
	  	  	  
Zorgvuldig	  en	  beheerst	  manoeuvreren	  in	  een	  box	  is	  ook	  een	  kunst.	  
	  
Examen 
	  
“Als jullie maar geen Rijnroeier in mijn boot stoppen als ik  mijn stuurexamen S4 (besturing van een 
gestuurde vier, niet te verwarren met S5) moet doen”, gaf ik Fred van de examencommissie van de 
roeiers vooraf mee. “Die lui zijn namelijk nogal eigenwijs weet ik uit ervaring. 
”Oh ja?, zei Fred, die zelf tot die groep behoorde: “deze opmerking is toch wel de omgekeerde wereld." 
"Je merkt wel hoe wij examen afnemen tegenwoordig. In ieder geval gaat een examinator mee in de 
boot. Kan zomaar een Rijnroeier zijn.” 
Op een stralende zaterdagmiddag  was het zover. Eitje, zou je zeggen bij iemand die al zolang roeit in 
bijna alle vormen die te bedenken zijn, maar dat bleek toch niet het geval te zijn. Roeien en sturen 
vereisen verschillende competenties. 
Examen doen met een onbekende bemanning aan boord is geen pré omdat je niet weet hoe zij reageren 
op je commando’s, die in sommige gevallen al spelenderwijs kunnen afwijken van het gebruikelijke 
repertoire. Als daarbij een examinator er lol in heeft om je uit te testen, door commando’s verschillende 
malen niet uit te voeren terwijl hij op slag zit, zijn de rapen helemaal gaar.  “Lekker relaxed zo”, schoot 
het op die momenten door mij heen. Hier had ik geen rekening mee gehouden. Moet je opeens de hele 
tijd alert zijn en commando’s ter correctie toevoegen, terwijl een momentje van dromen toch moet 
kunnen. Zo ben ik dat wel gewend. 
Wat moet je nu met zo'n examinator? De mij toebedeelde Rijnroeier leek mij op dat moment zeer 
geschikt voor in de zak van Sinterklaas, die twee weken daarna op Jason zou komen. Allemaal ruis, en 
dat moet je niet willen, bedacht ik mij al doende wat weer voor extra ruis zorgde. Je moet toch kunnen 
bouwen op je bemanning? 
Wat, gezakt?, reageerden de motorboters verbaasd en ook verbolgen terwijl ze in de clubkamer net aan 
het genieten waren van hun gebruikelijke zaterdagmiddagbezigheid aan de stamtafel. Aan schuimend 
bier geen gebrek.    
“Belachelijk, je had hem gewoon moeten omkopen”, stelde Adriaan met glunderende ogen. “Vijf euro 
of zo”.  
“Nog beter is het om meteen lid te worden van onze Zeil en Motorbootvereniging”, veel beter, merkte 
een andere stamgast op. Het hele gezelschap was vol begrip. 
” Nee”, reageerde ik, “je moet de lat hoog leggen, anders stelt deze test van bekwaamheid niets voor en 
dat moet je niet willen”. Prima zo. 
“En Adriaan, vervolgde ik, met al dat gecross met je zeilboot in de haven tijdens mijn stuurexamen 
maakte je het mij er ook niet gemakkelijker op. Jou ontwijken ging overigens wel goed", volgens de 
examencommissie. 
“Wil je een portie friet van me?”, vroeg de uit het gezelschap meest doorvoede motorboter, want zoiets 
leek hem  toch de beste troost. Toen ik zei dat ik daar geen tijd voor had omdat ik als een speer weg 
moest naar een opening in Bennekom werd algauw het laatste frietje uit zijn bakje met een klodder 
mayonaise in mijn mond gestopt. Hij keek me verwachtingsvol aan. Je gaat zeker op de fiets daar 
naartoe? 
“Ook daar is geen tijd voor”, sprak ik. “Ga mij nu ook mentaal voorbereiden op de volgende keer, want 
de aanhouder wint. Een kwestie van veel oefenen.” 
 
	  


