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Harlingen-Terschelling Sloepenrace. 

Na enkele trainingsactiviteiten na de Zaanrace staat de koningin der roeiraces, de HT, weer op ons 

programma. De 20
e
 keer voor de Laura G, die sinds 1996 mee doet aan dit evenement.  2013 is het 

enige jaar dat de race wegens slechte weersomstandigheden moest worden afgelast. Twee gasten 

heeft Jan Plug voor ons geselecteerd uit z’n vijver. Zaanse Ineke en Mug (Haarlem) Jaap completeren 

onze ploeg. Ineke traint een keer met ons mee en blijkt dermate slagvaardig, dat haar plekje direct 

vast staat. De Laura G wordt naar IJmuiden getrailerd waar ze een plekje krijgt op de Zaandam. Onze 

start is 12.05 dus tijd genoeg om kennis te maken. Van clubroeier Jaap leren we direct hoe 

professioneel wij wel niet(?) zijn. “hoeveel slagen doen jullie per minuut?” Ik gok even en zeg maar 

“20,….21” Heb ik ooit gehoord op de Kaatje. Op het eiland hoor ik later van de Boomsluiter dat hun 

tempo op 30 ligt en word ik wat onbegrepen aangekeken. Nou volgende keer maar eens tellen. 

“Hebben jullie wel eigen slagroeiers, want het is wel belangrijk dat er iemand zit die jullie tempo 

kent”. Gelukkig kunnen we zeggen dat Ineke 1 x meegetraind heeft. Eenmaal in de boot komt nog de 

vraag of er bakboord- en stuurboord riemen zijn.  We antwoorden maar dat de riemen dermate vaak 

van doft wisselen dat ze niet de kans krijgen een kromming te krijgen. Zo kan ie wel even. Nog 

genoeg te leren. Gelukkig hebben we Peter als vaste kracht op een vaste plek bb voor met zijn eigen 

gemerkte riem. En het moet gezegd dat het beslist zijn vruchten afwerpt want Peter kan volgens ons 

door tot z’n 80
e
!  

12.04. René hangt aan het startlijntje, Ineke en Marc zitten op slag en verder naar voren Klaas en 

Guus (1
e
 HT!), Jaap en Dirk, Peter en Erik, wachtend op het startsein. Elke 5 minuten worden 10 

sloepen los gelaten. 12.05. Met de 9 andere sloepen spoeden we ons richting havenmond. Marjon 

zwaait ons uit en komt later naar het eiland. Het is schitterend weer. ZO 2 tot 3 en geen wolkje aan 

de lucht. Zonder hinderlijke golfslag - slechts de Endeavour en wat andere bravoure lui , zorgen 

onderweg voor wat ritmestoornis - klieft de Laura G door vaarwater langs de Pollendam, die tot onze 

verbazing na een half uur al achter ons ligt. Het is warm, heel warm. We fiksen het niet om wat 

opgestoomde  wind te creëren. Drinken, drinken en wat water over je hoofd om af te koelen. Zelfs 

Peter doet bij de eerste drinkpauze z’n roeikiel uit en volbrengt  de race in T shirt. Het lijkt een 

makkie, maar 32 kilometer is geen kattenpis.  Zeker niet als je net hersteld of nog herstellend bent 

van een “pessie”. Het Grient wordt weer gerond en het blijft prachtig te zien hoe het veld uitwaaiert 

op de Vliestroom. Ieder heeft zijn idee over de stroom. Met zijn stroomatlas van 1995 is René  super 

voorbereid. Met elke rafel pakt hij zijn voordeel! Opmerkelijk blijft het dat je zo maar weer een sloep 

oploopt, die ons zojuist gepasseerd is. Enfin, snel gaat het. Na de Vliestroom trechtert alles weer 

samen voor het Schuitengat. Het Schuitengat is redelijk uitgeschuurd. Stonden er in voorgaande 

jaren nog gelieslaarsde levende bakens, waar we met veel riemgekletter en gescheld tussen door 

moesten, dit jaar passeren we makkelijk 3-breed de drempel. Het Schuitengat blijft een feest. De 



eerder gestarte wat langzamere sloepen en de snelle jongens komen hier samen. Zwaar is het wel. 

De riemen gaan weliswaar met hetzelfde gemak (nou ja, de vermoeidheid spreekt nu wel een 

woordje mee) door het water, maar de vaart over de grond is gehalveerd nu de stroom vriend-af is. 

De gele tonnetjes verdwijnen langzaam achter ons en een blik achterom leert dat de Brandaris wel 

heel tergend naderbij komt. René stuurt ons vlak langs de plaat naar West. “Nog een 

kilometer…..nog een mijl…..nog een kwartier”. Laat maar René. We gaan verder op karakter. Eindelijk 

hebben we de Slenk dwars, waar veel volgboten liggen te wachten voor ze naar binnen mogen. Vlak 

voor de havenmond worden we nog gepakt door de Lootsman.  Proficiat, de Rijnmonders hebben 10 

minuten op ons ingelopen. Gezamenlijk lopen we de piertjes binnen en na 3 uur en 15 minuten 

worden we verwelkomd door het finishschip Zaandam en onze dames Willeke, Cora, Sonja en Britta. 

Ineke trakteert ons op een zakflacon bitter, kaas en worst! De schat. Guus doet volgend jaar weer 

mee. Op naar de 10! Morgen feest in de tent. Klaas 15 x HT en Marc 10 X HT.  De Laura roeien we 

langszij de Zaandam. Zondag gaat ze op transport naar IJmuiden. 

Zaterdag  7 mei heeft de HT een vervolg. ’s Middags is er bungee roeien. Een sloep aan een elastiek 

dient zo veel mogelijk meters te maken voor ze terugschiet. De kampioen komt tot zo’n 40 meter. ‘s 

Avonds worden de jubilarissen gefêteerd met een medaille . Dit jaar dus Klaas (15x) en Marc (10x). 

Gefeliciteerd beiden. Dat het alom gerespecteerd wordt, merk je als je de tent rondloopt. Hier een 

biertje daar een biertje. Nog maar een tentrondje maken! Dat was de HT 2016. Ongelooflijk zo snel 

als een jaar gaat. Na een paar gezellige etentjes samen, een bezoekje aan het Zwaantje, een 

fietstoertje Terschelling met cranberry gebak, wordt het weer tijd voor de boot naar het vaste land. 

Tot 2017. 

Klaas. 

 

Foto’s Cora 

 



Binnenkomst West-Terschelling. Lootsman en Laura G 

 

 

 



Een kleurrijk geheel in de haven van West 

 

Klaas met HT miss          Waar we voor gaan! 

 

 

Laura G aan dek op de Zaandam 

 

 


