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Je opladen, daar zijn vakanties voor bedoeld. 
Afwijken van het gewone stramien waarin we 
functioneren als voorwaarde voor schoning van 
de veelal geteisterde geest. Daarna kunnen we 
met energie de draad weer oppakken. Dat hopen 
we. Tijd om alles te laten bezinken, maar ook tijd 
om uitgestelde beslissingen een zetje te geven. 
Roeiers, instructeurs en coaches hebben even 
rust en bezien hoe zij met elkaar verder gaan. 

Voel je je een ‘winner’ of een ‘loser’. Op school, op 
je werk, thuis of op het water. Wie herkent zich in 
deze vraag die onderhuids een bepalende rol kan 
spelen in de daden die we verrichten?

“Ik ga ervoor”, riep de jonge roeier uit bij de 
start van het seizoen. Toen de training discipline 
en een zeker afzien vroeg, was het gauw gedaan 
met de pret. “Ik wil ook nog chillen en veel andere 
dingen doen”, smoeste hij, omdat hij de bui al  
zag hangen. Hij zou niet tot de winnaars gaan 
behoren en dat wilde hij wel.

  
Roeien is keuzes maken en het verte-punt van de 
inspanning blijven zien. Persoonlijke records 
verbeteren, als team willen scoren in wedstrijden 

of je roei-techniek verbeteren zonder wedstrijd-
doel. Als er maar een stijgende lijn in zit; dat werkt 
motiverend. In Londen zagen we deze zomer  
vele Hollandse roeiers in actie maar met weinig 
winnaars en daarmee een ontbrekend feestelijke 
onthaal in het Holland House en bij het thuis-
front. Dit gemis zal wellicht stimulerend werken 
voor volgende Olympische Spelen, EK’s en WK’s.  

Roeien geeft naast de inspanning ook een vakan-
tiegevoel omdat het de geest ledigt; ontspanning 
dus. “We komen om te ontstressen”, sprak de 
damesgroep van de woensdagmiddag. “We praten 
het leven van ons af tijdens het roeien. Tijdens de 
koffie daarna ronden we onze gesprekken af. Nee, 
veel roei-oefeningen zitten er niet in. Dat doen we 
in het weekend wel als we worden gecoacht. In de 
vakantie doet zon en lekker eten hetzelfde met 
ons. Helaas is de zon vaak zoek, vooral in Neder-
land. Een lekker wijntje maakt dan veel goed”.

Waar gebruik je de vakantie voor?, vroeg ik 
aan wat roeiers. “Oh, wat klussen, want dat komt 
er als je werkt meestal niet van.” Vooral door-
werken en in je ritme blijven wist een van de 
volwassenen te melden, want van vakantie raak  
je van slag. Een kwart van de Nederlanders  
houdt om die reden helemaal niet van vakantie. 
Bovendien scheelt dat een hoop uitgaven, is 
daardoor wel zo goedkoop in tijden van recessie 
en voorkomt menig echtelijke ruzie. 

“Wat je doen moet in de vakantie is niet zo moei-
lijk te bedenken”, vindt de jeugd, die de toekomst 
heeft. Lekker doorspoelen, hangen en vooral niet 
trainen en vrienden daarvan laten meegenieten 
via foto’s op Facebook. Na de vakantie is het wel 
weer wennen. Extra vet moet eraf en de regelmaat 
weer terug. Helemaal doorgespoeld beginnen  
we weer vooraf aan met school, studie, werk en 
trainingen. 

“Eigenlijk zoeken we ieder weekend dat vakan-
tiegevoel”, sprak een wat oudere roeier, “maar dat 
is niet zo gemakkelijk met alles wat je ook thuis 
nog moet doen.” Dan levert een goede training 
door de week meer effect op. Helemaal bekaf het 
water afkomen. Goed gepresteerd hebben, geeft 
de kick en het gevoel een winner te zijn, al is het 
alleen maar voor jezelf. 
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