
Makkumers derde in Grou 
 
Afgelopen zaterdag maakte de 11e editie van de Grouster roeisloepenrace deel uit 
van de opening van het watersportseizoen. In totaal namen er 62 teams deel 
waaronder de herenteams van de Zeesteeg en Twirre uit Makkum. Vanaf 12 uur 
werden de teams gestart voor de ruim 20 km lange race over het Pikmeer, de 
Kromme Ee, Modderige Bol. Daarna ging het via de Hooidamsloot, het Princenhof op 
naar het PM-kanaal om zo weer in Grou te finishen. De Twirre startte om 12:48 even 
later gevolgd door de Zeesteeg. De weergoden waren Grou ook ditmaal gunstig 
gezind en met een matig briesje en bijna blauwe lucht gingen de eerste kilometers 
als een speer.  
 
Eenmaal in de Princenhof was de wind amper meer merkbaar en werd het met een 
brandende zon toch wel erg warm. Beide sloepen waren bezig met een goede 
inhaalrace die helaas voor de Twirre door een passerend binnenvaartschip op het PM 
kanaal ten einde kwam. Het schip en de sloep liepen even snel waardoor er een 
ophoping ontstond met meerdere sloepen die het kanaal wilden oversteken om in 
Grou te kunnen finishen. Met enig oponthoud finishte de Twirre uiteindelijk in 
2’05”37 en de Zeesteeg klokte 2’07”21. Bij het sloeproeien wordt in verschillende 
klassementen geroeid en de Zeesteeg wist een derde plaats te behalen in de 1e 
Klasse.  
 
Ook was er een klassement voor de Kromhout whalers waar de Zeesteeg een 2e 
plaats pakte, overall werden ze 26e. De Twirre roeit in de Hoofdklasse en wist daar 
de derde plaats te pakken. De Orkaan uit Harlingen was oppermachtig en won de 
race op de voet gevolgd door Mercator uit Rotterdam.  De 3e plaats van de Twirre 
was goed voor de derde plek overall, prima prestaties dus voor de Makkumer teams. 
Zowel het dames- als herenteam van de Zeesteeg roeien volgende week in Zaandam 
de 6e editie van de Slag om de Zaan. 


