26 mei 2017. De 44e HT.

Laura G met volgboot Meeuw

Het zou een makkie te worden. Oké 32 kilometer is geen trainingsafstand maar het weer was super.
Althans zo was het tijdens de warming up achter het starttouwtje in Harlingen, maar de berichten
voorspelden écht NO 4+ en verdikkeme die voorspelling had het bij het rechte eind!
We hadden dit jaar weer een heuse volgboot. Na de DWK, nu de Meeuw van Juco, broer van Klaas. De
Meeuw bleef tijdens de race flink in de buurt, hield ons zover het reglement het toeliet uit de wind en
moedigde ons veelal aan met meerdere yells.
De start als ieder jaar hetzelfde. 10 Sloepen werden op hetzelfde moment weg getoeterd. De tijd ging
echter pas tellen bij passeren groene havenhoofd. Heel even min of meer relaxed, maar bij passeren
van het rode hoofd bezorgde de brekers van stuurboord al natte pakken. En daar gingen we weer. Dan
weer sneller dan een mede sloep dan weer even langzamer om vervolgens dezelfde sloep weer te
passeren. Een grillig stroompatroon of inzakken en aanzetten? Wie zal het weten.

De bezetting van de Laura G in nieuwe outfit
Voor Joop: Caat, gastroeier, Marc, Guus, Dirk,
Klaas, Peter, Erik

Feit was dat de eerste rakken – langs de Pollendam en de Blauwe Slenk- voortvarend verliepen. Juco
riep ons toe dat we tegen de 13 km/uur roeiden. Voortvarend, maar geen makkie. De noordoosten
wind zette aardig door en zodra we vrij kwamen van de droge platen zorgde dit voor flinke golfslag.
Het Griend, blikvanger voor langere tijd, werd evenwel gezwind gerond.

En dan de Vliestroom. Joop pikte daar het maximum van de stroom, maar het leek er op dat we
uitgenodigd waren voor de thee op Vlieland. De Noordzee kwam wel angstig dichtbij. Gelukkig vonden
we het Schuitengat en wat je daar dan aanschouwde, werd je niet blij van. Een groene boei die bijna
op het water lag en tergend langzaam achterlijker komt. Ja, het Schuitengat is maar 6 tot 7 km lang,
maar als je met 2 tot 3 km over de grond vordert, weet je wat dat betekent. Springtij en NO 4+ tegen!
Gelukkig geen volgboot meer in de buurt die je dat kon aangeven. ‘Meer naar stuurboord’ moet Joop
steeds aanhoren. Maar ja dat willen die anderen ook allemaal. Het blijft hachelijk. Kamikaze
manoeuvres van dol gedraaide stuurlieden voor een paar seconde winst. ‘Eikel!’ Het hoort erbij. Het
lijkt in het Schuitengat wel of iedereen voor de 1e plek strijdt. En de Brandaris komt maar niet
dichterbij. Nóg steeds dat hoge duin dwars. Nóg geen groen strand in de ooghoek. Hebben ze, hoe
verwarrend, de nummering van de boeien ook veranderd. Waar blijft de Slenk? ‘Niet te snel toegeven
Joop! Kruip naar de groene boei’. En dan eindelijk West Terschelling. Een echte eindsprint zit er dit
keer niet meer in. We zitten gewoon stuk, maar zo zaten denk ik alle ploegen. Bij de finish worden we,
oh heerlijk, binnen-gejuicht door Cora, Willeke, Sonja, Marjon en Britta. Toch maar weer gefikst!
Enkelen van ons moeten de boot halen wat een versprokkeling van de ploeg in luidt. Juco komt ook
wat laat binnen, wat altijd het lot van de volgboot blijft. De overwinningschampagne aan boord van de
Meeuw doet het flink uitgedunde ploegje goed. Juco en Lenie, bedankt voor de support!
De volgende dag feest in de tent met huldiging van
jubilarissen. Geen Laura G, maar wel twee mannen van
de Lootsman waaronder (ook een beetje onze) Hein
Bartels die na 25 maal de HT geroeid te hebben de
gouden medaille kreeg omgehangen. Gefeliciteerd man!
Zo. De 44e HT is ook weer geschiedenis. We hebben er
dit keer 3 uur en 48 minuten over geroeid. Elk jaar weer
een andere tijd. Is het aan de stuurman, de man op slag,
de bezetting? Wat geeft het. Dé prestatie is West
Terschelling binnen te roeien en dat hebben we toch
maar mooi al 21 keer gedaan!
Klaas

Hein –rrrrrroeien- Bartels 25 x HT

Benieuwd naar anderen?
http://htroeien.nl/download//(voorlopige%20uitslag)%20HT%202017_Overall.pdf
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