
Roeiseizoen 2018.  

De Harlingen – Terschellingrace  en al wat er voor af ging. 

7 april 2018. Vechten op de Vecht.    
De opening van het roeiseizoen. Dankzij uitgebreid 

onderhoud in de (vorige) winterstop van 2016-2017, 

proeft de Laura G al vroeg in het  voorjaar van 2018 de  

Amsterdamse  grachten en kan de inmiddels behoorlijk 

uitgedunde roeiploeg  de trainingen aanvangen. Is een 

volle boot  reeds lange tijd een illusie, nu zijn we blij als 

er 4 roeiers + stuurman beschikbaar zijn. Enfin. Met 

kunst en vliegwerk, lees riemen die we hebben, houden 

we de nalatenschap  van loods ‘papa’ Gerding gaande.  

“Vechten op de Vecht” is ca. 11½ km door één van de mooiste stukjes van Nederland. Vanuit 

de historische stadskern van Weesp via de sluis de Vecht op. Je roeit langs grachtenpanden, 

ophaalbrug, molens en fortificaties. Daarna het landschap, een prachtig decor van wuivend 

riet, wolkenluchten en koeien die soms tot aan hun buik in het water staan. Hetzelfde 

schone water deed Amsterdammers eeuwenlang met drinkwaterschepen de Vecht op varen. 

Nu verfraaien woonarken en Vechtvilla’s de oevers van de heen- en terugweg. 

 

De Lootsman en de Laura G (aangevuld met 2 Zaankanters als gastroeiers)  voor de start. 

De kilometers roeien met gemak weg. Geen sloep passeert ons en Joop wordt na de vele 

passeerbewegingen  dermate overmoedig dat hij vlak voor een nauwte nabij het keerpunt 

 



de Laura even voor een medestrijder het gat in wil persen. Mooi niet dus en  Joop weet weer 

hoe men iemand onvriendelijk bejegenen kan. Op de terugweg komen we de wat later 

gestarte Lootsman tegen. Nou dat ziet er voor ons niet slecht uit, denken we al vooruit. De 

twee molens 500 m voor de finish komen al snel naderbij. Getoeter en toejuichingen doen 

ons welgevallen. De 1e race zit er op.   

De uitslag Laura G 1 uur 10 minuten; de Lootsman 1 uur 11 minuten. Dat smaakt naar 

meer….. Op naar de Zaan, de Woude en de HT! 

 

De sluis door en op weg naar het keerpunt. De inhaalrace kan beginnen. 

 

Nog even en we mogen weer genieten… 

 



     21 april 2018. De  Slag om de Zaan  

Wederom prachtig weer. De start en finish bij de 

voormalige Verkade fabrieken te Zaandam en daar 

tussen 16 km Zaanwater. De keerpunten, de specialiteit 

van Joop verliepen niet zo smooth als andere jaren. Het 

lijkt wel of andere ploegen er op ingespeeld hebben. 

Jammer. We wonnen er altijd een paar plekjes mee. 

Maar… de roeitijd van 1 uur 37 minuten mag genoemd 

worden. Na de slag als elk jaar veel muziek en 

versnaperingen op het Verkade terrein en in de fabriek. 

Ook op andere tijden een bezoek waard. 

 

Als ie ‘m nou maar wel gezien heeft! 

 

 

 

 



28 april. De Woude en de lappenmand.  

Het weer liet ons en de andere acht sloepen vandaag in de 

steek. Wordt met een halve boot vrijwillige stand-ins het 

eerste rondje nog redelijk volbracht, het ronden van de 

Woude voor de tweede keer was een waar gevecht. Ik lieg er 

wellicht een Beaufortje bij, maar het lijkt of we op het 

Alkmaardermeer een krachtje of 6 op de kop hebben. Het 

‘Haakje’ van de vletterlieden is duidelijk beter bestand tegen 

dit weer en loopt ons op het buitenwater tergend voorbij. Een 

voor ons vreemde gewaarwording. 3 van de 9 ploegen 

houden het na 1 ronde voor gezien. De die-hards, waaronder 

de…. gaan door. De 13 kilometer leggen we af in 1 uur en 37 

minuten. In die tijd roeiden we de Zaan op en neer (zie boven). 

Voorwaar het viel niet mee. 

 

 

Het Haakje gaat ons voorbij! 

De lappenmand…. Werden we voor de Slag op de Zaan opgeschrikt door het nieuws 

dat Leo getroffen is door een hartinfarct, na de rondjes rond de Woude zijn Joop en Peter 

geveld door de kille koude. Leo krabbelt gelukkig na twee schoonmaakbeurten weer op 

(16/5). Peter krijgt na deze wedstrijd dezelfde ausdauer klachten waar hij een groot deel van 

afgelopen jaar mee geconfronteerd werd en houdt het derhalve gezien voor de komende 

wedstrijden. Joop hoopt zo spoedig mogelijk weer aan te sluiten. En een kleine week voor de 

HT meldt Erik zich af. Ben door m’n rug gegaan, is de klacht. Neem je toch zo’n roze pilletje, 

probeer ik nog, maar nee, na de HT  volgt er nog een andere belangrijke week voor hem.   

 



11 mei 2018. De ( 44e) HT race.  

De shirtjes zijn gelijk maar verder weer een bont 

gezelschap. 2 Lootsmannen Martin en Hans, Zaanse 

Martin  die al  diverse keren bij ons op een doft zat en 

roeister Shirley versterkten de Laura G roeiers Marc, 

Guus, Dirk, Klaas en stuurman René. De meesten van 

ons zijn al een dag eerder in de buurt, daar de start 

vroeg valt. De eerste berichten waren 7 uur, maar dat 

valt gelukkig mee. Het 1e startschol zal om 08.30 zijn. 

De Meeuw van mijn broer Juco, is ook dit jaar onze volgboot. Het Hemelvaartsdag weer is 

guur met een stijve bries uit het NW. We houden ons maar vast aan het weerbericht, dat 

warm en kalm weer voorzegt. ’s Middags nog even buurten op de Zaandam, die de Laura G 

naar Harlingen gebracht heeft.  Schipper Marco en Jan Plug begroeten me met de woorden: 

Er is een ongelukje gebeurd. (Oh jee..) Zoals elk jaar, hebben jullie de proppen er uit gehaald. 

Logisch, is mijn weerwoord, op het droge gaan die er uit. Het woord ‘moeten’ maar niet 

gebruikt. Enfin, boot zinkend en zitkussens zwemmend tussen de doften. Op de één of 

andere wijze heeft iemand de (andere) proppen er weer in gekregen en is met een 

dompelpomp de boot leeggepompt. Dekjes in de droger, het schuimrubber uitgewrongen en 

in plastic zakken gewikkeld. We kunnen.... 

De dag na Hemelvaart. De start was altijd 1 uur na HW, maar verlaat naar 1 uur en 45 

minuten na HW. Het voordeel is ook dat je nu in het Schuitengat minder ebstroom hebt, een 

voordeel dat je natuurlijk vooral hebt als je 

wat later weggeschoten wordt.  Om 09.05 

mogen wij met nog 9 anderen, waaronder 

de Boomsluiter met o a Bas, Alex en Ab. 

Het sop op. Warm en een zwak briesje 

zoals voorspelt. Dat ligt ons wel en al snel 

laten we een stel medestarters achter ons. 

Slechts de Trewes 3, een damesploeg, 

biedt hardnekkig tegenstand. De 

Pollendam ligt nog onder het oppervlakte 

van de Waddenzee en voor we een slokje 

water tot ons genomen hebben kruisen 

we aan het eind van de dam het 

hoofdvaarwater al. Juco mag nu wat 

dichterbij komen en vanaf de Meeuw 

worden we door de bemanning luid 

toegejuicht en toegezongen. Vele sloepen 

halen we in en pas op de Vliestroom 

worden we achterhaald door de snelle 

jongens van de Yellow Fin. Is het Griend immer een nimmer uit het oog verdwijnende plaat, 

dit jaar wordt de plaat glimlachend gerond. De Lootsman is 15 minuten na ons gestart en 



Martin en Hans zien tot hun genoegen nog geen glimp van hun volgboot. Hun doel: de 

Lootsman niet zien voor de Laura in West voor de kant is. Wij gaan ook voor dat doel.    

 Waddenzee? 

Vaargeul langs de Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom, Stortemelk en voor we het weten 

draaien we het Schuitengat in. Wel even slikken hier. Vlogen we zojuist nog met 13 km/uur 

over de grond, nu is het boksen tegen de Schuitengatse ebstroom en wordt door Martin 5 

km/uur gemeten. De ebstroom wordt gestaag minder, maar met de klok toch ook onze 

roeislag. Het tellen van Marc brengt ons terug in het ritme en langzaam groeit de Brandaris 

achter onze ruggen. Ik heb geleerd niet om te kijken, want o wat valt dat laatste stuk altijd 

tegen.  De Noordvaarder wil maar niet achterlijk komen, het Groene Strand lijkt ohne Ende 

en dan verlangt de stuurman na het passeren van de piertjes nog een sprintje van ons. Maar 

daar zijn we dan. Vanaf de pieren worden we naar de finish geschreeuwd. 34 kilometer in 3 

uur en 6 minuten. Vermoedelijk de snelste tijd van onze 21 HT races. Gastroeiers bedankt! 



 

   

Pas op de Vliestroom de eerste bijhaler! 

Kwart over twaalf. Da’s vroeg. Cora en Britta waren juist op tijd binnen met de ‘Friesland’ om 

ons te verwelkomen. Marion, Brenda en Sonja (vroege boot) waren al op ‘t eiland. Biertje, 

biertje, wat rond dobberen en Juco opgewacht. Weer b… Het is mooi geweest. De Lootsman 

was 5 minuten sneller. Minder ebstroom in Schuitengat. Toch? 

De volgende ochtend de ingebouwde Laura G onder de steiger (ebbe) en tussen de bruine 

vlootschepen door naar de Zaandam geroeid, waar ze direct aan dek gezet wordt. De 

proppen laten we er maar in zitten! ’s Avonds beleven we in de tent te midden  van alle 

herrie het fêteren van de jubilarissen, de prijsuitreiking en de bekendmaking van de 

roeitijden. Eric (15x) en Brian (10x) zijn de jubilarissen van de Lootsman. Kevin, zoon van Eric 

Kila, roeide zijn 1e  HT en krijgt een speciaal voor hem gemaakte medaille omgehangen.    

Dan weer de tijden en de rangschikking. De Laura G wordt 98e. Om 1e te worden hadden we 

de race in 2 uur en 15 minuten moeten roeien. De snelste tijd was nu 2 uur 35 minuten door 

de Yellow Fin. De snelste whaler was de Lootsman op de 81e plaats. Een klein wonder als een 

Kromhout whaler, door wie dan ook geroeid, in de top zal eindigen. MAAR DIT TERZIJDE.    

We hebben allen een prachtig HT weekend beleefd. 

Klaas.       Foto’s Weesp Onno; Zaanslag en de Woude sites; HT Juco 

     


