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Hoe komt het toch dat de laatste jaren voornamelijk vrouwen lid worden van onze vereniging?
Bij culturele verenigingen is dat beeld normaal,
maar niet bij een roeivereniging. Bij ‘fifty-fit’
valt het helemaal op. De roeiwereld is toch
bij uitstek aantrekkelijk voor sportieve stoere
mannen?

R&ZV Jason te Arnhem
in verschillende ploegen,
dames en gemengd.
In regiowedstrijden
haalde zij met een vaste
wedstrijdploeg goede
resultaten. Sinds drie jaar
schrijft zij een column in
ROEIEN.

26

Reageren?
Beatrijs.column@gmail.com

Bij het schoolroeien begint het al. Giebelende
meisjes willen het best proberen. Jongens vrijwel
niet. “Hadden jullie niet wat meer knullen mee
kunnen nemen”, vroeg ik een keer aan zo’n groep,
die met allerlei sporten kennis mocht maken in de
Sportweek van hun school.
“Nee, die kijken wel uit”, verklaarde er een.
“In zo’n korte broek loop je toch voor paal? En
zeker met die witte benen.”
“Zeg, wat verwacht je; denk je dat we daarvoor
tijd hebben?”, zei een pittige dertiger. “Ik moet
steeds beschikbaar zijn in mijn werk om hogerop
te komen of tenminste om mijn baan te behouden. Roeien kost teveel tijd als je het goed wil
doen en die heb ik niet. Een portie hardlopen of
fietsen op het door mij gekozen moment schikt
beter en is best effectief. In korte tijd kick je af.
De gratis endorfine die mijn lijf dan aanmaakt,
geeft mij het optimisme om door te gaan.”

“Werk, gezin, vrienden, familie en nog andere
zaken vragen allemaal aandacht. Soms onvoorspelbaar veel. Dan zou ik alleen af en toe wat
kunnen roeien. Een hele dag aan een wedstrijd
besteden en daarvoor nog structureel flink
trainen? Ik zou het best willen, maar raak al
overspannen bij het idee”. Al sprekende keek deze
veertiger weg naar de voorbij trekkende wolken
alsof hij naarstig naar zonnestralen zocht.
“Ik ben weduwe geworden en heb altijd hard
gewerkt, gezorgd et cetera en dacht dat lid worden
van een roeivereniging een goede optie is voor het
onderhouden van mijn gezondheid in brede zin
van het woord. Goed voor het lijf en goed voor de
psyche”, verklaarde een roeister in spé.
“Toch prachtig dat ik op mijn leeftijd nog
aan een nieuwe sport begin”, stelde een ander.
Ook deze dame was de 50 al heel ver gepasseerd.
Een andere verklaring ging over de slijtage van
haar gewrichten waardoor het tennissen niet
meer ging en roeien een goed alternatief bleek.
“Ik krijg er bovendien weer nieuwe vriendinnen
bij”, veronderstelde ze vol vertrouwen.
“Dat begrijp je toch wel waarom mannen zich
niet in grote getale aandienen?” De jonge moeders
die al heel lang lid zijn van onze vereniging keken
mij uitdagend aan. “Wij vrouwen
nemen onderhand de wereld over”.
Het woordje ‘macht’, wat een
typisch mannenwoord is, werd niet
door de spreekster gebruikt. En
voor de fifty-fit vrouwenaanwas
hadden zij ook een verklaring.
“Oh, die nemen het er gewoon van.
Lekker de hort op met een instelling van “enjoy-the-moment”. Hun
mannen gaan vissen of moeten nu
langer doorwerken. Hoe gezond
gaan die mannen dan later wel hun
pensioen in?”
Welke verklaring hebben de mannen
hier zelf voor? Wie het weet, mag
het mij vertellen.

