
Topweekend wedstrijdjeugd in Gent: 4 x blik 

Als de grootste teleurstelling van het weekend was, dat er 1 tweede plek behaald werd, daar waar 

een eerste plek verwacht was, en 3 roeiers keren terug met 4 eerste prijzen en 1 tweede prijs, dan 

mag je spreken van een luxeprobleem. Toch was dit het eindplaatje van een weekendje Gent. 

De jaarlijkse International Ghent May Regatta in Gent is een druk bezocht evenement, waaraan 

ploegen uit diverse Europese landen meedoen. Een belangrijk onderdeel van de regatta is de 

Flemish Championsships for Juniors. Dit jaar waren er (naast half roeiend NL) weer ploegen uit 

Ierland, Engeland, Frankrijk, Duitsland en België. Door omstandigheden kon niet de gehele Goudse 

jeugd aantreden, en toen de neuzen waren geteld bleven over: Henriëtte, Annelotte en Dirrik 

Maitland. Met als vaste supporters de ouders van het trio, werd het ’t weekendje van de familie 

Maitland. De rolverdeling: Ouders zorgen voor voldoende brandstof voor de kinderen (en coaches), 

de coaches stoppen informatie, een raceplan en wat peptalk in de roeiers, de roeiers voeren het plan 

uit en daarna gaan we gezamenlijk de prijzen ophalen. 

Gaat het ook vaak zo? Nu, de brandstof en de peptalk wel, maar geloof mij: Er zijn meer verenigingen 

die dat concept volgen en in de meeste gevallen leidt dat niet tot blikken. Dus waren coaches en 

ouders getuige van enkele bloedstollende races, die uiteindelijk in alle heats leidden tot heatwinst en 

in 5 van de 7 races ook tot medailles. Tel daarbij op dat de 2 races, waarin Henriëtte en Annelotte 

geen medaille haalden, een open juniorenklasse was met meisjes t/m 18, en dat zij beide keren wel 

de snelste waren van alle meisjes 16-ploegen, dan mag je gerust spreken van een top-weekend.  

Blik 1 

Dirrik mocht de toon zetten, door zaterdagochtend aan te treden in het skiff-veld voor 24 jongens van 

12 jaar over een afstand van 500 meter. Alsof hij werd afgeschoten aan een bungyjump koord, schoot 

Dirrik uit de startblokken en verpletterde het complete veld met een tijd van 2.09,43. De Antwerpse 

nummer 2 Senne Braes eindigde 5,5 seconde achter hem en de nummer 3 uit Gent volgde op 17 

seconden. De Fransen en Ieren volgden op respectabele afstand. Blik 1 (ofwel beker 1). 

Blik 2 

Na deze race werden de coaches benaderd door de coach van de nummer 2 (Senne Braes van RV 

Antwerpen), die nog een invaller zocht voor de dubbel 2 over 500 meter van zondag. De afspraak 

werd gemaakt en zo was het zondag wederom feest op de baan: Blik 2 (ofwel beker 2) in 1.59,02. 

Voorsprong 8 seconden op nr 2 en 26 seconden op nummer 3 (beiden uit Gent).  

Junior women open klasse t/m 18 jaar: 4e in de dubbeltwee, 6e in de dubbelvier 

Dan het verhaal van Henriëtte en Annelotte: Zij zouden 2 keer samen over de baan gaan in de 

dubbeltwee en 2 keer in een dubbelvier met Frederique en Gwendolyn van RV De Hoop. Zaterdags 

mocht niet op blik worden gerekend omdat dit het open juniorenveld was (t/m 18)…..maar wat 

kwamen ze in de dubbeltwee weer dichtbij: 4e van de 51 en wel de snelste van alle meisjes 16 in 

8.18,17. Hierdoor plaatsten de zusjes zich in de sterkste m16 heat van zondag. Voordat die stand op 

het scorebord stond, moesten beide coaches even de politiek correcte woordenstrijd aan met de 

wedstrijdleiding; beide stopwatches klokten een snellere tijd dan de officiële tijdwaarneming. Ons 

belangrijkste protest-argument: Henriëtte en Annelotte voeren 200 meter voor hun eigen heat op kop 

en kwamen bijna gelijk met de voorgaande heat over de finish….geen vlag, geen flits en geen 

finishtoeter. Op basis van die argumenten werden de beelden teruggespoeld, milliseconde voor 

milliseconde bekeken en werd de tijd maar liefst 6 seconden gecorrigeerd! 

In het viertje met De Hoop plaatsten de meisjes zich eveneens als beste m16 4x voor de zondag; 

heatwinnaar en 6e in een veld van 22 deelnemers in 7.25,07 

 

  



Zilveren medaille 

Zondag had Annelotte haar zinnen gezet op de skiff m14 over 1000 meter. Vastberaden trad ze niet 

enkel aan om 1e te worden, maar zij had tevens met een schuin oog naar het baanrecord gekeken. 

Helaas waren de omstandigheden niet ideaal voor records en Annelotte kreeg het tempo niet 

gemakkelijk omhoog, zoals eerder in de trainingen en op het NK wel lukte. Eindtijd 4.19,66. Toen was 

het een kwartiertje zweven tussen hoop en vrees of andere meisjes boven zichzelf uit zouden 

stijgen…..en helaas voor Annelotte; de Franse Romane Nion uit Gravelines deed er 0,8 seconde 

sneller over. Pauline Ricard uit het Dinant tekende voor de 3e plek (12 seconden achter Annelotte). 

Tja, en 2e in een veld van 40 meisjes uit België, Frankrijk en Ierland is een prestatie van formaat, 

maar als je Annelotte Maitland heet, dan telt er op dat ene moment maar 1 kleur……en die ging dus 

naar Frankrijk. Inmiddels wordt ook de zilveren medaille gekoesterd. 

Spektakel van de dag: Blik 3 

En dan, zonder de andere races te bagatelliseren, kwam om 14.07 uur het spektakel van de dag: 

Henriëtte (ietsjes van slag door het ‘verlies’ van haar zus) en een tot het bot getergde Annelotte, die 

even iets recht zou gaan zetten in het m16 dubbeltwee veld. Het was van tevoren duidelijk dat er op 

hen gejaagd zou worden en dat gebeurde dan ook. Maar de Goudse jongedames namen het initiatief 

en pakten de kop. Slechts 1 ploeg (Carlow RC uit Ierland) kon volgen en kroop keer op keer van 

puntje/kontje naar een halve bootlengte achterstand van Henriëtte en Annelotte. Echter, evenzovele 

keren trapten de gezusters het verschil weer terug tot een taftje licht tussen beide boten. Carlow ging 

als eerste de eindsprint aan en leek op 250 meter voor de finish toch aan het langste eind te gaan 

trekken, maar toen gingen bij de Goudadames werkelijk alle registers open en gingen ze volledig los: 

Blik 3 (ofwel beker 3) van het weekend en maar liefst 14 seconden onder hun eigen PR! De Ierse 

coach was onder de indruk. What a great race, herhaalde hij nog enkele malen….en dat was het. 

Blijere meiden hebben we zelden uit een boot zien stappen. Leuk detail: De 3e plak werd behaald 

door de roeimaatjes uit de dubbelvier, Frederique en Gwendolyn van RV De Hoop. 

Blik 4 

De kers op de moederdagtaart moest komen van de ongestuurde dubbelvier in de combi met RV De 

Hoop. Ook die race was bloedstollend: Voor het eerst dit weekend kwam de Gouda combi op ruim 

een bootlengte achterstand op het Franse Corbeilles Essonnes, en ook de Amstelmeisjes en het 

Ierse Commercial RC lagen halverwege nog langszij of zelfs een boegballetje voor. Hadden onze 

meisjes teveel gegeven in de dubbeltwee? Het antwoord kwam op 1250 meter, toen van slagvrouw 

Annelotte het tempo even opschroefde en de Hoop-meisjes en Henriëtte in haar huid kropen.  

Met (in roeitermen) 1 poppetje per haal schoof de combi naar de kop van het veld en denderde naar  

2 bootlengten licht tussen hen, de Fransen en de Ieren. Op 1750 meter was de spanning van de 

wedstrijd af en maakten coaches en ouders zich op voor een vreugdesprongetje……toen de 

complete combi snoekte en stil kwam te liggen. Wanneer hadden we dat eerder gezien? Doorstart 

gemaakt, blad scheef in het water….en weer stil. Hmm, ook al een deja vu. De Franse meisjes 

wurmden zich door het gaatje, de combi startte voor de 3e keer die race, de adrenaline spoot uit de 

oren en met een enorme krachtsexplosie drukten de meiden hun boegbal alsnog als eerste over de 

finish….helaas inmiddels wel in de verkeerde baan. Protest, juryberaad….nagels bijten, boot in de 

handen en naar de parkeerplaats, koppies naar beneden, voor de 20e keer de results-app 

vernieuwen, en bij de botenwagen aangekomen: Yes, officieel, 4e blik (of wel beker 4).  

100 Grijze haren per ouder en coach rijker, was de ontlading groot. Wat een wedstrijd, of zoals de 

Ieren plegen te zeggen; What a great race! 

Vervolgens werden de gebruikelijke Gent-tradities afgewerkt: Prijzen ophalen (dat kan even duren in 

België), van het botenterrein weg zien te komen tussen 100 andere botenwagens (dat kan even 

duren in België), de Ring van Antwerpen heeeel rustig bekijken in de file (dat kan even duren in 

België), roeiersmenu nuttigen in het restaurant met de gouden bogen in Hazeldonk, samen met alle 

andere Nederlandse roeiverenigingen (jeetje, dat kan snel in NL). 

Samenvattend: The International Ghent Maitland Regatta 2018 was great, very, very great. 

Volgende afspraak: Bosbaan ARB NK grote nummers op 16 en 17 juni 


