
KAAGRACE 9 JUNI 2018

Om met het laatste te beginnen. Er was een groot 
deelnemersveld waarin de dames- en de herenteams 
een gescheiden race roeiden. De dames roeiden al 
toen Roeiteam Loodsen Rijnmond aan de Zijldijk 
arriveerde om te kranen. Daarna dus tijd om met 
“mannen onder elkaar” een plan te smeden. Onze 
start zou te 14.00 zijn en de IJmondse loodsen met 
Laura G in dezelfde startgroep. Willem beloofde 
stuurman Joop van de Amsterdammers bier 
voor elk, indien wij zouden winnen, maar het 
eerste stuk mochten ze voorop. Onze, inmiddels 
dierbare, vrouwelijke supporters zouden dit 
na het finishen verzorgen. En zo geschiedde.

Toch ging het niet vanzelf. De IJmonders liepen eerst 
wel erg serieus van ons vandaan en de afstand dreigde 
groter te worden toen wij vast dreigden te komen 
zitten achter een langzame sloep bij het inlopen van 
een fuik. Maar ook hier bleken, in het verleden goed 
opgebouwde contacten, ons een dienst te bewijzen. 
Het waren onze vrienden uit Tholen die een beetje 
inhielden, de kant opzochten en ons nog net voorbij 
lieten piepen. Daarna sloten zij de oploopmogelijkheid 
voor de, ons achtervolgende sloep, volledig af tot 
ongenoegen van de wel zeer corpulente stuurvrouw.

Ja het was een mannenrace maar in sommige 
gevallen denken ze meer kracht te halen met 

een dame aan het roer. Even was ik afgeleid door 
een andere stuurvrouw met een V hals die bij 
ieder “gelijk” wel erg ver naar voren boog. Listig 
en reken maar dat die mannen gelijk gingen.

Weer een andere dame had een bontmuts op 
terwijl de “Valken van de Zeilen” vielen. (Kaags 
voor mussen van het dak).  Ze gaf de slagen in het 
Fries aan zodat wij niet uit de pas konden roeien 
door het heldere ABN van Stephan Veludo. Later 
bij de BBQ zagen we haar lopen op hoge rode 
stiletto’s een kort rokje en uiteraard nog steeds die 
bontmuts. Ach het was een Fries team wat zeur ik.

Enfin, terug bij de les. Het keerpunt was dus toen 
de ploeg uit Tholen de deur dicht deed achter ons. 
Stephan zat te kraaien van plezier op de bok hetgeen 
op ons een sterk opbeurend eff ect had. Nu moest 
Laura G er ook maar aan geloven. Op ¾ race lagen 
we langszij (zie foto) en gedurende de lus langs 
Warmond werd de voorsprong gestaag uitgebouwd.

De Amsterdammers kregen het beloofde bier via 
onze supporters en na het kranen begaven wij ons 
ook naar de “Kaag Sociëteit”. Hier wil je graag gezien 
worden. Een Sociëteit zoals het hoort. Sfeervol, 
een beetje nostalgie, gezellig, een goed bezocht 
buitenterras en  prachtig uitzicht. De planning van 
de races was ook dusdanig slim gedaan, dat er 
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steeds wel actie voor de deur was. De geaff ecteerde 
start-finish commentator liet hier en daar wel een 
steek vallen. Ook hij stond, denk ik, onder invloed 
van teveel afleidende elementen. De uitslag bleek 
ook weer dubieus Bert heeft zich beklaagd want 
de 3 minuten voorsprong op Laura G bleek in de 
lijsten tot enkele seconden gereduceerd te zijn. 

Het was gezellig met een goed getraind team 
op een warme zaterdagmiddag. Met dank aan 
Stephan Veludo, Stephan Grol, Bert Giebel, Willem 
Witteveen, Brian Schillemans, Ron Barzilay, Reinier 
Verschoor en Erik Kiela. Onze supporters Karin, 
Willemijn en Marina verdienen extra dank. Tot zover, 
Groet, Hein


