
Okke Hel tijdens de HT 2016. 

En dan zit het er weer op de HT 2016 voor de 6 sloepen van Okke Hel. Onder perfecte 

omstandigheden misschien had voor de roeiers alleen de temperatuur wat minder gemogen want 

een week eerder met trainen lag de hagel nog op het achterdek en nu moest er met factor 50 

gesmeerd worden gingen na maanden van voorbereiden dan eindelijk afgelopen vrijdag de HT 2016 

van start. 

 In de eerste startgroep ging de trots van de vereniging van start onze beide jeugdteams met nr. 6 de 

Danser en met nr. 7 de Tobbe. En hoe gingen ze van start nadat ze de haven uit waren hebben deze 

beide sloepen lange tijd helemaal vooraan gelegen. De hele race was het stuivertje wisselen onder 

luide aanmoedigingen van de vele meegereisde supporters die meekonden op onze volgboten vlogen 

de beide sloepen naar het Schuitengat. Hier moest de beslissing gaan vallen wie van beide boten het 

eerst op Terschelling zou aan komen. Hier is er geen hulp meer van de supporters en moet je het 

helemaal zelf doen. En dat hebben ze gedaan vlak voor de haven werden beide sloepen pas 

ingehaald door de overige sloepen van Okke Hel en zoals een stuurman later op het eiland terecht 

opmerkte” jeugd het is geen jeugd meer het worden concurrenten” Na een kleine 4hr roeien kwam 

dan met een voorsprong van 14seconde de Tobbe(3hr58min59sec) net voor de 

Danser(3hr59min13sec) over de finish. En nu maar wachten op de uitslag! 

De overige teams van de vereniging startte deze HT met verschillende doelstellingen. Als eerst mocht 

de Sterke Sietse van start en ook al had deze sloep 3 gastroeiers mee hebben ze het uitstekend 

gedaan uiteindelijk kwamen de mannen onder leiding van stuurvrouw Lia na 3hr37min40sec over de 

streep een keurig prestatie waar ze zeker trots op mogen zijn. De Kromme Dick heeft dit jaar wat 

nieuwe roeiers moeten in passen maar kwamen uiteindelijk in 3hr01min48sec over de streep al met 

al ook een keurige prestatie. Alleen zet de volgende keer wel de wekker op tijd mannen! 

De Okke en de Snurk starten deze wedstrijd beide om in de top 15 te roeien en wisten wat er te doen 

stond de Okke zat in een mooie startgroep en kon gelijk het gevecht aan gaan met andere sloepen, 

de Snurk moest dit jaar als laatste van start. Gelijk na de start zat de slag er goed in en konden de 

mannen aan een inhaalslag beginnen. Maar ook voor deze beide teams geldt dat het in het 

schuitengat moest gebeuren. Daar vallen de beslissingen eindelijk was de Okke in zicht voor de 

mannen in de Snurk nu moest het gebeuren want beide teams wilde als eerst sloep van Okke Hel 

over de eindstreep. Het hele schuitengat kwam de Snurk steeds dichterbij stapje voor stapje dan met 

nog maar een achterstand van 30 mtr komen beide de haven in de stuurman van de Guinevere zag 

het gevaar en liet keurig ruimte voor dit gevecht waarvoor nogmaals dank hier kunnen andere 

stuurlieden nog wat van leren. Met nog 100mtr te gaan lag de Snurk nog 10mtr achter op de Okke in 

beide sloepen werd er als gekken aan de riemen getrokken en dan de toeter van de finish wie was er 

nu eerst? Nadat s ’avonds de foto’s waren bekeken en op zondag nogmaals lijkt het er toch op dat de 

Okke 4,5cm eerder over de streep kwam dan de Snurk. Dus de prijs voor eerste Okke Hel sloep gaat 

naar de Okke. Uiteindelijk heeft de Okke er 3hr01min18sec overgedaan en de Snurk 2hr46min21sec 

hiermee was de Snurk wel de snelste 8 riemer en uiteindelijk de 4de roeitijd van de dag. 

Na een nacht slapen was er dan zaterdag avond eindelijk de prijsuitreiking hier gaat het natuurlijk om 

want wat zijn je blaren nu waard. Eerst komt de uitslag van het bungee roeien en hier blijkt de 

Vuurzee de 3e prijs te hebben gewonnen van harte dames! 

 

 



 

Daarna als eerste de Dames hier blijkt dat de Najade 9e en de Onvervaard 8e zijn geworden wij als 

Okke Hel feliciteren jullie hiermee van harte mee een geweldige prestatie. Uiteindelijk blijkt de 

Tobbe op een 11e plaats te zijn geëindigd en de Danser op plek 15. Dit hadden wij niet verwacht dat 

beide teams het zo goed zouden doen nogmaals wij zijn trots op jullie en hopen dat jullie nog lang bij 

ons blijven roeien.  Daarna volgt de uitslag bij de mannen en daar heeft de Okke een keurige 8e plaats 

behaald de Snurk wordt 13e de Sterke Sietse 40e en de Kromme Dick 61e. Al met al een geslaagde HT 

voor ons als Okke Hel.  

Wij willen via deze weg ook nogmaals onze sponsors en supporters bedanken voor jullie steun 

zonder jullie zouden wij dit niet kunnen. Verder willen we ook de schippers van de volgboten 

bedanken en hopen we volgend jaar weer van jullie gebruik te kunnen maken. 

 

Uitslag Dames: 1e Pulp Fiction(Makkum) 8e Onvervaard 9e Najade 11e Tobbe 15e Danser 17e de Rode 

Draak 28e Vuurzee 34e Sir Lancelot Skynner. 

Uitslag Heren: 1e Grutte Bear(Joure) 8e Okke 13e Snurk 16e Onversaagd 40e Sterke Sietze 61e Kromme 

Dick 82e El Flamingo 106e Visioen 132e Aquarel 133e Ypke Diesel 

Haal op Gelijk! 

 


