
16 augustus 2005, roeibeloodsing  Sail 2005 
 
Zoals het de oplettende burger niet zal zijn ontgaan, vindt er iedere vijf jaren op de rede van 
IJmuiden een roeibeloodsing van een windjammer plaats. Daarbij wordt de loods vanaf de 
authentieke loodsbotter “Texelstroom” met onze sloep, de “Laura-G” , naar het betreffende 
schip geroeid. Dit spektakel is ondertussen zo populair, dat er een heel evenement omheen is 
ontstaan: Sail Amsterdam! Reeds in het voorjaar zijn de voorbereidingen in gang gezet, zodat 
het draaiboek in het begin van de maand augustus compleet is. 
Deze maal valt de eer te beurt aan de driemastbark “Statsraad Lehmkuhl”uit het Noorse 
Bergen. De populariteit van het spektakel mag ook blijken uit de toegestroomde media die 
vechten om een goede plaats teneinde de beloodsing te kunnen verslaan. 
 
Dat deze zomer voor de zonaanbidders niet al te best is weten we, maar ditmaal is het gebrek 
aan zon niet onze grootste zorg: De week voorafgaande aan de zestiende staat er nogal wat 
wind en dus ook zee. Voor het roeien geen probleem natuurlijk, maar wel een risico dat de 
cameraploegen het laten afweten. 
De weergoden lijken ons gunstig gezind. Al de vijftiende neemt de wind af en vroeg in de 
morgen van de zestiende gloort de zon aan een staalblauwe hemel, terwijl de wind hooguit 2 
Bfrt. is. Deining minder dan een halve meter. Ook de “Statsraad Lehmkuhl” zit het mee en 
vervroegt zijn aankomsttijd met regelmaat, vandaar dat het hele circus van roeiers, loods, 
tenderbemanningen en media al om 07.30 verzamelt bij het tenderhuisje alwaar palaver. Er 
hangt een bruisende spanning van enthousiasme…. 
Na de Laura-G zeeklaar gemaakt te hebben manoeuvreren we voorzichtig weg van de 
tendersteiger en roeien, ietwat onwennig, de eerste slagen richting de Texelstroom, die 
gemeerd ligt aan de visafslag in de Vissershaven. Daar aangekomen volgt het traditionele 
warme welkom aan boord. Vervolgens schepen we ons weer in op de Laura-G en vangen de 
slopende tocht richting zee aan. Totdat we uit zicht van het publiek aan de wal zijn uiteraard, 
en dan snel overstappen op de Texelstroom, die ons ondertussen gevolgd is met loods en 
verslaggeefster. Zeilend wordt de tocht vervolgd richting kruispost terwijl het windjammer al 
aan de horizon te zien is. We ervaren nu, dat het zeemansleven vroeger vele malen beter was: 
Vooral nadat Nico en ik onze harmonica’s ter hand nemen om met de werkliederen kracht bij 
te zetten. Niet dat er gewerkt wordt natuurlijk! Zo wordt de atmosfeer van de Zuidelijke 
Noordzee verzadigd met de zoete en zilte klanken van deze melodramatische vibraties en er 
wordt al een eerste climax van genot bereikt. Er zullen nog vele volgen vandaag. 
De “Statsraad Lehmkuhl” nadert gestaag en het moment is daar dat het echte werk gaat 
beginnen. We schepen weer in op de Laura-G, loods René van Essen in het puntje en onze 
Radio-1 verslaggeefster in de schoot van de stuurman. Helaas is onze vaste stuurman, Joop 
van Alfen, niet beschikbaar dus mag ik het eens proberen: Klaas Wester en Pieter Dikkentman 
op slag, Marc Lavoo en Oscar Crone op doft twee, Alex Dekker en Kees Hoogma op doft drie 
en in het neusje, last but not least, Nico Duijn en Willem Bentinck. Al snel blijkt de licht 
deinende sloep iets te veel van het goede voor onze verslaggeefster. Na een heftige 
peristaltische beweging weet zij de roeiers energie te besparen door het deplacement van de 
sloep te verkleinen. 
Koers wordt gezet in de richting van het windjammer, omgeven door een vloot van 
loodstenders van waar af de lenzen ons toeglinsteren. Zodra we met een elegante draai nabij 
de bakboord loodsladder manoeuvreren wordt deze snel weggetrokken en moeten we 
omroeien naar stuurboord waar, zoals inderdaad afgesproken, onze ladder klaar hangt. Met 
gezwinde spoed wordt de manoeuvre achter het schip langs ingezet. Een volgstroom van 
schepen (tenders, Texelstroom) jaagt ons na in het kielzog ,niemand wil immers het moment 
suprème missen! Voor de stuurman is het een ware beproeving, want hij wordt danig afgeleid 



door een uitermate nieuwsgierige verslaggeefster, die steevast een microfoon in z’n mond 
probeert te proppen, terwijl hij ook nog ’s de acht ongeschaafde spierbonken aan de riemen in 
gelid moet zien te houden. 
Met uitmuntende souplesse schieten we het schip aan en komen elegant langszij…… 
Na een “BAKBOORD OP RIEMEN” gaan deze dan ook straf de lucht in, en met dezelfde 
snelheid weer omlaag, omdat er een platform van het schip uit blijkt te steken. De vanglijn 
wordt vastgezet en stout klimt onze loods aan boord, even later gevolgd door de 
verslaggeefster. Weer een climax. Dan gaat de vanglijn weer los en omzichtig varen we af. 
Na overleg besluiten we naar de haven te roeien. Aldus geschiedt. Na enige honderden meters 
echter wordt de honger naar koffie ons te machtig waarop we dan toch maar weer aan boord 
van de Texelstroom klimmen. En wéér doen we ons tegoed aan spijs en drank en muziek. 
Bij het aanlopen van de havenhoofden onderscheidt het publiek zich van de grijze blokken en 
de honger, ditmaal naar aandacht, dwingt ons het laatste stukje naar de vissershaven te roeien. 
Onder het toeziend oog van het luid applaudisserende publiek persen we ons de Vissershaven 
in. Na afscheid te hebben genomen van bemanning en passagiers op de Texelstroom laten we 
ons het applaus van de massa nog eenmaal welgevallen door een ereronde door de 
Vissershaven te roeien.  
Als koers wordt gezet naar de buitenhaven alwaar juist een paar windjammers onder zeil 
binnen komen, wordt de aanblik hiervan enige oudere collegae kennelijk te veel. Mogelijk 
roept het beeld van de zeilschepen herinneringen op uit lang vervlogen tijden, misschien wel 
zoals beschreven in “Reis van een koopvaarder”……. Reden om terug te roeien naar de 
ligplaats en voor een “welgeroeid” voor de mannen. Het is genoeg geweest voor deze dag , 
vanavond komen de meesten immers weer op de rol. 
Gevonden in de Laura-G : één grote klinknagel met witte verf, wie weet waarvan………. 
 
          Onno Amse 
 
NB: Een korte impressie is te vinden in het nieuwsarchief op http://www.harmonicahoek.nl 
De texelstroom heeft z’n eigen website:  www.texelstroom.nl 
 
 
 


