
19-21 april 2019: Spannende races, zinderende climax op NK Klein-Hollandia 
 

 
 
Floor na het behalen van de 1e plek in B-finale op het NK met enkele ‘diehardfans’. 
 
De kop is er af voor het 2 kilometer seizoen.  De Nederlandse Kampioenschappen voor skiff en twee-
zonder werden gecombineerd met de Hollandia-roeiwedstrijden op 19-21 april. Tijdens het stralende 
Paasweekeinde trapten 7 junioren van Hemus de NK af met een time-trial op vrijdagavond.  Mees, 
Jens en Bart lukte het niet om de ‘cut’ van eerste 24 roeiers (voor de kwartfinales) te halen. Van de 
56 roeiers kwam Mees (29e) nog het dichtste bij. Van de J16 (totaal 39 roeiers) kwam Jonathan ook 
op de 29e plek binnen. Matthijs en Boris haalden de ‘cut’ wel. Floor in M16-veld (met 33 roeisters) 
idemdito. 
Op zaterdag wist Floor in de skiff een keurige halve finale te bereiken. Matthijs streed tot de laatste 
haal voor de halve finale, maar het lukte op een 0,5 seconde niet. Boris mocht evenals Matthijs door 
naar de C-finale. 
Het was ook dubbeltwee-dag van de Hollandia roeiwedstrijden:  Boris ging na de skiff nog met 
Jonathan aan de bak. Na een spannende voorwedstrijd bereikten ze een keurige derde plek in J162x-
finale. Milou roeide met Hanne haar roeimaatje van de Hunze een gedurfde, aanvallende race, maar 
moest deze durf in de tweede helft bekopen.  De J182x (Bart met Jens en Arend met Sil) knokten 
voor wat ze waard waren, maar gingen strijdend ten onder.  Voor Arend en Sil scheelde dat slechts 1 
seconde voor de finale!  
Op zondag startte Mees in LB 1x (20 roeiers). De race verliep miraculeus. Mees nestelde zich op plek 
2 (alleen de eerste plek gaf recht op A-finale + 2 tijdsnelsten). Om hem heen wisselden ze van plek, 
behalve Mees. De laatste 250 meter snelde nummer 3 naar plek 1, nummer 1 hield het niet meer en 



kwam op plek 3, Mees hield vast aan plek 2. Helaas was hij vierde tijdsnelste, geen A-finale. De J18 4x 
(Jens, Sil, Arend en Bart) voeren een degelijke race met ploegen om zich heen, waardoor ze tot de 
eindstreep konden blijven racen. Milou stapte met haar Hunze maatje en nog 2 meiden van andere 
verenigingen in de 4x en raceten pardoes naar een keurige  3e plek in de 4x. Toen kwam de climax 
van het NK voor Floor (B-finale), Matthijs en Boris: tegen elkaar in de C-finale. Floor kwam op plek 3 
op de 500 meter door, maar wist zich gestaag door het veld heen te loodsen. Na 1000 meter nam ze 
plek 1 over en stond dat niet meer af: zevende plek op het NK, eerste in B-finale, vijfde overall-tijd 
(van 33 roeisters)! Matthijs en Boris maakten elkaar het leven zuur in een directe confrontatie. 
Matthijs ging er als een raket vandoor, Boris kwam rustiger op gang. Vervolgens denderde Boris door 
tot langszij met Matthijs over een lengte van bijna 1500 meter. Toen was het voor Matthijs genoeg, 
trok de eindsprint aan en miste op 1 seconde net de 1e plek (overall 14de, 7e qua eindtijd). Boris hield 
de opkomende nummer 4 op afstand met een uitstekende 3e plek (zijn 5e race dit weekeinde!). Dit 
proeft naar meer. Op naar de volgende tweekilometerwedstrijd.   


