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Zaterdag 3 september was het weer zover. Onze 
thuiswedstrijd in Rotterdam tijdens de Wereld 
Havendagen. Altijd erg gezellig, veel supporters op allerlei 
bootjes en natuurlijk op de bruggen en kades. De Adriaan 
van Kotug, meestal bestuurd door Marijn van Hoorn was 
er dit jaar helaas niet bij. Jammer, want meestal is er dan 
familie aan boord om ons van dichtbij aan te moedigen. 
Op het allerlaatste moment heb ik besloten om met mijn 
eigen boot (een sleepvlet uit 1958, de Triton) naar 
Rotterdam te gaan. Aangezien de familie druk was met 
voetbalwedstrijden en feestjes moest ik alleen nog op 
zoek naar iemand die met me mee wilde. Een leraar van 
het STC te Stellendam had daar wel zin in. Hij woont in 
Dirksland en moest die dag zelf ook roeien in het team 
STC-1. We verlieten om 6 uur de haven van Middelharnis. 
Helaas hadden we stroom tegen dus genoeg tijd voor een 
stevig ontbijt. Om 09.30 waren we in de St. Jobshaven. 
Daar was ook net ons team aangekomen, gesleept door 
de Tender. Mijn teamgenoten waren die dag stuurman 
Guus van de Meulder, Bert Giebel, Martin van de Laan, 
Willem Witteveen, Stephan Veludo, Jan Arends, Brian 
Schillemans en Ron Barzilay. Na een koffie met cake 
moesten we dan toch aan de bak. Dit jaar deden er 34 
heren teams en 8 dames teams mee. Met 42 teams aan 
de start was het weer gezellig druk. Helaas was er wat 
vertraging dus moesten we iets langer wachten. Na de 
start waren we goed weg en zaten redelijk vooraan. Het 
was prachtig weer en veel warmer dan we hadden 
verwacht. Eenmaal door het Zuiddiepje en weer op de 
terugweg kregen we verkoeling van de wind. Dit en het 
uitgekookte sturen van onze stuurman gaf ons vleugels. 
Onze directe tegenstanders van Port of Rotterdam in de 
Cor de Bruin 1 gingen we dan ook rap voorbij en hebben 
ze de rest van de wedstrijd niet meer gezien. Helaas zit 
ook bij deze wedstrijd het venijn in de staart. De 
Leuvehaven uit, de Erasmusbrug onderdoor en tegen een 
rommelig zeetje in langs de parkkade naar de finish bij de 

Jobshaven. De race 
was ongeveer 20 
km lang en we 
hebben er 2 uur 5 
minuten en 32 
seconden over 
gedaan. In het 
algemeen 
klassement 
kwamen we uit op plaats 25. Moe maar voldaan hebben we op het 
achterdek van de Triton nog genoten van het weer, een hapje en 
een drankje. Rond 17.30 hebben we de sloep weer terug gesleept 
naar de Wilhelminahaven waarna de terugtocht naar Middelharnis 
weer kon beginnen. Het blijft leuk varen via de Oude Maas, het Spui 
en het Haringvliet. Ik vond het een hele leuke en sportieve dag en 
het zou leuk zijn als meer collega’s zich aan zouden melden bij het 
roeiteam. 
Tot ziens,  

Erik Kiela 

Roeien - Maasrace 


