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De rubriek waarin (nieuwe) leden zich
voorstellen.
Hallo, mijn
naam is
Sjoerd van
Houten.
In 1991
ben ik in
Nieuwkoop
komen
wonen. We
zochten destijds een woonplaats
buiten Amsterdam, in een waterrijke omgeving en vonden die aan de
Nieuwkoopse plassen. Sinds die tijd
vaar, roei en zwem ik veel in de plas
en met een beetje mazzel kan er ook
geschaatst worden. Het is een klein
gebied maar ongelofelijk mooi. Ook
na 30 jaar hetzelfde rondje blijft het
boeien en verveelt het nooit.

Lockdown 2020 - ????

Mimi werd door haar team verrast met wijn, een bos bloemen en een gehaakt
mondkapje in clubkleuren
Tja daar zit je dan ineens helemaal in je eigen bubbel. Je mag niets ‘leuks’meer doen van
oom agent. (zo voelt het).
Ik heb dan nog het geluk dat mijn werk gewoon doorgaat, waarbij het thuis werken op 80%
neer komt, waardoor je zo nu en dan toch nog het contact met je collega’s hebt. Maar ja,
het sporten, zowel roeien als fysio sport, helaas dat mag niet meer. Dus je wereldje wordt
toch echt wel klein, dit geldt natuurlijk voor ons allemaal.
lees verder op pagina 3 a

Instructie in coronatijd
De 8 enthousiastelingen die in augustus
voor het eerst de roeiriemen ter hand
namen, volgden de 10 kennismakingslessen
met goed gevolg. Ze werden enthousiast
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voor de roeisport en onze vereniging. Na
deze introductie wil je ze natuurlijk ook zo
snel mogelijk leren sturen.
‘Klein probleempje’ dit jaar is de corona.

a

lees verder op pagina 2

Ik ben, door de invloed van buurman
Haico, in 2018 weer lid geworden
van de Meije. Weer lid, omdat ik
vanaf 1992 ook een paar jaar lid
ben geweest. Eigenlijk roei ik mijn
hele leven al. Als 7 jarige jeugdroeier
ben ik bij Roei-en zeilvereniging de
Eem in Baarn begonnen. De eerste
10 lessen zat je daar vast aan een
lang touw, zodat de instructeur je
naar de kant kon trekken als er weer
een rijnaak uit Amersfoort voorbij
kwam. Tijdens mijn studietijd heb ik
bij Poseidon in Amsterdam geroeid
en daarna zoals gezegd de Meije.
Met Poseidon heb ik twee keer de
Elfstedentocht geroeid. Ook werd
door Poseidon jaarlijks de handicaptocht georganiseerd. Dit was een
puzzelroeitocht door de grachten
van Amsterdam. Toen kon dat nog,
tegenwoordig is het met al het
sloepverkee daar veel te druk voor r.
Met de Meije heb ik in de jaren ’90
de Head geroeid. Ik vond daar vorig
jaar nog een foto van en die heb ik
in het clubhuis gezet. Wat een jonge
koppies allemaal, hahaha. Nu roei
ik op zaterdag met de krasse knarren heren 8 en op zondag met een
dames-heren gezelschap.
Helaas is er door corona weinig mogelijkheid om te roeien. Dat ligt ook
deels aan mezelf. Ik ben namelijk
best lui en wil alleen maar roeien
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Margriet, toen er ijs lag en we alleen in de bak konden roeien.

Vervolg Instructie in Coronatijd

a
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We hanteren de 1,5 meter regel, dus 1 persoon stuurt
en 1 roeit op de boegplaats in een C 2.
We zijn tot de volgende oplossing gekomen: wekelijks
wordt er geroeid in estafettevorm. De Snor en Buffelkop zijn op zaterdag in de vaart met een instructeur
en een roeier. Na een uur les treden andere instructeurs en andere roeiers aan. In 2 weken komt zo iedereen aan bod.
Zoals gewoonlijk blijft het best wel even wennen om
een boot te sturen en ja …hoe zijn de commando’s ook
alweer. Slag klaar maken, Slag klaar, Af!
We gaan ervoor ook in coronatijd!
				
Bernadette

vervolg van pagina 1

met een gestuurde boot zodat ik
niet constant hoef uit te kijken.
Ik ben ervan overtuigd dat we
deze zomer weer volop kunnen
roeien en kijk daar erg naar uit.
Tot die tijd blijf ik het Meijepad
op en neer wandelen zodat ik
toch heerlijk kan genieten van dit
mooie stukje Nederland.
Ik geef de pen door aan Peter
Boot uit mijn zondagploeg.
Groeten, Sjoerd

De woensdagochtend roeidames
Hoe komen de woensdagochtend roeidames
(70+) de coronaperiode door? Om fris en
fruitig te blijven hebben we het over een
andere boeg gegooid! We fietsen, golfen, een
enkele dappere dame roeit door en er wordt
flink gewandeld, en dan blijken er nog veel

Het eerste ijs bij de loods.
Foto: Marie-Louise

onontdekte plekjes te zijn in Nieuwkoop, wie
kent bijv. het Clausplein? Via modderpaadjes
en scheve stoepen ontdekken we zo ons
uitdijende dorp. Voorlopig gaan we hiermee
door tot we allemaal weer veilig in de boot
kunnen stappen.
Marjoly

2

Vervolg pagina 1: Lockdown??

a

Tussen de 1e en 2e lockdown
mocht er gelukkig weer geroeid
worden, daar werd enthousiast
door mijn zondagploeg en
de mannenploeg gebruik van
gemaakt. Met de Boudse
meijde ploeg heb ik sinds mijn
nieuwe job een ene week wel
en andere week niet regel, dus
dat staat voor mij even op een
lager pitje.
Bernard van onze zondagploeg
heeft ons verlaten omdat hij
zo nodig moest verhuizen!!,
dus wij hebben (gelukkig) nog
afscheid kunnen nemen met
een toertocht. Achteraf bleek
dit ook gelijk de laatste zondag
te zijn dat er geroeid mocht
worden, want jawel daar kwam de 2e lockdown.
Het was een ontzettend geslaagde leuke dag, waarbij ik op
plekken kwam die ik nog niet eerder had gezien, rondje
Mijdrecht, wie had dat kunnen bedenken. Het enige jammere
is de vele sluisen.

geloof dat de mannen mij toch ook missen, want ineens werd
ik op 7 november door Haico gebeld of ik thuis was. Hij kwam
samen met Maurits als afgevaardigden van de ploeg. Ze misten
me en wilden, wat ze ieder jaar doen, me even verwennen.
Zo leuk, kreeg een mooie bos bloemen in de clubkleuren,
een boek, fles wijn, het leek wel een kerstpakket. Geweldig
verwend. Het mooiste van alles is het mondkapje in de

Wat ik wel grappig
vind is de situatie
die ik met mijn
mannenploeg
ervaarde. Ik train nu
toch al een paar jaar
met ze, altijd gezellig,
ik leer veel van ze, de
band wordt sterker en
sterker. Dan komt de
1e lockdown, in het begin vond ik het eerlijk gezegd wel lekker,
ik was nu ineens ‘vrij’ op de zaterdagochtend, heerlijk!! In
die stilte periode werd ik heel lief gebeld door Jan Willem en
Lenaert, hoe of dat het ging.
Op het moment dat je dan weer met elkaar in de boot
stapt, kom je er achter dat je ze toch ECHT gemist hebt. De
gezelligheid, de interactie, het gekwebbel, want ja mannen
kunnen echt kwebbelen!!

clubkleuren..... gehaakt!! (Maurits in zijn vrije tijd) Nogmaals
top mannen!!
Ik hoop echt dat we in het voorjaar weer kunnen roeien met
elkaar, want ik mis de sport, de mensen, maar bovenal de
gezelligheid.
BLIJF GEZOND!
Mimi

Coastals

En ... toen kwam de 2e lockdown die nu nog aan de gang is. Ik
We hadden wel gedacht dat de
Coastals Kiekendief en Visdief een
aanwinst zouden zijn voor de
vereniging, anders hadden we ze niet
gekocht. Maar de timing van aankoop
had niet beter kunnen zijn nu we
elkaar een tijdje niet lekker in de nek
mogen hijgen.
Goed, voor onervaren roeiers zijn
ze in het winterseizoen nog niet
aan te raden maar de stabiliteit is
werkelijk fantastisch en ook voor
de meer ervaren roeiers is het een
plezier om er in te roeien en in de
wintermaanden een supermooi
alternatief voor het skiffen (Er
is zelfs al sneller in geroeid dan

volgens professor Hein B. theoretisch
haalbaar is).
We hebben de indruk dat het
enthousiasme breed gedeeld wordt.
Ik raad dan ook iedereen aan om de
coastals in het voorjaar en de zomer
uit te gaan proberen. Zonodig zal er
door de skiffeurs instructie worden
gegeven.
Maar
voor bijna
iedereen zal
het zitten en
wegroeien
zijn. Ze zijn
wat zwaar
Bea in de Visdief
om te tillen
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maar hoe ze nu liggen zal het voor
bijna ieder tweetal te doen zijn. En
reserveer ze vooral zodat je niet
misgrijpt en schrijf ze ook op in het
afschrijfboek zodat we weten hoe
groot het gebruik/de belangstelling
werkelijk is.
Jan-Willem

De VLOTHOND
Middenin de lockdown, en niet eens de
intelligente, wordt er ook nog eens een
avondklok ingesteld. In eerste instantie voor twee
weken, maar de kans is groot dat ie wat langer
gaat duren. Hopelijk kan het midzomernacht
roeien dit jaar nog wel doorgang vinden...

Catch’. Misschien zijn er ervaren roeiers die weten waar de
oorsprong van de Inpik te vinden is
Maar goed, als roeiers weten wij wat er met de Inpik
bedoeld wordt, dat is toch het
belangrijkst. Dan de techniek op zich:
zoals alle Meijeleden weten en gelukkig
consequent toepassen, draaien we ons
blad tijdens het oprijden in de boot geleidelijk zodat het
blad, aan het eind van het oprijden, verticaal staat: klaar
voor de Inpik!

Inpik

Onze roeiactiviteiten liggen nu al geruime tijd
grotendeels stil en het ziet er niet naar uit dat dit op
korte termijn zal veranderen. De wandelschoenen zijn,
door de vervangende trainingen, bijna versleten en het
droogroeien begint zo langzamerhand erg vervelend te
worden, zeker nu het NK indoorroeien achter de rug is. Er
is eigenlijk niets meer om voor te trainen.
Misschien is het zinvol om de focus te verleggen naar
de theorie van het roeien. Daar is, aldus
verschillende insiders, een heel boek mee te
vullen. Een simpele rubriek in de Klets Mail is
daar zeker niet genoeg voor, al deed Hein in het
decembernummer een heldhaftige poging met zijn ‘heldere’
betoog over de hydrodynamica van de roeiboot.

Dan volgt het Moment Suprême; je brengt je armen vanuit
de schouders iets omhoog waarmee het blad rustig en
resoluut het water nadert, in het water zakt en wordt
vastgezet. De Inpik is daarmee afgerond en de roeier is klaar
voor de haal. Tot zover geen problemen;
iedereen begrijpt hoe dit werkt. Echter,
er komt nog een klein extra dingetje bij
kijken en dat is het meest essentieel bij het
roeien, namelijk de timing oftewel wanneer, hoe snel, zonder
plons en hoe zet je vast, allemaal op hetzelfde moment etc.

Timing

Misschien moeten we het een beetje simpel houden en er
één onderdeel uitpikken wat weliswaar klein, maar daarom
zeker niet minder belangrijk, is. Dit onderdeel van het roeien
wordt ‘De Inpik’ genoemd. Hoe we toch aan die
uitdrukking komen is mij een raadsel; het lijkt niet
voort te komen uit de uitdrukking ‘Pik in, het is
winter’ want het roeien is voor mij toch eerder
een zomer- dan een wintersport. Ook lijkt het
me geen correcte Nederlandse vertaling van de kreet die
ervoor bestaat in de internationale roeiwereld namelijk ‘de

Timing is lastig en vrijwel onmogelijk om net zoals techniek
te beschrijven. Het heeft met gevoel te maken. De ene roeier
voelt het wel en de andere niet. Als ‘stuur’ doe je er soms
alles aan om via aanwijzingen dit gevoel bij
de roeiers te ontwikkelen maar lang niet
altijd met succes. Daarom het advies van de
Vlothond: ga in deze lockdown en roeiloze
periode op zoek naar je gevoel!

Gevoel

Jeugdleden Jos,
Arne en Björn
aan het woord

Hopelijk tot snel op het vlot of in de boot!

Arne: Waren we net weer lekker begonnen met ergometeren en druk aan het trainen voor de
aankomende egowedstrijd, komt er weer een lockdown. Ook veranderde er nagenoeg niets
voor ons, het demotiveerde wel flink. Sinds de Kerst hebben we weinig geroeid, maar alsnog
hebben we op 30 januari aan een Nationale Jeugd ergometerwedstrijd meegedaan. Omdat we
natuurlijk niet naar een centraal punt konden voor de wedstrijd, hebben we zelf bij de loods
een 500 m sprint gedaan en de tijd opgestuurd naar de wedstrijdcommissie. Naast het roeien
kom ik de lockdownperiode goed door. Omdat ik in de eindexamenklas zit mag ik gelukkig naar
school waar ik nog enig sociaal contact kan hebben.
Björn: Ik heb door de lockdown vooral veel problemen met motivatie voor het roeien en voor
school. Voor de rest heb ik niet ergens last van.
Jos: Sporten in de zaal gaat sinds de lockdown niet meer door, daarom heb ik al een een tijd
niet gevolleybald. Gelukkig gaat het roeien wel door, lekker buiten op het water. Met de jeugd
hebben we niet zo heel veel meer geroeid, behalve af en toe een ergometer-traininkje. Met
de zaterdagploeg, waar ik samen met mijn vader mee roei, zijn we elke week nog het water op
gegaan. Vaak in de Coastal en soms in zeeschuiten als de Snor en de Buffelkop.

Jos

Björn
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Arne

Hallo, even voorstellen.
Ik ben Frank van der Weijden en ben
teamcaptain van roeigroep ‘Op Slag’. Wij
roeien op zaterdag en zijn met tien enthousiaste roeiers.
In het voorjaar van 2019 zijn we gestart
met roeilessen en onder vakkundige begeleiding hebben wij ons roei- en
stuurdiploma weten te bemachtigen.
We hebben een prachtig roeijaar gehad met mooi weer en
leuke georganiseerde tochten
zoals de vollemaantocht en de
lentetocht.
Toen brak 2020 aan en gingen
we vol energie en roeilust
het nieuwe jaar in… totdat de
maand maart aanbrak. De rest
is eigenlijk geschiedenis.

Roeien in
Coronatijd door
roeigroep
‘Op Slag’

het voor de sport, de natuur en
Roeiers klaar...? doen
niet te vergeten de gezelligheid.

Even voorstellen: wij zijn de
‘Donderdagochtend-roeidames’: Cocky,
Mieke, Herma, Henriëtte, Greet en
Hanneke.
De meesten van ons roeien al zo’n 20
jaar bij deze ploeg, volhouders dus. Wij

In juni konden we gelukkig weer roeien. Totdat de tweede golf aanbrak en
we alleen nog met tweeën in de boot
mochten. Onze groep was ook wel te
groot en het was niet langer
verantwoord om met z’n
tienen tegelijk op zaterdagochtend te verzamelen.
We hebben de groep in
tweeën gedeeld met verschillende roeitijden.

Al met al vinden we het
roeien nog steeds erg leuk
en de animo is in ons team
alleen maar toegenomen.
Met veel plezier roeien
we elke zaterdag trouw en
sommige ook doordeweeks nog een keer.
Gelukkig is nog niemand besmet geraakt en hopen we op een
betere toekomst met veel roeiplezier.
Frank

Het roeiverbod werd met veel gemok en onbegrip ontvangen.
Met de kennis van nu onbegrijpelijk natuurlijk maar we hadden gewoon super veel zin om te roeien.

Bakken maar!

Carla Tavenier was de zondebok (sorry
Carla, hoorde bij je functie)

Nu even niet dus: lockdown. Dat is
even wennen voor dames die alles
opzij schuiven voor hun wekelijkse
donderdagochtend-uitje.
Wat nu? We hebben onze eigen Jaïr
Ferwerda op pad gestuurd om dat voor
jullie uit te zoeken. Hij kwam met een
interessant verslag. Onze dames hebben
een gezamenlijke hobby: bakken. Het
bedenken, invetten, afwegen, kneden
zit bij een aantal in de genen, de
overige dames zijn getalenteerd in de
beoordeling van de baksels. Met recht:
‘roeiers klaar, bakken maar’. Onze
recepten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Ook nieuwe hobby’s worden
aangeboord: zelf kaarsen maken. Zo
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leuk om te doen en je bent circulair
bezig. Daar houden wij van als
natuurliefhebbers.
Waar nu ook tijd voor is: eindelijk dat
fotoboek eens maken van die losse
kiekjes. En ja hoor, wij dwalen in onze
archieven op zoek naar het ‘Perfecte
plaatje’. Even heerlijk wegzwijmelen
in ons roeiverleden: zo gezellig die
verjaardagspicknick bij de Maarten
Freeke Wije en dat vaartochtje via het
woelige water van de Zuiderplas naar
de Ziende. Waar blijft de tijd.
En zo vermaken we ons, met wat lezen,
wandelen en fietsen vullen we verder de
tijd. Gelukkig ‘De Wereld Draait door’,
we kijken uit naar betere tijden. Intussen
proberen we lekker fit te blijven, straks
weer met z’n allen ‘handen aan de
boorden’.
Hanneke

Roeien op woensdagmorgen

Wij (Ageeth, Paula, Greet, Suze, Anita en Marie-Louise)
genieten op woensdagochtend nog zoveel mogelijk van het
‘nieuwe’ roeien in Coronatijd. Meestal is het een combinatie
van roeien en wandelen waarbij we elkaar afwisselen. Wij

Nog een
damesviertal dat altijd
graag woensdagochtend
te water gaat

kijken ernaar uit om weer als vanouds in de Odysseus te
kunnen roeien maar voor nu is het roeien met de riemen die
we hebben en genieten we ook hiervan!
				 Groetjes Marie-Louise

Tijdens de coronatijd hebben wij ergens
tussen de 1e en de huidige golf nog
mooie tochten kunnen maken naar
stille stukjes van de Nieuwkoopse
plassen.
Helaas is dit de laatste weken niet
meer gelukt, maar hebben wij elkaar
wel in levende lijve ontmoet. En wel in
het nieuwe huis van Eline die sinds 29
januari verhuisd is naar Alphen a/d Rijn.
Aan de oude Rijn om precies te zijn.
We hebben vanaf het dakterras

Groeten van Bea, Diana, Maaike en Eline
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een groepsfoto gemaakt en ons
voorgenomen om, zodra het weer kan,
naar deze plek te roeien. De steiger is
er al en aan de tuin met terras wordt
gewerkt.
Ook andere collegaroeiers zijn van
harte welkom, even het sluisje bij de
Ziende door en dan rechts aanhouden.
Iets voorbij het grondbedrijf Verslootvan Wingerden vind je deze nieuwe
rustplek. Wij kijken er naar uit om deze
tocht te maken. Tot gauw allemaal!

De Grote Zilverreiger

Wat ruist er in het
struikgewas?
Een wintergast dat is het. Vanuit
Polen en Hongarije komen vele Grote
Zilverreigers in de winter onze kant op.
In de winter is deze sierlijke vogel veel te
zien. De Grote Zilverreiger is behoorlijk
toegenomen in aantal. Op de plas maar
ook in de weilanden kun je deze vogel
bewonderen.
Al sluipend op die lange stelten langs
de slootkant (lijkt mij lastig om dan te
sluipen) gaat deze reiger op zijn prooi af:
een visje, een kikker, muis of rivierkreeft.
Mooi om te zien als deze vogel zijn prooi
in het oog heeft. Hij is dan helemaal
geobsedeerd. Een paar flinke stappen,
een snelle beweging met zijn sierlijke
hals en met zijn dolkvormige snavel
spiest hij zijn prooi en…. hap, slik, weg is
de prooi.
Hoewel je deze vogel meestal alleen in
actie ziet slaapt hij zelden alleen.
In de avond net voor zonsondergang
verzamelen ze vaak in grote groepen
op hun gezamelijke slaapplaatsen.

Grote groepen? Dat zit er voor ons nog even niet
in. Zeker niet net voor zonsondergang met de
geldende avondklok. Wij moeten het voorlopig nog
even doen met 2 maximaal roeiers in de roeiboot.
Maar gelukkig kunnen we op deze manier toch nog
roeien. We blijven dan ook maar even roeien met
de riemen die we hebben en uitzien naar betere tijden.
Wat zullen we het straks weer kunnen waarderen als we weer los mogen. Dat gaat gebeuren, ik weet het zeker.
Alleen weten we nog niet wanneer. Dus: HOU NOG EVEN VOL! en pas goed op jezelf.
Margret van der Laan

Week

Ploeg

Captain			

De bardienst op een rijtje:
* koffie/thee zetten * kantine aanvegen * vensterbanken uitnemen *ramen zemen * WC schoonmaken * Afwassen
7
* keuken netjes achterlaten * Vuilniszak verwisselen en volle zak meenemen!

Hoe Covid het mannen veteranenteam
heeft geraakt?

Nou, roeimaten die een riant onderkomen bezitten op het Italiaanse en Spaanse platteland waren tijdens de eerste
lockdown al gauw spoorslags vertrokken teneinde hier het besmettingsgevaar te ontvluchten. Dat gold jammer genoeg niet
voor Leo Sonneville. Die woont eenvoudig 3 hoog achter in dat Sodom en Gomorra van 020 en bleek achteraf ons eerste
coronaslachtoffer. Niet eens verwonderlijk natuurlijk want die regio stond lange tijd aan kop van de besmettingscijfers. Maar Leo,
sportman in hart en nieren en altijd zuinig geleefd, is een man van staal en toen we aan het begin van de zomer weer mochten
roeien in de coastals was ie weer helemaal de oude.
Wat later in het jaar werd het gelukkig weer toegestaan om in de acht te gaan roeien. Na die lange periode van verbod viel het
gewoon op hoe goed het ging. Zo zie je maar weer dat vaardigheden in de jonge jaren opgedaan het langst blijven beklijven bij
ons veteranen.

ERGOMETEREN

Maar ja, gaandeweg het najaar ging bij het stijgen van de besmettingen en het dalen van de watertemperatuur ook het
meermansroeien weer op slot. Jan Fransen en Nick Draper zijn van ons 15 man tellende roeiteam de enig dyehards die het koude
water durven te trotseren.
Ton Gietman houdt weliswaar de optie open, maar dan alleen onder de voorwaarde dat het dinsdags windstil is, boven de 15
graden en er een zonnetje aan de hemel staat. Jammer genoeg zit het weer deze winter niet erg mee dus blijft het bij Jan en
Nick. Maar er gloort hoop aan de horizon. Op het moment van dit schrijven is zojuist de eerste 90-plusser ingeënt. Het kan niet
anders dan dat ons veteranenteam er kort achteraan komt met de vaccinatie. Dan zullen wij de eersten zijn die er weer met de
acht op uit gaan trekken.
Fred Broersen
Sommige mensen vervloeken de
ergometer, voor anderen is het een
vrij onbekend ding dat met name in de
weg staat en weer anderen vervloeken
het ding maar zien er toch een goed
trainingsmiddel in.

en neem van me aan dat je dat gevoel
hebt als je met een hartslag van 190 na
een half uur bijna van je bankje tuimelt.
Maar zoals we altijd tegen elkaar zeggen.
We hadden toch niets anders te doen en
na afloop is het best lekker.

Ik behoor tot de laatste groep al
vervloek ik dat ding alleen de laatste 5
minuten van een trainingssessie van 30
minuten. Dus dat valt mee. En eigenlijk
komt dat alleen omdat ik nou nooit eens
een beetje rustig aan kan doen. Gewoon
een stapje terug als hartslag en pijn in
de benen beginnen op te lopen. Gewoon
een stapje terug om het leuk te houden.
Maar nee, ik moet zo nodig het gevoel
hebben dat er serieus getraind wordt

Het kan natuurlijk ook anders, ook in
deze koude Coronatijd.
Rij het ding naar buiten, met je neus in
de frisse lucht, vogeltjes om je heen,
uitzicht op het water, lekker een half
uurtje peddelen op 65%. Doe dat 2 keer
in de week en moet je eens opletten
hoe je conditie en humeur er van op
knapt. En het kan (bijna) altijd want 90%
van de tijd worden de 2 voor buiten
beschikbare ergometers niet gebruikt.
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Meld het alleen wel even, dan weet je
zeker dat er 1 vrij is. Je had waarschijnlijk
toch niets anders te doen en na afloop is
het best lekker.
Jan-Willem

Een zaterdagmorgenlockdownbeleving
Het kan niet anders
dan dat het jaar
2020 -ook voor
roeivereniging
de Meije- in het
teken stond van
de lockdown. Dat
betekent: geen Meije
roeievenementen,
niet in de kantine
blijven hangen na het
roeien, boot virusvrij
maken, anderhalve
meter afstand houden
etc. Van de regels,
die ik nu noem staat
het gemis van de
gezelligheid van het
koffiedrinken bij mij
helemaal vooraan. Dat
zal voor iedereen wel een belangrijk
punt zijn, want al een jaar lang staan de
kranten vol met verhalen waarbij men
het contact met anderen als gevolg van
de corona maatregelen mist . En ook bij
mij was dat dus het eerste wat me te
binnenschoot, toen mij gevraagd werd
mijn lockdownbeleving op te schrijven.
Een negatief ding en ik had me nog zo
voorgenomen om een positief verhaal
te schrijven, maar eerlijkheid gaat boven
alles.
In de zomertijd is het met de roeicoronaregels een beetje op en af gegaan, er
was zelfs even een periode waarbij de
boten nog bemenst konden worden met
het aantal waarvoor een boot eigenlijk
ontworpen is. Dat wil zeggen bijvoorbeeld in een gestuurde vier kon je echt
met vijf personen in de boot plaatsnemen. Maar nu met de laatste regels
voelt de bemanning van de boot wel
vreemd aan. Om in een wherry met een
stuur en maar één roeier te zitten met
een afstand tussen stuur en boeg van
hier tot gunter went niet echt. Het positieve van zo’n ruime bezetting is dat het
leidt tot inzicht in je roeitekortkomin-

de Nieuwkoopse plassen
als ontsnapping aan
de vrijheidsbeperking,
die was opgelegd en
was het in vergelijking
met voorgaande jaren
stervensdruk. Maar deze
winter vindt men het
misschien te koud, of
het bootje ligt misschien
ergens in een loods
opgelegd, in ieder geval is
het rijk nu voor de roeiers
alleen en dat maakt de
plassen wel betoverend.
Op de plas is het werkelijk
fantastisch stil en mooi.

gen. Ik dacht in een meermans bezette
roeiboot altijd dat één van de anderen
stiekem aan het diepen was. Nu kan het
niet anders dan dat ik zelf degene ben
die de boot in onbalans brengt. Nu wist
ik dat eigenlijk al -vertel het niet verdermaar deze zomer heb ik (in mijn tweede
roeijaar) in een coastal skiff geroeid en
daar werd mij ook al duidelijk dat ik toch
met enige regelmaat aan het diepen
was, met enige hachelijke momenten tot
gevolg. Nu met dat koude water laat ik
de coastal dus maar voor een ander, die
niet bang is om kopje onder te gaan.
Eigenlijk verbaast het mij dat het nu in
de winterperiode zo stil is op het water.
In de afgelopen zomer gebruikte men

Misschien roept de
bijgevoegde foto van het
restaurant café ‘Het Vliegend Paard’ de
vraag op wat dit nu met roeien tijdens
de lockdown te maken heeft, maar het
gemis aan de gezelligheid van samen
koffie drinken, brengt ons ertoe om op
de Gemeentevaart de Vliegend Paard
afslag te nemen om van koffie to go te
genieten. Zo zie je maar weer dat van de
nood een deugd gemaakt kan worden.
Straks, als we allemaal gevaccineerd zijn,
houden we de Vliegend Paard afslag
erin. Dat zal overigens nog wat worden
als de stuur zegt: slagklaar maken!
slagklaar! af! Dan blijkt natuurlijk dat
een ieder dat helemaal verleerd is en
dat alle gelijkheid zoek is. Het is vast niet
voor niets dat een journalist ons al in
2019 erop attendeerde dat asynchroon
roeien tot sneller roeien leidt dan
synchroon. Hadden we maar naar hem
geluisterd, dan had hij niet voor deze
lockdown gezorgd om ons op die manier
tot het asynchroon roeien te bewegen.
Ik ben benieuwd wat voor een roeijaar
dit jaar 2021 gaat worden.
Idzard Tinga

De zaterdagmorgenploeg van Marijke in aktie
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Wat nog wél kan...
Als we het afgelopen jaar nog eens evalueren wat de roeimogelijkheden betreft,
was het toch wel droevig gesteld. Eerst mocht er niks, toen op afstand, weer alle
sportmogelijkheden op slot; zelfs roeien in de buitenlucht kon even niet vanwege
de Covid. Triest allemaal. Zelfs de toegang tot de ergometers was een periode afgesloten. Je miste je roeimaatjes, de gesprekken in de boot, de koffie na afloop. Als
je mensen appte of sprak was het eensluidende antwoord: SAAI en ik mis het roeien
toch zo.
Toch was het niet allemaal ellende want er kon toch ook wel weer veel en ik bedacht
wat ik allemaal gemist zou hebben als ik thuis op de bank was gebleven.

l Het hoogtepunt van de zomer was ontegenzeggelijk de Elfstedentocht. Met z’n

l

l
l
l
l

achten een week door Friesland roeien; een geweldige ervaring. Veel plezier
gehad en prachtig weer. Wat wil een mens nog meer! Ook het roeien op de Hollandse wateren was geweldig.
Toen er weer beperkt geroeid mocht worden ontstond een run op 2persoonsboten. Er werden schema’s opgesteld wie waarin kon roeien en samen met Marianne de Aloha ophalen bij Ineke en Henk, we voelden ons net de jongedames op
het schilderij van Renoir met onze strohoed en bloemetjesjurk.
Met Margret in de boot om IJsvogels te spotten… vier IJsvogels gezien….Margret
vijf; maar zij is een vogelaar
Een kanoёr die je op een Visarend wijst.
Het riet dat alweer wordt gesneden en/of gemaaid omdat Natuurmonumenten
meer gras- en moeras wil voor de zeldzame planten. Dit levert dan mooie doorkijkjes op.
Samen met Marianne in de coastals, of met 2 in de Snor of IJsvogel. Leuke ervaring op de Kleine Polder en het ontdekken van een sloot waar ik nog nooit had
geroeid. Met dank aan Bernadette en Nick.

Tja, sinds de herfst en winter zijn intrede heeft gedaan is de vrijdaginloop geslonken
tot wel een heel klein clubje. En jammer dat het weer op dinsdag meestal wat tegenzit. Maar dan waardeer je het des te meer dat het op vrijdag meestal prachtig is met
vaak een lekker zonnetje. En als het dan op dinsdag mooi is en we kunnen weer het
water op, wordt je ook helemaal blij van de koffie-to-go die ons werd aangeboden
door Irene. Geweldig zo’n roeimaat aan de plas. Heerlijk om weer even bij elkaar te
zijn – zij het op afstand – om te horen hoe iedereen deze periode is doorgekomen
zonder al te veel ziekteverschijnselen. Roeien is dus ook goed voor de weerstand!
Toch blijft het een troosteloze aanblik: bijna alleen aankomen op het terrein; een kantine waar geen levendigheid is. Maar hopen dat alles weer snel wat beter zal gaan.
				 Marianne en Corrie

U i t d e S t u u rs t o e l
Om allerlei redenen voel ik mij een
van de minst getroffenen van deze
coronacrisis.
Ik ben van nature vrij saai en meestal
toch al om 21 uur binnen, qua roeien
ben ik een fan van skiff en coastal en ik
heb ook geen hekel aan de ergometer.
Toch begin ik de gezelligheid van
de zaterdagmorgen en andere
roeimomenten en evenementen bij de
roei enorm te missen.

En ook al denk je dan dat de lockdown
weinig met je doet, als je i.p.v koffie
na het roeien op zaterdag moeite hebt
met de keuze of je alvast mee gaat doen
met de tuinvogeltelling of toch maar
(met veel plezier) verder gaat met de
kabouterpuzzel van Rien Poortvliet, dan
is er toch wat gaande.
En je gaat ook rare dingen horen. Zo
wordt er buiten ge-ergometerd en toch
lijkt het soms of er gehijg van de zolder
komt, alsof er nog vibraties hangen van
eerder geleverde ergo-inspanningen.
Heel spooky allemaal.
Veel roeien en instructie ondanks de
beperkingen
Maar ondanks de last is het een
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lust om te zien dat er ondanks de
coronabeperkingen toch nog met veel
enthousiasme geroeid wordt. Weliswaar
in uiterst kleine ploegsamenstelling
maar toch.
Fijn ook dat dat ook en misschien wel
juist geldt voor de wat minder ervaren
roeiers en dat Bernadette met de
CIC waar mogelijk de instructie van
nieuwe leden door laat gaan. Dat de
Snor (gebruikt als gestuurde C1) tot de
populairste boten is gaan behoren had
niemand kunnen verzinnen.
Zonder roomser te zijn dan de paus
lukt het ook goed om de Coronamaatregelen in stand te houden. Op
zaterdagmorgen is het soms bij het
wisselen van ploegen net effe te druk.
lees verder op de volgende pagina a

Maar iedereen beseft dan snel dat met
niet te vroeg moet komen, niet moet
blijven hangen en niet tegelijkertijd moet
wisselen. Het is allemaal gemakkelijk
te regelen en het weekend er op is het
weer OK.
Voordelen
En dan zijn er toch ook voordelen van de
stilte op de vereniging:

.

Zo kan de ploeg van Jan Fransen in
alle rust voetenborden en slidings van
de houten 6 (de “iets minder Grote
Wouter”) reviseren.

.
.

Als je toch al weinig roeit heb je
nauwelijks teruggang in het aantal
roeibewegingen vanwege kou en ijs.
Hoeft de materiaalcommissie het
water niet steeds af en aan te sluiten
bij een beetje kwakkelvorst want er
is weinig last als het water er gewoon
een paar weken af is.

Meeting met burgemeester
En zo rommelen we maar een beetje
door, hopend om een voorjaar met
meer mogelijkheden. De burgermeester
heeft de sportverenigingen uitgenodigd
om in een online-meeting met hem

en de verantwoordelijk wethouder
(sport) te laten weten wat er leeft en
waar de gemeente behulpzaam kan
zijn. We zullen in ieder geval vragen om
bij versoepelingen als gemeente niet
strenger te zijn dan de algemene regels
van de roeibond.
Net zoals de burgemeester binnen de
mogelijkheden wat voor ons wil doen
weet ik zeker dat ook Meijeleden graag
wat voor elkaar willen doen als daar
behoefte aan is. Laat het vooral weten.
Ook daar zijn we een vereniging voor.
Jan-Willem

Foto: Nanda
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