Roeiseizoen 2019
gestart in Weesp
Weesp, zaterdag 6 april 2019

Al ruim 10 jaar is het rondje roeien op de Vecht in Weesp de start van het sloeproeiseizoen. En dat
rondje mag echt met recht ‘Vechten op de Vecht’ genoemd worden. 11 kilometer klinkt niet zo heel
erg ver, maar na diverse trainingen voel je dat een wedstrijd toch wel wat anders is. Niks geen ‘even
over riemen’ en ‘doe maar effe kalm an’. Van start tot finish wordt (in ieder geval getracht) een strak
tempo aangehouden. En voorwaar in de Laura G beginnen toch ook de jaartjes te tellen. Zeker als de
arbeidsactievelingen onder ons absent zijn. Zonder Joop mee te tellen – niemand aldaar geloofde
dat Joop volgende maand 85! wordt- komen we op een gemiddelde van 63 jaar. We gaan aardig
richting –met alle respect- Jan Haverkamp sloep.
Maar….. sinds er vanuit de jonge en oudere actieve loodsen geen instroom is, zijn we een soort joint
venture met de Kaatje van de vereniging van oud-kwekelingen (VOK) overeengekomen. Bij de oudkwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart is sinds dit jaar een zgn wedstrijdploeg in het
leven geroepen. Denk niet dat de oud-kwekelingen per definitie oud zijn. Eerst in 2000 sloot het
internaat aan de Prins Hendrikkade zijn poort. Bij de laatste vergadering/reünie van de oudkwekelingen hebben zich, na oproep, een aantal jongere oud-kwekelingen opgegeven voor de
roeiploeg van Kaatje en dit jaar wordt elke woensdagavond serieus getraind op het IJ. Afgesproken is
dat, wanneer de Laura G niet compleet is met eigen roeiers, de sloep aangevuld wordt met Kaatje
wedstrijdroeiers en omgekeerd. Voorwaarde is wel: Eigen sloep eerst als beide whalers ingeschreven
staan. En zo zaten naast oud-kwekelingen Peter (jvi 1969) en Klaas (jvi 1970), Patrick Schoonenberg
(jvi 1974) en Steven Leffelaar (jvi 1980) in de Laura G.

De wedstrijd

In de kom voor de start

Route: Start in de kom, rechtsaf de Vecht op, anderen volgen tot terug in Weesp

De Wedstrijd
Voorafgaand aan de 80 herensloepen, gaan 50 damesploegen de strijd aan. Spectaculair is de start
van de 4 drakenboten, die direct na de dames onder tromgeroffel de kom uit schoffelen. Om 14 uur
is het onze beurt. Naast eerder genoemden bezetten Bert, Erik, Dirk en good old Martin van de
Zaanse roeivereniging Quo Vadis de doften.

Uit de kom

Na een soort vliegende start via de keersluis de kom uit en rechtsaf de Vecht omhoog. De route
kunnen we onderhand na 10 x dromen. Ophaalbrug, vestingwerk van de Stelling van Amsterdam, de
twee molens, woonarkjes, villa’s…..We worden dra geconfronteerd met het feit dat de rompsnelheid
van een whaler toch wat hoger ligt dan onze roeisnelheid. De whaler ‘Voorbijganger’ gaat ons met
hoog roeitempo voorbij evenals even later de Epoxydus van Tata Steel. Met deze laatste whaler
waren we in het verleden veelal in tweestrijd gewikkeld, maar een andere Hoogoven ploeg heeft
zich er blijkbaar over ontfermd. Met 6 roeiers (!) gaan ze als een speer.
En dan nadert langzaam maar gestaag de Lootsman van de Rijnmond loodsen. @#&%!! Dat geeft als
immer wat extra’s. En we gaan er dan ook voor! Patrick klokt nu snelheden boven de 10 km per uur.
Door krap bochtenwerk dwingt Joop de Lootsman steeds naar buiten en voor de spoorbrug maken
wij ons breed. Al vechtend naderen we de keerkom, waar de Laura G toch voor de Lootsman naar
binnen draait. Niet alleen de Lootsman zit ons, of wij hen, dwars, maar ook met een andere whaler
wordt strijd geleverd . Daarmee stuiven we met gevaar voor versplinterde riemen en een lekslaande
boot naar een whalerbrede engte tussen twee rijen palen. Ik weet niet hoe, maar Joop schoenlepelt
ons er zonder schade door heen. Worden zijn ogen minder of heeft hij echt adelaarsogen.

Na het keerpunt laten we ons voor de spoorbrug klemzetten door een achterblijver en glipt de
Lootsman ons voorbij. Het gevecht met de Lootsman heeft flink wat krachten gevergd en kreten als
‘We kakken in’ en het daadkrachtig tellen van de slagen, hebben slechts voor korte tijd effect. In
omgekeerde volgorde passeren we de woonarken, molens, vestingwerk en daar is eindelijk het
finishschip de Hydrograaf. Manon van Steven staat op de Weesper Magere Brug en weet ons op een
mooie plaat vast te leggen.

Bij de finish (foto Manon)

Gedaan! ‘Dag, dag Manon’
Na het kranen blijven nog enkelen van ons rond de feesttent hangen in de hoop een prijs in
ontvangst te nemen. Weesp heeft een zgn ‘Kukidentprijs’ in het leven geroepen. Deze prijs is voor de
snelste 60+ ploeg. Helaas.. dan maar een biertje en nog ééntje op de goede start van het seizoen en
de samenwerking met de Kaatje. Van het ‘gevecht’ houden Steven en Patrick in ieder geval een
voldaan gevoel over.
De Laura G heeft de ruim 11 kilometer in 1 uur , 11 minuten en 28 seconden geroeid. Een
gemiddelde van 9,3 km per uur.
Wil je de Laura G zien roeien op de Vecht? Op de site http://www.vodv.nl/ vind je een filmpje, waarin
de Laura G vanaf minuut 5.35 30 seconden één van de hoofdrolspelers is.
Helaas zijn we niet ingeloot voor Rondom Utrecht, maar daarna volgen al snel de Zaanrace, rondje
de Woude en ook op 31 mei de race der races, de HT, waar de Laura G voor de 23e keer de
Waddenzee zal trotseren.
Klaas

