wat brutale 
binnenbochtinhaalmanoeuvre van 
een snelle whaler - “Zo doe je dat!”  - 
vergrijpt Jaap zich bijna aan hun roer. 
(Had je gewoon moeten doen Jaap! 
KW). 
 



 

 
 

 
 

 In de grachten met Sonja, Wil en Joop  (foto’s Cora) 
 



René houdt de Laura heel en ongeschonden roeien we naar de Kostverlorenvaart waar de eindeloze laatste 
loodjes wachten.  Een aantal snelle(re) boten naderen ons maar van de sloep die ons in het Lozingskanaal 
dicht in het kielzog zat, is geen spoor te bekennen. Bijzonder. Net zoals wij t Oude Dok uit het oog zijn 
verloren. Blijkbaar knapt iets als een inspanning niet beloond wordt. Bert volgt ons nu met ook de dames aan 
boord. Het is een welkome afwisseling tijdens het aftellen van de 1e,  2e en 3e Kostverloren kades en levert 
bovendien leuke plaatjes op. We halen nog wat in en worden wat ingehaald tot eindelijk het finishschip de 
Gyrinus  in zicht komt. Onder aanjagende bemoedigingen van onze fanclub haasten we ons er naar toe. 

 

 
 

 

De Laura G, nummer 120 is ……NU BINNEN. We klokken 2 uur 25 minuten. Lekker geroeid!! 
 
Uitpuffend komt de discussie hoe nu terug op gang. Des loodsen(?) geen direct uitsluitsel, maar alles (Laura 
G bij Dinie) en iedereen komt uiteindelijk in het Westerdok bij Bert en Isabet aan tafel, waar we na een 
Indonesisch voorafje door Joop bereid (our compliments!)  van een heerlijke roeiersmaaltijd genieten. Isabet 
en Bert geweldig bedankt voor de support en het heerlijke eten. Joop, fijn dat je er bij was of weer bij bent. 
Eigenlijk ben je natuurlijk nooit weggeweest. 
 

Nog even de competitie Laura-Leugenaar-Lootsman  

Laura G 2 uur 24 minuten en 40 seconden 

Lootsman 2 uur 24 minuten en 45 seconden 

Leugenaar 2 uur 29 minuten en 10 seconden 

 
De Lootsman heeft een gunstiger handicap en eindigt derhalve enkele plekjes boven de Laura G, maar wij 
kijken in dit geval (!) enkel naar de tijd en voelen ons derhalve morele winnaar van deze race.  
 

http://www.grachtenrace.com/  leert je meer omtrent uitslagen en overige wetenswaardigheden. 

Op de Kostverlorenvaart (foto Cora) 
 

http://www.grachtenrace.com/


PS  

 
Volgend jaar de 30e Grachtenrace! Belangstelling om te roeien? Kom  op!  Elke maandag om 10 uur 
Westerdok. Twee uur trainen in de grachten. Lekker lunchen bij de Jaren en via de Oudezijds (kaaike, kaaike, 
niet..) terug naar t Westerdok. Werk ons oudjes er uit!! Doen graag (nou ja) een stapje terug. Loodsenploeg 
en FLP ploeg lijkt ons ideaal. Kunnen wederzijds eventueel lege plekken opvullen.  
 
De Laura G doet in ieder geval mee met de volgende wedstrijden: April: Vechten op de Vecht bij Weesp (12 
km); Rondom de Dom in Utrecht (14 km) ;Mei  Zaanrace (16km) en HT (28km); September/Oktober 
Grachtenrace Amsterdam (23km) en Muiden Pampus Muiden (3 x 8 km over 2 dagen). Ook wel eens 
buitenlandtrips. De Laura was 6 x in Londen(Thamesrace) en 3 x in Venetië (Voga Longa). Leuke 
bijkomstigheid is het ontmoeten van (oud) collega’s voor, tijdens en na de races. Het zijn wel geen 
Oktoberfeesten in het Beierse , maar deze mogen en ook zijn. 
 
Volgende race: Muiden Pampus Muiden (MPM24) op zaterdag 31 Oktober en zondag 1 November.  
Voor zondag zijn er nog enkele plekjes vrij!  De beloning is een heerlijke Muider Bitter 
http://www.muidenpampusmuiden.nl/  
 
Klaas 

http://www.muidenpampusmuiden.nl/

