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Dat de noeste arbeid de Laura-G onmiskenbaar tot de mooiste Kromhout-whaler van 2017 
heeft gemaakt mag duidelijk zijn . En dat deze arbeid zich ook manifesteert in ongekende roei-
resultaten was al te lezen in Klaas’ verslag van Weesp j.l. 
Dit alles deed mij  besluiten om na jaren afwezigheid toch maar weer eens in de Laura-G te 
stappen. Voorzichtig weliswaar , het moet natuurlijk wel bij die “ene vinger” blijven… 
Door inschrijvingsperikelen mocht de Laura-G aanvankelijk niet meedoen met de Utrechtse 
grachtenrace RONDOM, echter kort van te voren bleek er toch een startplaats beschikbaar. 
Doordat menig teamlid zijn/haar aanvankelijk vrijgekomen zaterdag met een andere activiteit 
had ingevuld was er een tekort aan vier roeiers waardoor er acquisitie voor een team gedaan 
moest worden. 
Gelukkig werden alle doften toch nog bezet. Doft één op slag: Ron B (roeier “Lootsman”) & 
Peter (slagroeier “Dikke Berta”),  Doft twee: Onno & Pauline (roeister “De Mac”), doft drie: 
Regina (roeister “De Mac”) & Dirk B, doft vier: Peter B & Erik L. Allemaal, natuurlijk,  onder de 
bezielende leiding van de grote roerganger; JOOP ! 
Nadat Erik, Peter en Joop in aller vroegte met boot en al naar Bunnik afreisden en daar alles 
klaarmaakten voor vertrek, arriveerde de rest van de roeiers, veel later, op de prachtige locatie 
bij Theehuis Rhijnauwen. 
Na koffie en sterke praat  werden de sloepen bemand, de doften verdeeld en zette het geheel 
zich in beweging om één voor één afgeschoten te worden. 
De route golfde over de idyllische Kromme Rijn, waarvan de lommerrijke oevers langzaam 
overgaan in de stadse van de stad Utrecht alwaar de Singel wordt opgevaren. Met een scherpe 
bocht belandden we op de Vecht alwaar Joop met grootse souplesse langs de werven en door 
de bruggen manoeuvreerde . Op menig deel van deze vaarweg kan er slechts met één boord 
geroeid worden. Het is dan ook een kunst om steeds wéér juist op tijd één boord te laten lopen. 
Gelukkig kostte dit alles maar één riem…. De reserveriemen zaten dusdanig goed zeevast 
gesjord dat het vrijmaken ervan geruime tijd een onvolledige voortstuwing tot gevolg had. 
De singel werd gekruist en we belandden op de Vaartsche Rijn . Vervolgens bracht een grondig 
voorbereidde bocht ons in het Merwedekanaal - benoorden de Lek. Elegant stuurde Joop ons 
tot slot de Veilinghaven in waar het verlossende eindsignaal klonk. 
Met euforie werd nu de overwinning gevierd. De Overwinning op de Lootsman wel te verstaan. 
Na enige verkoelende verfrissingen werd de Laura-G weer op haar wielen getakeld en 
vervolgde een ieder zijns weegs naar feesttent dan wel thuisfront. 
 

Het was een mooie dag! 
 

Onno 
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   Na de race 

   

 

  Joop hoort de uitslag…. 


