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Cocon

Donkere dagen en minder op het water. En dat in een periode waarin zoveel moet, de economische
crisis in je nek hijgt en de stress steeds hoger oploopt. De afwezigheid van vele uren daglicht en
ontbrekende zonnestralen ontneemt ons de belangrijkste bron om ons op te laden. Waar kicken we
stress mee af en waar laden we ons nog mee op?
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“In schemer
roeien en nog
net de licht
gevende hemd
jes kunnen
ontwaren als
vlammen in
de nacht.
Lekker knus.”

In het laatste kwartaal is er veel te doen, ook bij
de roeiers. Vergaderingen, ALV’s en nog een
enkele voorlichtingsavond voor de nieuwelingen
veelal gemixt met de meer doorgewinterde roeiers
die zo hun bijdrage leveren, maar toch ook van de
vragen en reacties iets opsteken. We blijven leren
van elkaar.
“Wat een doemverhalen”, riep een nieuwe
roeister verontwaardigd uit tijdens de bijeenkomst waar veiligheid op het water centraal
stond. Haar moeder was 40 jaar bij onze vereniging lid geweest en nooit met die enge verhalen
thuisgekomen.
“Het mag wel wat strenger bij jullie”, merkte
een ander nieuw lid op, die graag checklijstjes
voor zich zag, die de roeier de revue liet passeren
alvorens de boot in te stappen. Met regelmaat
overhoren was voor hem een aantrekkelijk idee.
Een goede voorbereiding is wel het minste wat je
als roeier kan doen, luidde zijn motto.
“We zijn op weg”, suste de voorlichtende
roeister, maar kom maar op met suggesties.
Laten we er over broeden, want alles heeft zijn
tijd nodig.
Bij een vereniging is de kas in de kantine meestal
niet zo erg gevuld. “Belachelijk”, riep een lid van
onze vereniging boos die de teruggave in de vorm
van een handje vol kleingeld niet accepteerde toen
hij voor de zoveelste keer tegen beter weten in

met een flap betaalde. Een hele discussie ontstond over deze kleinigheid. Geef maar aan
bedelende mensen bij de supermarkt, opperde ik,
maar daar deed hij niet aan. Met de opmerking:
“Misschien tijd dat je dat gaat doen”, sloot ik
deze rimpeling af, waarna een mokkende stilte
ontstond en hij wegliep.
De lontjes worden steeds korter zo aan het
einde van het jaar. Druk of niet druk; de rek in
het gemoed wordt minder. Tijd voor een break.
“Zo gezellig, die decembermaand”, sprak de
romanticus. In schemer roeien en nog net de
lichtgevende hemdjes kunnen ontwaren als
vlammen in de nacht. Thuis de kaarsjes en lichtjes
aan. Lekker knus.
“Nou ik verlang naar januari”, sprak de vaal
uitziende jonge moeder. “De kinderen zitten vol
stress van de Sint en de Kerstman en alle dingen
die op school moeten worden gedaan. Iedere
nacht staat er wel eentje aan mijn bed. Hier op de
RV kom ik daarvan los, maar het is niet genoeg
om volledig af te kicken.”
Gewoon meer ‘coconnen’, sprak de roeier-filosoof.
“Gestaag trainen en verder vooral rust nemen
in de vorm van helemaal niets. Slechts af en toe
doe je mee aan het circus. Dan kom je toe aan
reflectie en het maken van plannen voor als het
nieuwe jaar weer begint. De lengende dagen geven
tegen die tijd
net dat doorslag
gevende zetje voor
het realiseren
daarvan. Als 31
december de klok
12 uur slaat, toost
ik op het nieuwe
jaar waar ik vol
energie er weer
tegenaan ga. In
sport, privé en op
het werk. Ik kan
niet wachten.”

