
  za 11 juni: 10e Kaagrace 

De Kaagrace is een vervolg op ‘De Leidse Sloepenrace voor Kromhout Whalers’. Toen een race, 

voorafgegaan door een sprint. En jawel, destijds mochten we een beker(tje) in onze armen sluiten. 3e 

op de sprint! Na enkele jaren konden ook andere sloepen meestrijden. Deze Kaagrace is voor ons een 

primeur. Jaren geleden hebben we hier ooit wat korte whaler wedstrijden geroeid, waar steeds van 

sloep gewisseld moest worden. We vonden het niks en wellicht is daardoor de Kaag op de zwarte lijst 

geplaatst. Nu werden ivm het kroonjaar, gezien de voorgeschiedenis van Leiden, alle whalers 

uitgenodigd en Dick van Amerongen, tot voor enige jaren eigenaar van de Kromhout werf, zou om 2 

uur het startschot voor de herenrace geven, maar moest helaas wegens ziekte afhaken. Via zijn dochter 

wensen we Dick en Pam veel sterkte toe. In het wedstrijdboekje een uitgebreid verhaal van Dick. Een 

heuse glamourfoto van de in zeehondenbont getooide oud walvisvaarder en bouwer van de whalers 

sierde het verhaal.  

De Kaag. Omgeven door de snelwegen A4 en A44 en de stad Leiden en ónder het inkomende 

vliegverkeer van Schiphol zijn de Kagerplassen een rustpunt in de drukke randstad. Lekker centraal 

gelegen en dat hebben we geweten. Erik trekt de trailer, Peter heeft de uitgebreide route beschrijving 

op schoot en Klaas “was er gisteren nog geweest” Leo houdt wijselijk zijn mond. Enfin, na een prachtige 

tocht door het groene hart waar en passant een brugleuning werd meegenomen, belanden we toch 

nog op tijd onder de kraan. De ploeg wordt verder aangevuld met KP Guus, Bert, Joop en Dirk. Onze 

gastroeier Tom meldt zich in de Kaag sociëteit. Zijn jonge gezicht spreekt boekdelen als hij zich aan ons 

voorstelt. Later doen de Rotterdammers ook nog een duit in het zakje met de opmerking: Wat zijn 
jullie grijs! Dirk dient nog van repliek:  Zou het met het vaargebied te maken hebben?  

 

Cora en Willeke, onze vaste begeleidsters zwaaien ons uit. De omstandigheden zijn gunstig. Weinig 

wind, maar wel behoorlijk drukkend. Veel drinken dus. In onze startgroep drie whalers  en een paar 

Kuikensloepen. De kuikensloepen zijn “in”. Er roeien al zo’n 40 van deze polyester sloepen rond  en we 

kunnen goed met ze sparren.  Ze zijn wat breder dan de houten whalers en iets zwaarder, maar hebben 

een gunstiger handicap. Daarover later nog.... Het roeit goed. Het neusje keuvelt wat aan, maar wordt 

allengs stiller (we gingen fluisteren, zei Bert later). Enkele sloepen van onze startgroep worden 

langzaam gepasseerd. Het leuke, jawel, van deze kaagrace is dat er redelijk gegroepeerd geroeid kan 

worden met langzame en wat snellere roeisloepen bijeen. In 6 minuten gaan immers alle 50 sloepen 
aan de slag. 

Palaver. Joop met Kaag kenner Bert halen de route op. Toch wel wat 
anders dan het Noordzeekanaal op en neer roeien. De 18 km  l a n g e 
route over de Kagerplassen kronkelt zich door een schitterend 
natuurgebied en om meerdere eilanden. De start is bij de, zojuist door 
minister Melanie Schulz heropende, monumentale witte Starttoren op 
het terrein van de Kaagsociëteit.  
 
Na  een korte roeitraining  om  Tom  
vertrouwd  te  maken  met de sloep  
en de diverse roeiorders, groeperen  
we ons bij de startlijn en worden we 
per twee minuten in groepjes van 10 
sloepen losgelaten op de plassen.  
  



 

De 18 km lange route over de Kagerplassen    

De kuikensloep Jan van Riebeeck, is hardnekkig en kan alleen door slinks bochtenwerk van Joop achter 

ons gehouden worden. Daar komen ze weer! #$%@& en dan moet je weer even aan de bak. Vanuit 

het neusje maant Bert ons dan briesend en scheldend aan tot een langere slag en heus, dat werkt! 

Maar je moet er ook toe in staat zijn. Tot het bittere einde! Slagroeier Tom vraagt Joop na een uurtje 

smachtend hoe ver we al zijn en Guus uit meerdere malen dat hij STUK is. Zijn met bloed besmeurde 

shirt ziet er angstaanjagend uit. Gelukkig blijkt het afkomstig van een minuscuul schaafwondje aan zijn 

pols, dat bij elke riemslag aan  zijn shirtje afgeveegd wordt.  Na een uur en een kwartier passeren we 

het witte torentje. In het voorbijgaan worden we aangemoedigd door de organisatie met de woorden: 

Daar gaat de Laura G. Met een ouwe, maar oh zo taaie ploeg! Voor ons geldt: Al ziet men kerk en toren 

staan, dan is de reis nog niet gedaan. Want we  moeten nog een flink rondje. En nog steeds met de op- 

en aanjager “de Riebeeck”  achter ons. Ze komen en vallen weer wat terug. Wat wij niet weten is dat 

de Lootsman slechts een 150 meter voor ons roeit. Zij zien ons ook in een soort harmonicabeweging 

iets dichterbij komen om even later weer wat af te zakken. Leuk(?) om later gecomplimenteerd te 

worden dat we zo dichtbij hen kwamen! Na nog wat inhaalmanoeuvres slingert Joop ons om de laatste 

bocht en gaan samen met de Vergaan van KP Kees over de lijn. 1 uur 56 minuten. Super geroeid. Later 
zullen we zien wat het waard was. Enne Tom, je hebt .t goed gedaan. Als je wilt, roei nog maar ‘ns mee. 

Over één ding zijn we het allen eens. Volgend jaar weer. 

Na het kranen weer met het pontje van 40 cent naar de overkant om de muntjes in te wisselen en de 

uitslagborden te bekijken. … Het biertje en het bordje eten smaakt, maar die andere borden… Qua tijd 

oké, maar met handicap. O Oh. Zie   

http://www.federatiesloeproeien.nl/uitslagen/a2016/kaagrace/   

Eventjes terugkomend op het handicap systeem. Op de uitslag lijst zien we dat de Laura een tijd heeft 

van 1 uur 56 minuten. Om te winnen hadden we 1780 ! seconde sneller moeten zijn dan de winnaar. 

Dit is een half uur! Een kwart van de race! Dus.. met een tijd van 1 uur en 26 minuten hadden we 

gewonnen. De winnaar haalde (dankzij de handicap) bij lange na deze tijd  niet. De snelste tijd werd als 

immer geroeid door de Azorean High. 1 uur 35 minuten. Daar hadden we dus nog ruim voor moeten 

eindigen. Handicap…….. .fair of frustrerend? Gelukkig kennen we geen linker rijtje bij het roeien. De 1e 
whalers die we tegenkomen staan op plaatsen 27 en 28 in een deelnemersveld van 50. 

http://www.federatiesloeproeien.nl/uitslagen/a2016/kaagrace/


 

 voor de start met de Lootsman 

 al ziet men kerk en toren staan 

 met aanjager Jan van Riebeeck 

 


