
GRACHTENRACE AMSTERDAM
Zaterdag 7 oktober 2017 
De Grachtenrace Amsterdam is een sloepenrace van 
23 kilometer. De wedstrijdroute loopt dwars door 
de binnenstad van Amsterdam. De Grachtenrace 
wordt sinds 1986 elke tweede zaterdag van oktober 
geroeid en het aantal deelnemers is gegroeid van 
35 in 1986 tot meer dan 140 deelnemende teams de 
afgelopen jaren. De wekker in alle vroegte op een vrije 

zaterdagmorgen, gierende wind en zware hoosbuien 
konden ons niet weerhouden om met frisse moed 
richting Amsterdam af te reizen voor de jaarlijkse 
Grachtenrace. Alleen een ziekmelding van 1 van 
onze 8 cilindermotor was een bericht waar we met 
de komende 23 kilometer niet aan moesten denken! 

Een noodoproep aan onze mede teamgenoten bracht 
gelukkig een echte zeeheld aan het licht. Een held 
die na een nachtdienst niet terugdeinst voor een 
buitje en 3uur roeien. Robert bedankt! Ook onze 

inval-stuurman verdient 
credits. Voor het eerst 
sturen en dan perfecte stuurmanskunsten vertonen 
in de smalle grachten en het onder controle houden 
van 8 eigenzinnige roeiers, die niet altijd evengoed 
de orders opvolgen. Hans bedankt! Onze taak in 
020 was duidelijk, een snellere tijd neerzetten dan 
onze collega’s in de Laura G. En dat is ons, met alle 
hindernissen van rondvaartboten, smalle bruggen en 
minimale condities toch weer ruim gelukt. Met een 
eindtijd van 02.47.34 vs 03.03.42 een hele prestatie. 

Na afloop hebben we gezamenlijk weer krachten 
opgedaan bij de plaatselijke Chinees, en alvast een 
tafel gereserveerd voor de 32e Grachtenrace 2018.

Zie voor een impressie voor de strijd, chaos en sfeer 
van deze roeiswedstrijd; https://youtu.be/lPJwrEIXmP4 

Volg ons op Facebook; Roeiteam Loodswezen 
Rotterdam Rijnmond

Roeiers bewijzen Van der Laan laatste eer
Tijdens de 31e editie van de Grachtenrace Amsterdam 
hebben op de Herengracht alle passerende sloepen 
een laatste eer bewezen aan de burgermeester. 
Voor de ambtswoning brachten de sloepen een 
roeierssaluut. Dit kreeg veel media aandacht. Zo 
was de Lootsman te zien bij Hart van Nederland. 
Zie hiervoor: http://www.at5.nl/artikelen/173941/
roeiers-bewijzen-van-der-laan-laatste-eer-tijdens-
grachtenrace-amsterdam


