
 

op. De stap om te roeien of op de ergometer te 
gaan, wordt daardoor wat gemakkelijker. Pep op 
pep, zal ik maar zeggen.”

 “Tijdens deze seizoenswisseling vindt toevallig 
ook een wisseling van bestuurders plaats”, deelde 
de voorzitter van onze roeivereniging mee. “Bij de 
volgende jaarvergadering zit er dan deels een 
andere club mensen. Hadden we natuurlijk niet 
zo bedacht, maar dit zal ongetwijfeld weer een 
nieuwe dynamiek geven. Relatief jonge leden zijn 
toegetreden en dat zorgt voor de noodzakelijke 
verjonging.”  

“Ik richt me op de toekomst”, riep de jonge 
knul, “dus is het prima dat dingen voorbij gaan. 
Als je omslaat bij je eerste pogingen in de skiff, 
ben je blij als je weer op het droge staat. De zenu-
wen voor de eerste wedstrijd vergeet je subiet als 
het startschot is gelost. Mooi dat dit ongemak 
gauw voorbij gaat en je je weer op het volgende 
kunt richten. Ongemak gaat voorbij; dat weet je. 
Mooi is dat.” 

Ons drijvende botenhuis krijgt eindelijk zijn 
hellingbeurt voor het onderhoud aan het onder-
watergedeelte van het ponton. Te veel jaren 
hebben we dit noodgedwongen moeten uitstellen. 
Dit najaar was het eindelijk zover. Ongemak voor 
ons allen, maar dat vergeet je zo weer. En de 
rekening? Die zou kunnen tegenvallen. Maar ook 
dat ongemakkelijke gevoel gaat weer voorbij na de 
opluchting van het inmiddels gepleegde 
onderhoud. 

En als het meevalt? Dan doen we iets moois 
met het overgebleven onderhoudsbudget. Dat 
goede gevoel is langer vast te houden wanneer je 
er een structurele bestemming aan geeft waar alle 
leden profijt van hebben.     

En de liefde voor de roeisport? Voor oud-wed-
strijdroeiers gaat die kennelijk nooit voorbij. 
Mooie herinneringen doen beklijven en leiden er 
veelal toe dat de 35-plus-roeiers, als het even kan, 
weer terugkeren naar deze watersport. De roep 
van het water gaat kennelijk nooit voorbij.
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Het avondlicht laat ons nu in de steek. Voorbij is 
het vaarseizoen voor pleziervaart en zeilers. 
Voor roeiers gaat het overdag allemaal gewoon 
door zolang onze oren er niet afvriezen en de 
boten in dat geval liever stil in de loods wachten 
op betere tijden. Helaas duren die periodes veelal 
net te kort voor heerlijke alternatieven, zoals 
schaatsen op natuurijs. 

Blijft het weer onbestendig halfbakken dan raken 
we uit ons humeur. Sikkeneurig wanen we dat de 
winter maar niet voorbij lijkt te gaan. 

“Deze winterperiode ga ik ’s avonds weer naar de 
conditietraining”, sprak een roeister, die het een 
jaartje had overgeslagen. Dat was haar toch niet 
goed bevallen, omdat het tot allerlei pijntjes had 
geleid. Daar zit je niet op te wachten. Maar je 
moet wel telkens weer die drempel over om je luie 
stoel uit te komen. 

“Ik word altijd wat somber in dat laatste 
kwartaal”, zei een ander. “Tegenwoordig kook ik 
met een lichttherapie-lamp aan. Natuurlijk moet 
je daar niet teveel in kijken, want dat is slecht 
voor je ogen, maar het levert wel meer zin in alles 
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