33e Grachtenrace Amsterdam

De route. Elk jaar weer een andere 24 km te roeien. Dit jaar een slinger door de Entrepothaven.
Slechts 1 gracht en een extra stukje Kostverlorenkades,

143 sloepen, waaronder enkele gigs, mogen meestrijden dit jaar. Met ons startnummer 117
zitten we redelijk achter in het veld. De Kaatje van de oud kwekelingen zeevaartschool
Amsterdam start 4 minuten voor ons en de Lootsman van de Rotterdamse collega’s 2
minuten na ons. Interessant! De startlijst is een aardig door elkaar gehusseld geheel,
waardoor behoorlijk wat langzame(re) sloepen zich tussen de whalers een weg naar de
eindstreep moeten roeien. Het maakt het geheel wel leuker. Voor ons dan. Inhalen blijft nou
eenmaal leuker dan ingehaald worden. Kunnen we overigens van meepraten. De Kaatje
speert van ons weg. De verjonging doet zijn werk. Wij halen intussen wel lekker in, maar zien
ook de kort na ons gestarte Lootsman schoorroeiend naderen. Vooral op de lange rechte
stukken heeft het onze aandacht. ‘Niet kijken, niet aan denken, gewoon door roeien!’ een
variatie op het motto van deze tocht. ‘Niet zeiken, niet mee bemoeien…. gewoon rroeien!’.
En dat gaat goed. Het weer is ook niet slecht. Geen wind en af en toe wat lichte motregen en
voorlopig wonderwel weinig oponthoud door andere boten.

De bemanning. Marc en Erik
op slag met Guus, Onno,
Klaas, Leo, Bert ,Peter op de
overige doften en Joop aan
het roer,
Over het roer is ook nog wat te zeggen. Tijdens groot onderhoud zagen we het al. Niet best, maar met
een vette laag verf gaat het nog wel. Tot enkele weken geleden Joop nogal bruut aan de helmstok
moest hangen. In de volksmond wordt deze haakse manoeuvre: ‘Een Jopie’ genoemd. Nou dat kan
lang aan, maar eens zegt het roer: ‘en nou effe niet’. Een hap verweerd en verwaterd hout was met
met vingerlinghouder uit het roer gerukt . We waren net los en konden weer terug. Snel handelen was
vereist en na een week was het roer weer opgelapt. Rot stukkie hechthout vervangen door stuk
mahonie. Met dank aan René is een nieuw roer niet aan de orde. Sterker nog. Dit stukje hardhout zal
de Laura G ruimschoots overleven.

Voortvarend roeiend over het Amstelkanaal en via een slinger op de Amstel op naar ARK. Bekend
gebied voor ons, maar toch verbazingwekkend zo snel we daar deze keer zijn. Jammer dat we bij
indraaien Entrepothaven in de buitenbocht worden gedwongen. Scheelt toch weer een paar
bootlengtes. In de verte krijgt Joop toch de Kaatje in zicht. Nieuwe vaart, Kortjewantsbrug en
dan..boem. File. We lopen vast voor en in de nauwe sluis van de Schippersgracht en sukkelen naar
het Entrepotdok. Daar kan het weer los en jakkeren we langs Artis. Met ware stuurmankunst weet

Joop ons langs een paar boten te wurmen, om vervolgens via een verkeerd bruggat (moest ie wel) de
bocht uit te vliegen. De draad weer opgepakt en jawel op het volgende stukkie, op de
Plantagegracht, gaan we in ferme, krachtige, mooie slag (woorden van de Kaatje) de Kaatje voorbij.
Is het de boot? Is het de ervaring? Toch de bemanning? Het zijn de vragen, die ook altijd boven
drijven als we het over het vergelijk Laura - Lootsman hebben. Niet denken, gewoon rrroeien!
De Amstel wordt gekruist en de Keizersgracht verkend. De 12 mans sloep Leitsagher wordt met
uiterste inspanning ‘gepakt’. Weliswaar met dank aan een brug met dubbele bogen maar toch een
ware prestatie in de nauwe gracht. Maar dan….. Bij een volgende brug wacht het onheil. Elke extra
haal voor een brug betekent winst, ook al is het maar een fractie van een seconde. Vele fracties
kunnen immers een minuut vormen. Normaliter gaat dat goed, doch ook wel eens ten koste van een
(dure) riem. Dit maal blijft de riem gespaard, maar zwiept met ferme zwaai tegen het hoofd van
Guus, die ook nog wat naar buiten helt ivm zijn lopende riem. Met een ijselijke gil stort hij achterover
in de sloep met de hand stijf tegen het gezicht. Het roeien stokt. We buigen ons over het slachtoffer.
1-1-2? Moeten we naar de kant. Oog gewond? Gebroken kaak? Ook de Leitsagher houdt even in bij
het zien van dit onheil. Voorzichtig haalt Guus zijn hand weg….Gelukkig. Geen bloed. Zelfs de bril is
nog heel. Op het eerste gezicht lijkt het dus mee te vallen en pikken we voorzichtig de slag weer op.
Een natte doek op het gezicht en daar gaat ie weer. BIKKEL!
Na de Keizersgracht linksaf de Brouwersgracht in. Ruim baan voor ons. Op de eerste brug staat Cora.
Ze kan na het aanmoedigen nog juist een plaatje schieten als we onder de brug vandaan komen.

Brouwersgracht na
brugpassage. Beide
boorden.. Haal op…… …
gelijk . Peter is alvast
begonnen. Elke slag is
immers winst!

Op weg naar de Kostverlorenkade kruisen we de Singel. Achter onze rug horen we de fluit van een
rondvaartboot. Oh oh… Joop ziet echter een vrij boogje in de brug naar de Singel en met de riemen
plat gaan we redelijk voorzichtig het gaatje door. Chaos aan de andere zijde. Een manoeuvrerende
rondvaartboot sluit de hoofddoorgang van de brug af en hindert 2 á 3 sloepen. Wij glibberen erlangs
en laten het veld achter ons. Chapeau Joop!
En dan komen de Kostverloren kades. Door grote inspanning tot op het eind van de tocht ook wel
‘Kotsverlorenkades’ genoemd. Guus is ook een beetje misselijk, maar dat kan een gevolg zijn van de
klap, klap, klap van de riem. De krachten vloeien toch wat weg en zelfs Joop verliest even zijn
concentratie. De donkerte onder een brug zal ongetwijfeld meetellen , maar kan niet geheel
vergoelijken, dat we vol op het roer van een lief 6 damessloepje stuiteren. Het ‘Sorry’ van Joop en
de opmerking ‘We wilden jullie even een duwtje in de goede richting geven’, worden gelukkig met
begrip begroet. Jammer dat we ons uiteindelijk bij de 3e Kostverlorenkade gewonnen moeten
geven aan de Lootsman. Een pesterijtje – even aanzetten – zit er zelfs niet meer in. Na 2 uur en 42
minuten passeren we het finishschip de Gerinus. Proficiat mannen. 11 minuten sneller dan in 2018.
De Lootsman is (slechts) 2,5 minuten sneller en de Kaatje sluit 9 minuten na de Laura ons rijtje. (De
Kaatje is wel bijna een half uur sneller dan 2018! Heb gedachte..). Het is weer mooi geweest.
We worden vergezeld van druilerige regen naar de ligplaats gesleept door de KP. Grote dank daar
voor. Bij Dinie zijn we doornat en ’t ook zat. ’t Kleedje komt maandag wel.
En dan gaan we, als immer, na de Grachtentocht naar Isabet en Bert voor de gezellige after row. Bier,
wijn, loempia’s van Joop en de heerlijke maaltijd met super toetje staan garant voor een mooie
afsluiting van deze dag. Een toost op gastvrouw en gastheer is geheel op z’n plaats.
Op naar de Muiden Pampus Muiden races. We staan ingeschreven.
Klaas

Meer weten van de grachtentocht 2019. https://www.grachtenrace.com/

