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Het makke meertje of het rustige water in de 
haven of roeibaan vergt minder vaardigheden en 
kennis van stuur en roeiers dan de rivier met 
stromingen, kribben en beroepsvaart. Vooral 
sturen op een rivier is een vak apart.

Twee boten lagen nog aan het vlot, klaar voor 
vertrek. De gestuurde vier miste nog een roeier. 
“Ga met de kerels in de gestuurde twee”, sugge-
reerden dames in een gestuurde vier. Een van hen 
stapt wel bij ons in de boot en jij kunt met hen de 
Rijn op. “Goed voor je Rijn-stuurervaring.” 

“Richt je maar op dat witte huisje aan de 
overkant”, riep de eigenzinnige slag als eerste 
aanwijzing voor de haven uit te komen om daarna 
tegen de stroom in de Rijn op te gaan.

“Wat een onzin”, corrigeerde een andere 
Rijn-stuur later, “je moet naar de sterkte van de 
stroom kijken, want niet op iedere rivier staat er 
zo’n wit huisje.” 

“Een kniesoor die op daar een punt van 
maakt”, sprak ik geruststellend; “niet gek zo’n 
huisje als houvast.” 

“En dan nu de kribhaal”, sprak de slag. “Eerst 
bakboord best om snel het hoekje om te gaan  
en geleidelijk er weer tussenuit te piepen. ”O, ja, 
de kribhaal”, herhaalde ik met opgetrokken 
wenkbrauw.

“Bakboord best”, riep ik luid bij de ingang van 
de volgende krib, maar geen roeier reageerde 

hierop. “Waarom gehoorzamen jullie mij niet”, 
vroeg ik bars. “De stuur bepaalt toch en heeft in 
principe gelijk; dit is insubordinatie.” Ik keek heel 
streng in de hoop dat dit enige indruk zou maken. 
“Oh, we zijn senioren”, sprak de ervaren slag 
laconiek en overtuigend. “Bij oude rotten gelden 
andere wetten, dat begrijp je toch wel?” 

De volgende ploeg luisterde wel en kreeg het 
onder mijn leiding voor zijn kiezen. De Rijnaak, 
die ogenschijnlijk voor ons uitvoer, bleek recht op 
ons af te komen. Afgeleid door gezellige discussie 
aan boord had ik dat niet in de smiezen. De 
achterkant van het gevaarte bleek de voorkant!  
En deze gigant kwam nu wel erg dichtbij terwijl 
wij overstaken naar de andere wal. 

“Mannen, op de benen”, riep ik ferm, daarmee 
een onverwachte wending gevend aan de kabbe-
lende gang van de boot. De boot versnelde 
onmiddellijk. 

“Wow”, sprak de jonge slag bewonderend, 
terwijl hij aan zijn snelle bolide dacht. “Jij stuurt 
scherp”.

De boeg op leeftijd, die mij de fijne kneepjes 
van het Rijn-sturen moest bijbrengen, trok wit 
weg. Hij had niet meegekeken in het volste ver-
trouwen dat bij een ervaren roeister dat niet altijd 
hoefde.

“Ik bleef toch rustig”, reageerde ik op zijn 
schrik in de ogen, zoals dat ook hoort bij een 

stuur in lastige omstandigheden. 
“Fijn voor jou, maar mijn hart 

is helemaal op hol geslagen”, riep 
hij hijgerig uit. Dit heb ik nog 
nooit meegemaakt. Hoe kan je de 
vaarrichting van de boot 180 
graden gedraaid zien? 

“Iets omdraaien en het wat 
anders zien, doe ik wel vaker. 
Levert veelal mooie dingen op.

 Jullie hebben nu laten zien 
dat je alert en krachtig kan 
roeien. Dat is toch een geweldige 
persoonlijke score voor deze dag. 
Die kan niet meer stuk!” 
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