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Speciale roei-evenementen onderbreken de 
dagelijkse gang van zaken op een vereniging op 
een prikkelende manier. Je verheugt je erop en je 
maakt je tegelijkertijd zorgen of het allemaal  
wel goed is voorbereid. Vooral als het kort dag  
is, krijgt het proces een organisch karakter.  
Alles blijft in beweging. De controle-freaks 
hebben het geestelijk het zwaarst, de deelnemers 
voornamelijk fysiek. 

Een vader van een van onze jeugdleden was 
betrokken bij de 5 mei-viering in Arnhem.
Zou onze vereniging niet extra glans kunnen 
geven aan deze dag in de vorm van een fakkel-
tocht van Arnhem naar Wageningen (21 km)  
was de vraag. Het bevrijdingsvuur zou door 
roeiers over het water vervoerd worden naar 
Wageningen, stroomafwaarts en als het even  
kon in zonnige omstandigheid voor het vrolijke 
plaatje in de regionale krant ‘De Gelderlander’.   
Zo beeldden wij ons dat in. Onze minister- 
president zou strak gepland in Wageningen dit 
vurige stokje overnemen om op de Markt  aldaar 
het bevrijdingsvuur te ontsteken. 

Naarmate 5 mei naderde werd het leger enthousi-
astelingen om te roeien groter en groter. In de 
schaarste aan C4-boten werden creatieve oplos-
singen een must. In de verwachting dat het tempo 

tussen de verschillende deelnemers  flink ongelijk 
zou zijn, werd gekozen voor twee shifts. Achteraf 
viel dat mee. 

De hoofdgroep bestond uit jeugdroeiers in  
een houten C4 waarop de fakkel was gemonteerd 
geflankeerd door twee kunststof C4’en gevuld met 
dames en heren veteranen in een stemmige outfit. 
Zij zouden in de Drielse sluis als eersten worden 
geschut. De wherries, motorboten, twee achten 
en een stoere kanoër kregen meer tijd voor het 
bereiken van de sluis. 

Grootse ideeën over de aankleding van roeiers en 
riemen zorgden voor kopzorgen. “Ik ga echt niet 
in zo’n wedstrijdpakjesmodel”,  mopperde een 
70-jarige deelnemer die zijn atletische gestalte al 
heel lang omgevormd had tot een wat steviger 
versie. Zeker met van die brede rood- wit-blauw 
banen daarop. “Hier ga ik echt over flippen”, sprak 
hij bezorgd. De vrouwelijke veteranen dachten er 
niet anders over.

“En de riemen gaan we ook niet rondom wikkelen 
met een rood-wit-blauw folie. Dat wordt door  
de bolling van het blad een grote kreukelige 
toestand. Het organiserende plaatselijke 5 mei 
comité heeft vast nog nooit geroeid”, mopperde 
dit Jason-lid.

De roeiende dames maakten zich zorgen over het 
overbruggen van mogelijk 4 uur in de boot zonder 
gelegenheid tot plasgang. Voor de camera ga je een 
mogelijke oplossing hiervoor niet uitproberen. 
Voor je het weet sta je op YouTube ter vermaak. 

Het bij de roeiers spontaan ontstane idee 
samen de sluis in te gaan om gezamenlijk als  
vloot de tocht te vervolgen, zat er niet in. Voor de 
Drielse sluis werd door de boot van Rijkswater-
staat roeiersverzet letterlijk door dwarsliggen 
voorkomen. Schema is schema. Zwart op wit gaat 
voor alles.

 
Aan de andere kant van de sluis lagen studenten 
van Argo in vele achten op ons te wachten.  
In light peddle trokken ze even met de kopgroep  
op om tegen de afspraak in de dames veteranen 
achter zich te laten. Het was ten slotte Bevrijdings-
dag en bevrijding begint bij jezelf. 
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