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Impulsgangers
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Wie van leven in de brouwerij houdt… neme een
onbesuisde dame of heer aan boord! Kenmerk
voor hen is het volgen van impulsen die zich
veelal onverwacht aandienen en dus voor reuring
zorgen. In de boot kan dat voor verrassingen
zorgen. Verrassingen die het vooral aan de
borreltafel goed doen.

R&ZV Jason te Arnhem
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In regiowedstrijden
haalde zij met een vaste
wedstrijdploeg goede
resultaten. Sinds drie jaar
schrijft zij een column in
ROEIEN.
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Hij had van achteren het figuur van een roeier.
Aan de voorkant doemden associaties met minder
inspannende sporten op. Altijd in voor iets
nieuws, liet ik mij verleiden een lesje te geven aan
deze 50-plusser onder het mom; alles is te leren,
als je maar volhoudt.
De meest solide gestuurde boot leek hiervoor
adequaat. De haven was leeg, dus geen kans op
aanvaringen door onhandig gemanoeuvreer.
“Laten we maar meteen het roertje eraan hangen
voordat we de boot in het water schuiven”, dacht
hij efficiënt. “O, kan dat niet? Nou ja, fijn dat die
riemen er al in liggen, dat scheelt weer zoeken,
want in deze verscheidenheid aan riemen weet ik
niet de weg”.

“Hoeft ook niet”, was mijn reactie. “Belangrijker
is dat je zo direct rustig en soepel instapt”.
Maar voordat ik iets kon uitleggen, stapte hij
al in de boot op een manier waar je blij bent dat
je een boot hebt die tegen een stootje kan. “En
die riemen moet je bij het instappen voor de
stabiliteit echt vasthouden”, sprak ik verschrikt.
“Anders ga je gauw om.”
“Laten we nu maar gaan”, sprak de onbesuisde
resoluut. “Waar gaan we naar toe?”
“Naar het vlot middenin de haven waar de
skiffboten liggen. Kunnen we daar wat oefeningen doen.”
Als een gek begon hij te roeien. Er stond hem van
deze sport, een blauwe maandag in zijn studententijd, nog iets bij. Zijn rug bleef de hele haal in
de oprijstand, waardoor zijn bollende buik bij de
uitpik flink in de weg zat. “Probeer je rug wat
meer te gebruiken in de haal, want dit werkt zo
niet”, opperde ik. “Jeetje wat is dit vermoeiend”,
riep hij na een halve kilometer uit. Zijn beide
handen in de lucht zwiepend om het zweet van
zijn kale knikker af te vegen. “Wat doe je nou?”,
riep ik. “Nooit je riemen loslaten.” “Hoezo? In
deze schuit kan toch niets misgaan? En waar is de
picknickmand? Kunnen we wat happen, daar op
dat vlot?”
“Nee, we gaan eerst de inpik oefenen en
daarna mag je poep van de vogels op het vlot
wegschrobben. Er is geen vogelwerend net meer,
vandaar. Voor de skiffeurs, die daar vanavond les
krijgen, is een schoon vlot wel zo prettig.”
“Hoort dat ook bij beginnerslessen, schoonmaken”?, vroeg hij verrast.
“Alleen als cursisten zich gedragen als ongeleide projectielen. Je wordt daar heel rustig van.”
De man was blij dat hij even uit de boot kon.
Schrobben lag hem toch meer dan al dat technische gedoe in de boot. “Lekker zo op het water”,
sprak hij later opgewekt.
“Windje, water, wijn. Wat wil je nog meer?”,
sprak hij poëtisch. “Alleen die wijn heb ik nog niet
ontdekt”.
“Over tien lessen misschien, maar die moet je
wel verdienen”.
“Zo zeg, jij bent streng. Maar oké, that’s a
deal.”

