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HARLINGEN -  [HC] Op zaterdag 11 april wordt het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien
gehouden. Het moet een jaarlijks terugkerend evenement worden, met na afloop een groot
feest in de Lichtboei. “Je hebt dan de HT-Roeirace, maar de sloepen vertrekken naar
Terschelling en weg zijn ze”, zegt Johan van Stee, die de race samen met sloeproeivereniging
Okke Hel organiseert. De nieuwe sloepenrace voert door de Harlinger havens.

  

De start is rond het middaguur in de Zuiderhaven, waar sloepen met tussenpozen zullen
vertrekken. Achterin de industriehaven, bij Spaansen, gaan de roeiers om een boei terug
richting stad, naar de Willemshaven, en dan nog eens hetzelfde rondje, tot de finish bij het
Plankenpad. In totaal ongeveer vijftien kilometer. Na de sloepenrace is er een maaltijd en
vervolgens feest in de Lichtboei, met een optreden van Nickelszon.

  

Het idee voor de sloepenrace komt eigenlijk van Johan van Stee. Hij wilde het bedrijf Steemar
bv, bekend van onder andere watersportwinkel De Navigator aan de Noorderhaven, meer
bekendheid geven. Van Stee runt De Navigator samen met zijn broer Jan Willem en besloot
een sloep van sloeproeivereniging Okke Hel te sponsoren. “Maar dan komt er een sticker op,
en dat is het dan”, aldus Van Stee, die wel wat meer wilde. En in overleg met Okke Hel kwam al
snel de vraag wat dacht je van een sloepenrace?

  

In november is de organisatie begonnen. Van Stee is erg te spreken over de medewerking met
de gemeente en havendienst. Over twee weken wordt de race al gehouden en er is nog veel te
doen. En het is nu nog de vraag of er wel voldoende sloepen meedoen. “Heel veel sloepen
komen uit de winterslaap en de roeiers hebben nog geen training gehad”, zegt van Stee. Maar
het Harlinger sloepenrace is op z’n minst een goede voorbereiding op de HT-Race. Dus: alle
sloepenroeiers verzamelen! Aanmelden kan via okkehel@live.nl  en bij Johan van Stee: 06
53368428. Meer informatie op 
www.okkehel.nl
.
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