31 mei 2019. De 45e HT.
De Harlingen Terschelling roeirace, of kortweg HT, ontstond in 1975. Ter viering van het eeuwfeest
van de Terschellinger zeevaartschool wilden de studenten van Calais naar Dover roeien. Toen dit niet
werd toegestaan, werd besloten om dan maar van Harlingen naar Terschelling te roeien. Al snel werd
dit een traditie en groeide het aantal sloepen. Eerst mondjesmaat, maar al snel sloeg het roeivirus
toe en roeiden er bij de 15e editie al 80 sloepen mee. Nu, in 2019, hebben 130 sloepen een HTnummer, mogen er 10 sloepen met wild card meedoen en is er een wachtlijst van 40 sloepen.
Sinds 1996 roeit de Laura G deze koninginnen(?)race onder de races. Als alle races door het jaar
heen, de ene keer mooi weer, de andere keer zwaar weer, maar waar bij andere races zwaar weer
nog redelijk te trotseren is, gelden voor de HT andere criteria. Zo kon 2013 geen doorgang vinden
vanwege NW 6-7en staat de HT van 2005 nog in ons geheugen gegrift en in de handen en billen
gegroefd! ‘De zwaarste ooit’, kom je elk jaar in het HT krantje tegen. Een impressie:
– Vrijdagochtend 6 mei 2005. Er stond een noordwestelijke wind, kracht 5. Alles leek er op dat de HT
race weliswaar zwaar, maar goed te doen was. Een 4-tal weerberichten van boorplatforms
voorspelden een afnemende wind. Niets van dat al, hetgeen grote gevolgen had voor de deelnemers.
Gedurende de race wakkerde de wind aan tot 6 met uitschieters naar 8! Bij de start hadden de
sloepen al de grootste moeite het lijntje te houden. Slechts een handjevol sloepen was voor de
kentering van het tij in het Schuitengat. De rest vocht voor wat het waard was en het lukte nog een
aantal sloepen om tegen de stroom in en met de wind op de kop de VL4/SG1 kardinale boei te halen.
Slechts 44 sloepen haalden de finish en de overige 87 sloepen moesten de strijd staken, een ongekend
hoog aantal dat nog nooit is voorgekomen in de historie van de HT-sloepenrace. De uitvallers die
dichtbij de VL4/SG1 waren, zagen de boei wel liggen maar kwamen geen meter vooruit. Vol hingen ze
in de riemen en nog werden ze weggezet. Opgeven wilden ze niet, maar er was geen andere keus.
Vermeldingswaard is dat de Laura G één van de sloepen was die de kardinale boei van het
Schuitengat na een werkelijk heroïsch gevecht kon ronden. In het Schuitengat gierden we toen naar
Terschelling. Met dank aan uitvallers haalden we wel de hoogste klassering ooit! Waarschijnlijk heeft
de organisatie met deze race in het geheugen de HT 2013 afgelast.

Startlijn te Harlingen

Ook zullen we het tijdens deze HT race voor de kiezen krijgen. Het ziet er ogenschijnlijk rustig uit
maar er zit toch een 4 en heel af en toe een klein 5-je in de westzuidwestenwind en de dan weer
voorlijker, dan weer achterlijker dan dwars inkomende golfslag verstoort meermalen de slag.
Wie bevolken de Laura G dit maal. Even als voorgaande HT’s zijn gastroeiers onontbeerlijk. Stuurman
is Joop (hulde en respect!). Op slag naast Marc, Martin van de Lootsman. Daarachter op doft 3, Guus
en Lootsman Hans. Op doft 2 Klaas en Erik en met dank aan de joint venture met de Kaatje, Patrick
en Nick in het neusje. Samen hebben we nog niet geroeid, maar allen zijn we aan een whaler
gewend. Onze partners hebben de Doeksen boot al genomen, teneinde ons op het eiland te
verwelkomen en hier op de kade worden we verrast door uitzwaaiers Dirk, Sonja en Kees Hoogma
met partner. Bla, bla, bla, maar dan… Grote schrik! Bij inspectie van de sloep zijn er geen
zwemvesten, maar wat erger, ook.. geen kussentjes aan boord. Dirk en Erik weten raad. Snel naar de
KNRM aan kop van de haven. Bij het horen van ‘onze zwemvesten zijn buitengaats …’ spuiten ze al
weg en even later hebben we onze zitkussentjes op de doften. Zucht.
Om 10:00 vertrekt de eerste groep van 10 sloepen vanuit de Nieuwe Willemshaven in Harlingen en
een goed uur later laten de laatsten van de 140 sloepen hun starttouwtje los. De Laura G heeft
nummer 100. Ongunstig plekje helemaal aan de buitenzijde, maar later horen we dat de
tijdwaarneming start bij het verlaten van de pieren. Elke sloep heeft dit jaar een GPS tracker zodat je
positie bekend is en elk moment de tijd gemeten kan worden.

Op de Blauwe Slenk
Buiten de pieren is het gelijk raak en proeven we direct dat we op zout water zitten. Vooral de BBzijde worden flink gebuisd. Sparren doen we met nr. 97 een struise damessloep. Dan weer erachter,
dan weer ervoor. Een verkeerde golf doet dan de één, dan de ander wat terugwerpen. En maar weer
aanzetten. De Pollendam bij WZW 4 schuin van voren, lijkt langer dan hij is en vergt flinke
inspanning. De Blauwe Slenk roeit aanzienlijk beter. De platen ten westen vallen droog, we raken wat
meer op elkaar ingespeeld en bij NW krijgen we de wind dwars van BB. En dan is daar het
vermaledijde Griend. De Slenk buigt naar het westen en met de wind op de kop harken we verder.
De stroom neemt wel beduidend toe en Patrick weet ons te melden dat we zo’n 12 km/u roeien. We

zijn een uur weg en het voelt goed. ‘Nog nooit zo lekker de HT geroeid!’ roept één van ons. ‘Rustig.
We zijn pas op een derde’, krijgt ie gelijk te horen. De Vliestroom. Koers Noord, wat de wind weer
wat naar achteren brengt, maar de golfslag is hier weer behoorlijk. Onze sparring dames zijn wat
achteropgeraakt, maar daarentegen komen de eerste oplopers naderbij. De Azorean High, met
nummer 140 als laatste gestart, komt ons aan BB voorbij alsof we stilstaan. In een hoog roeitempo
lijkt het of ze over de golftoppen lopen. Een mooi gezicht doch ook ietwat frustrerend. En dan
moeten we allen de trechter van het Schuitengat in. Het gat is dan wel uitgediept, maar nog steeds
slechts twee sloep breed. Joop prikt ons er netjes in en met de wind pal in de kont planeren alle
sloepen richting Terschelling. Op de toppen wel te verstaan want in het tegenwerkende golfdal lijkt
het of je aan de grond zit. Daar we dicht tegen de kentering aanzitten is de ebstroom aanmerkelijk
minder dan voorgaande jaren en hoeft Joop niet dicht langs de plaat te sturen. Ook hier genoeg strijd
te voeren. Met de riemen, maar ook verbaal. ‘Houd koers, man!’, ‘Bemoei je met je eigen sloep!’
Alsof er nog winstkansen zijn! Joop kan recht op de havenhoofden afsturen en warempel daar zijn de
meiden van nr. 97 weer! Zouden ze sterker zijn of hebben ze een iets sterker eblijntje in de
Vliestroom gevonden? Nog even aanzetten, want dat laten we niet op ons zitten toch? Met een
sloeplengte voor hun ‘Pulp Fiction’ schieten we over de finishlijn. De 45e HT is gedaan. Wij prijzen de
gastroeiers, zij bedanken ons. Op de Vliestroom beloofde Patrick ons zelfs te zoenen bij aankomst!
Allen blij. De trouwe volgers verwelkomen ons vanaf de kaai en het vooronder kan open. ’s Avonds
vieren we uitgebreid in Zeezicht met z’n 20-gen onze prestatie.

Gezellige boel, voldaan gevoel na de finish in West

De volgende dag zien we in de feesttent onze eindtijd: 3 uur 20 minuten. Met handicap plaats 74.
Toch een mooie verbetering ten opzichte van vorig jaar toen we ons op een 96e plaats terugvonden.
Terugkomend op de handicap. We zouden 55 minuten sneller hebben moeten roeien om winnaar te
worden. 2 uur en 25 minuten. En dan te bedenken dat de snelste sloep, de Azorean High, 2 uur en 39
minuten over de 34 kilometer heeft gedaan. Zij staan op plek 4. We zeggen het nog maar eens.
‘ I s
m e e d o e n
n i e t
b e l a n g r i j k e r
d a n
w i n n e n ? ’
We hebben wel een paar echte winnaars. Joop en Erik hebben de HT 15 keer volbracht. Hulde!
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www.sloeproeien.nl/nieuws/333906_ht-2019-vanuit-de-lucht Een mooie overzicht van de sloepen in het
Schuitengat op koers naar West-Terschelling. Geen Laura G, wel de Lootsman rond minuut 10.
Klaas

