
 

“Ik kies voor skiffen”, sprak de roeier uit de win
nende acht. “Eindelijk af van dat onderlinge 
gezeur over de oorzaak van een teleurstellende 
bootgang. Zelf je richting bepalen over het ver
beteren van je prestaties. Geen beschuldigende 
vinger meer naar de ander, want dat kan niet 
meer. Keihard, anders wordt het niks.”

“Geen idee wat ik wil in de roeisport”, sprak een 
planloze. “In mijn leven laat ik ook alles maar 
komen zoals het gaat; iets tussen laissez faire en 
een beetje bijsturen.”  

Dat wordt vast weer een enorme omweg, voor
spelde ik als deelneemster aan een toertocht die 
met name voor nieuwelingen was georganiseerd 
en de ploeg uitsluitend uit Arnhemse meisjes met 
weinig richtingsgevoel bestond. Wie is er goed in 
het lezen van de waterkaart?

“Maak je niet druk”, sprak de gastheer van de 
vereniging uit het Noordoosten van het land die 
een wherry met routekaartje ter beschikking 
stelde. “Kan eigenlijk niet mis.” 

En natuurlijk ging het mis, want bosjes en vele 
zijwegen leveren teveel dilemma’s op in een voor 
ons onbekend gebied. 

“Laten we maar niet ingewikkeld doen en 
gewoon de haakse hoek die we zijn gegaan weer 
terugwaarts volgen”, stelde er een laat in de 
middag voor. “Is toch ook leuk? Op de heenweg  
zie je altijd weer andere dingen dan op de terug
weg, en anders komen we ongetwijfeld veel te laat 
weer op de RV aan.”

Bij terugkomst was de gastheer zichtbaar teleur
gesteld. “Hoe is het mogelijk?”, moet hij gedacht 
hebben. De gestifte lijnen van de route op de 
kaart waren toch duidelijk?

“In onze dwaling  hebben we gezellige terrasjes 
ontdekt”, verdedigden we. Ook originele adviezen 
ontvangen, bijvoorbeeld over het mijden van 
tijdelijk gevaarlijke vaarwateren. Wie wil er nu 
drijvende rioolbuizen aantreffen tegen de boot? 
Dat kon zo maar, verzekerde iemand ons terwijl 
hij het plekje van onheil midden op de geplande 
route op de kaart aangaf.” Schakelen dus. “Het is 
prachtig om je richting pas onderweg te bepalen 
als die er eigenlijk niet toe doet.”
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We hopen richting te geven aan ons leven; in het 
klein en in het groot. Proberen, want meestal 
loopt het anders dan gedacht. Voor de roeier gaat 
hetzelfde op.  

Waar wil je naartoe in de roeisport?, vroeg ik aan 
een roeier die al een tijdje wedstrijd roeide. 
“Opklimmen tot een betere roeier dan mijn zus, 
want die scoort al goed op Europees niveau.” Hij 
lachte erbij, maar was wel degelijk van plan om 
beter te scoren.

Willen en doen; de richting had hij al bepaald. 
Hij zou haar een poepje doen ruiken.

“Ik deed aan regiowedstrijden, zakte af naar 
gezellig roeien op de rivier, maar wil nu weer een 
trapje hoger”, sprak de gedecideerde roeister. 
“Onze ambities in de huidige ploeg verschillen te 
veel. Heel gezellig hoor, maar ik wil weer meer. 
Het roer gooi ik om.”

“Ben nu toch werkeloos”, sprak de roeier gelaten, 
“dus meer tijd voor uurtjes op het water. Het pept 
me bovendien een beetje op. Wellicht weet ik zo 
sneller welke richting ik wil opgaan in het vinden 
van nieuw werk. Goed voor mijn lijf en goed voor 
mijn geest.”
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