
ROEIEN: HT RACE 2019

Het was weer zover, de vrijdag na 
Hemelvaartsdag (31 mei) is het tijd voor de 
roeirace van Harlingen naar Terschelling. Een 

monsterrit van ongeveer 33 km met 140 sloepen. 
Ook dit jaar was voor onze ploeg speciaal omdat 
we twee jubilarissen in het team hadden namelijk 
Willem Witteveen die 20 keer , en Guus vd Meulder 
die 25 keer aan de HT heeft meegedaan. Een zeer 
ervaren ploeg dus. Toch kan ik niet ontkennen dat 
op een donderdag de zenuwen weer opborrelen. Het 
is altijd weer een hele onderneming om de sloep op 
donderdag in Harlingen te krijgen en te water te laten. 
Het weer is ook altijd een belangrijke maar onzekere 
factor, zeker voor de boegroeiers. Onze volgboot de 
Adriaan (onder leiding van de gebroeders van Hoorn) 
was ook weer in Harlingen. 

Dan moeten 
we vrijdag weer 
vroeg opstaan, 
een aantal van 
ons moeten dan 
nog van huis 
naar Harlingen 
komen, een 
aantal waren al 
op Terschelling 
dus die moesten 
met de vroege 
ferry naar 

Harlingen en de rest bleef in Harlingen overnachten. 
Na een stevig ontbijt (er zijn altijd mensen die vroeg 
in de ochtend een pastamaaltijd naar binnen krijgen) 
is het voor de roeiers en supporters verzamelen 
bij de Adriaan. Het weer was redelijk, een perfecte 
temperatuur om te roeien maar de wind kwam uit het 
Westen kracht 4, de Waddenzee was onrustig dus 
flinke golven.

Ons team bestond die dag uit stuurman Guus, 
stuurboord roeiers Bert, Willem, Ron en Reinier 
en bakboord roeiers Stephan, Brian, Hein en Erik. 
Er waren nog twee collega’s zo sportief om het 
Amsterdamse loodsen team te versterken namelijk 

Martin en Hans. Onze start was om 10:55 en het 
duurde niet lang (ongeveer 20 meter buiten de 
pieren van Harlingen) of de roeier op bakboord 
boeg was weer kletsnat. De race was zwaarder dan 
gedacht maar mede door de aanmoedigingen van 
de supporters op de Adriaan en het ontvangstcomité 
op Terschelling hebben we het weer gehaald in een 
tijd van 3 uur en 16 minuten. Nadat we de supporters 
en de Adriaan weer hadden gevonden in de haven 
van Terschelling was het lekker bijkomen onder het 
genot van een biertje en een goed georganiseerde 
BBQ.

Ook de zaterdag na de HT was weer bijzonder 
gezellig. Het weer was ontzettend goed. Na een 
fietstocht, terrasje en een gezamenlijke maaltijd 
met alle roeiers en een aantal supporters gingen 
we naar de feesttent om de medailles van Willem en 
Guus op te halen en om uit te vinden op welke plaats 
we waren geëindigd. Overall waren we op plek 66 



terecht gekomen (81 vorig jaar) wat ik niet slecht vind 
voor een stelletje oudere mannen die slechts 1 x per 
week kunnen trainen. 

Ik hoop dan ook dat na het lezen van dit verslag 
collega’s besluiten om zich aan te melden bij de 
roeiploeg omdat roeien goed is voor het lichaam, niet 

blessure gevoelig (op wat blaren op de handen na) 
en bovendien erg gezellig. Het is op dit moment ook 
lastig om de sloep vol te krijgen voor trainingen en 
wedstrijden.

Tot ziens in de sloep, Erik


