Ben Hoefsloot en Peter Schütz
Rijnrace dit jaar
onder fantasti
sche
omstandigheden
Tekst Ben Hoefsloot en Peter
Schütz, foto’s Marc Rijssemus
De 56ste Rijnrace die dit jaar op
21 mei werd gehouden was
vrijwel het volslagen tegendeel
van die van vorig jaar. Toen
zorgde het weer voor een onver
wachte chaos waarbij een on
gekend groot aantal zeilers
moesten opgeven, nu waren
de omstandigheden met een
zuidzuidwesten wind kracht drie
à vier bijna perfect. In ieder
geval in de woorden van veel
deelnemers fantastisch.
Daarom was het extra jammer
dat dit jaar de jeugdleden ken
nelijk besloten hadden om deze
keer, met de beelden van vorig
jaar nog sterk in het geheugen,
niet deel te nemen. Toen was
van de uitvallers een groot deel
jeugd. Ook van de Scouts
waren er dit keer slechts drie
Lelyvletten in het veld. Ook met
de herinnering aan die vorige
race was er nu voor gezorgd dat
er veel meer vrijwilligers op het
water waren voor de veiligheid.
En die hadden nu gelukkig niet
veel te doen.
Het parcours liep zoals gebrui
kelijk van het grindgat van Driel
naar het grindgat van Heteren,
daarna terug naar het Lingege
maal en dan naar het Rijnha
venkanaal waar de finish was.
Zo kwamen er 40 boten aan de
start van dit evenement dat
jaarlijks wordt georganiseerd
door de watersportvereniging
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Giesbeek, de Oosterbeekse
watersportvereniging Peter Hen
sen en watersportvereniging
VADA.
Winnaar van de race van dit
jaar was Frans Sas van Gies
beek met zijn Spanker, die dit
kunstje overigens al eerder
heeft uitgehaald. Op handicap
had hij een voorsprong van 3
minuten op onze Rob Mink. De
rest van de uitslagen is te vin
den op www.rijnrace.nl.
En wat de verdere uitslag be
treft, voor wie het nog niet is
opgevallen, die karakteristieke

dubbele gebogen helmstok
van een Olympia-jol die jaren
lang aan de wand van ons
clubhuis naast de schoorsteen
heeft gehangen, die is weg. Dit
was namelijk de clubprijs van
de Rijnrace en na meer dan tien
jaar is die niet meer in handen
van VADA maar weer in handen
van Giesbeek.
Ondanks dat er dit jaar minder
boten in de race waren was de
door Ineke Louwers verzorgde
barbecue een groot succes
met niet minder dan 110 deel
nemers.

