
 

 
 
 
             
             Teambericht 18 oktober 2020 

Corona heeft veel invloed op watersport 
Waar we nu in zitten heet niet voor niets “De Tweede Golf”. 
Maar het is wel jammer, we begonnen net weer op gang te komen en nu stoppen we 
alweer. 
We waren net toe aan een update van onze techniek en nu valt alles weer stil. 
Het wordt weer virtueel roeien met als enige beweging je typende vingers. 
Ik lag daar s ’nachts van wakker. 
Ik zag bij de Kringloop een oude roeimachine, ik erheen, je moet toch wat! 
De Kringloop-baas zei: “geen punt, ik heb er acht”. 
De vorige eigenaar (sportschool) is door de corona failliet, als u ze allemaal meeneemt, maak 
ik een mooi prijsje voor u. 
Jullie raden het al ik heb ze alle acht gekocht. 
Even dacht ik nog, zouden de Gastronauten niet liever acht ovens hebben uit een failliet 
restaurant? 
Volgende week zal ik zorgen dat ze bij jullie thuis bezorgd worden. 
Ik weet alleen niet hoe ik ze moet verdelen. 
Er zitten allemaal bijzondere “features” op. 
Er is er een met een metronoom om op slag te blijven. 
Een met een begrenzing zodat de riemen niet te hoog uit het water kunnen. 
Een met een slaglengte-indicator zodat er mooie lange slagen komen. 
En een met een gehoor versterker zodat de commando’s niet gemist worden. 
Heel belangrijk is de roeimachine met oogkleppen, daardoor kan je het hoofd er bij houden 
en wordt je niet afgeleid. 
Van dat laatste schrok ik echt, ik was meteen wakker. 
Ik realiseerde me dat roeien op zolder niets is, het was gelukkig een droom. 
Je mist op zolder het geel wordende riet en de reeën die er vrijwel nooit zijn. 
Maar bovenal mis je het team, dus nog even een paar weken  cappuccino thuis op de bank.              
                                    
Heb geduld, het komt goed.   

Henk  van de Hoef                                                                                                       


