
 

Okke Hel tijdens Leeuwarder rondje 2016 

Afgelopen zaterdag 22 oktober vertrokken in alle vroegte 4 sloepen van Okke Hel 
naar Leeuwarden om daar mee te gaan doen aan het 1e Leeuwarder rondje. 

Deze wedstrijd waren we als Okke Hel vertegenwoordigd door drie herensloepen en 1 
damessloep. En deze damessloep verdient wel enige uitleg nadat wij als eerste 
vereniging in Nederland begonnen zijn met het opleiden van jeugd waren er ook 
weer moeders en wat andere oud roeisters waar het weer begon te kriebelen. Na wat 
heen en weer gebel is er onder de leiding van Lia een groep dames gevormd die 
minimaal 1x per week vrijblijvend aan het roeien zijn. Maar na een paar trainingen 
kruipt het roei bloed toch weer waar het niet gaan kan en was het idee ontstaan om 
ook mee te doen aan deze wedstrijd voor sommige na jaren van rust weer hun eerste 
wedstrijd voor andere hun allereerste wedstrijd. 

Maar dan nu de wedstrijd het rondje was 15.5 km. lang met 14 bruggen en een paar 
hele smalle stukken. Als eerste en deze keer ook als allereerste mocht de Snurk van 
start de mannen hadden als doelstelling de snelste tijd neer te zetten en dat was ook 
te merken als een echte Okke Hel zat het tempo er gelijk goed in. Uiteindelijk 
resulteerde dit in de snelste tijd van de dag, 1 uur en 30 min. en 44 sec. 

Niet veel later startte de Okke en deze sloep die het hele jaar al laat zien bij de beste 
van Nederland te horen, moest wel zorgen dat ze de Trewes die voor hun was gestart 
zouden inhalen voordat we op de Bonkevaart kwamen. Hier was het erg smal en 
inhalen lukt daar niet meer. Maar na een dik half uur was die doelstelling geslaagd de 



Trewes lag achter de Okke. De mannen hebben daarna alles gegeven en na 1 uur 36 
min. en 26 sec. kwamen zij moe maar voldaan over de streep. 

De dames in de Vic moesten starten tussen de heren omdat er tijdens deze race 
gekeken was naar de snelheid van de sloepen. Maar de dames hebben een geweldige 
race geroeid in een tijd van 1 uur 46 min. en 30 sec. roeide de dames de 3e roei tijd 
van de dag. Dames geweldig gedaan en ik denk dat er nog veel meer in zit als jullie zo 
doorgaan. 

Dan de mannen van de Sterke Sietse die dit jaar moeite hebben om resultaten neer te 
zetten. Ook voor deze wedstrijd was het weer een gepuzzel om de boot vol te krijgen 
en met het motto we zien wel waar de sloep strand gingen zij van start. Nadat deze 
mannen onder de kundige leiding van hun gelegenheid stuurman die wij er wel van 
verdenken dat hij de route van tevoren heeft verkend roeide de mannen een 
geweldige race waaruit blijkt dat deze sloep nog steeds de potentie heeft om mee te 
doen voor de prijzen. 

Nadat alle sloepen weer keurig op de trailer stonden. Begon het lange wachten op de 
einduitslag. Maar dat bleek uiteindelijk wel de moeite waard. Bij de heren werd de 
Okke overtuigend 1e en werden de Sterke Sietse en Snurk 4e en 5e met een onderling 
verschil van nog geen seconde in de roei tijd. Ook bleek de Snurk de snelste sloep van 
de dag dus staat het ronde record in ieder geval een jaar op naam van Okke Hel. Bij 
de dames was de Vic uiteindelijk 10e. 

 


