
Jan Rauwerdink Regatta van 2021 
 
Vanochtend vroeg uit de veren om op tijd te zijn voor de Jan Rauwerdink 

Regatta.  
Op weg naar de haven werd duidelijk dat het zicht steeds slechter werd en de 

mist dikker. 
Daar aangekomen was iedereen aanwezig en lagen de boten al in het water. Wat 

te doen, nu met deze mist? Dan maar eerst koffie met iets van het lekkers aan 
taart en koek dat door deze en gene gemaakt was. Na overleg werd er een boot 

op uitgestuurd om te gaan kijken of roeien wel mogelijk was. 
Bas deed vervolgens het welkomstwoord. Hij vertelde dat de Regatta door Jan 
Rauwerdink in 2013 in het leven is geroepen en uiteindelijk als eerbetoon aan 

hem is doorgezet. Helaas kon de wedstrijd vorig jaar niet doorgaan en is de 
IJsvogel-wisseltrofee langer bij de vorige winnaars in bezit gebleven! 

 

   
 
Na wijs beraad is de afstand ingekort tot 500 meter in plaats van de kilometer, 

omdat we toch wel in tijd waren uitgelopen. Met veel animo en wil om te winnen 
gingen de roeiers van start. Er vertrokken steeds 2 boten tegelijk. Bij de 

spoorbrug werd er gerond en gingen ze met een tussentijd van anderhalve 
minuut van start. Met dank aan onze starter Erik, de man van Nanja, die 

vanmorgen nog geronseld moest worden. En natuurlijk dank aan Harro, de 
oudste zoon van Carolien en Jan, die nu met één telefoon en twee stopwatches 

moest werken. Hij kweet zich voortreffelijk van zijn taak, zoals bij elke editie. 
 

Er werd erg hard geroeid en na de 500 meter zag menigeen sterretjes of was 
helemaal kapot. De korte afstand vergde duidelijk een andere tactiek of 
strategie. Hier werd door deze en gene druk over gespeculeerd. Ondertussen 

trok de mist op en kwam de zon door. Heerlijk weer om te roeien. 
 

Rond een uur of één zat de wedstrijd erop. En na het uitgebreid poetsen van de 
boten werd de spanning toch wel steeds groter. Wie gaat er vandaag met de 

felbegeerd de IJsvogel-wisseltrofee naar huis? 
Bas liet ons niet langer wachten. Met verve kondigde hij aan dat hij ook deze 

keer de winnaar is en het beeldje weer bij hem in de kamer komt te staan. 
Diverse winnaars gingen met een beker naar huis, ij het geen wisselbeker.  



     
 
De organisatoren Nanja, Henny, Myriam en Renée organiseerden weer een mooie 

wedstrijd waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. Dames, heel veel 
dank! 

 
Trudy 

 


