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       Team Bericht 13 december 

 
        Het is al weer twee weken geleden dat ik een virtueel roei-bericht  
        stuurde. Sinterklaas verving me vorige week. We moeten snel door met  
        belangrijke onderwerpen anders gaat net als bij de scholen, de kennis 

loopt achteruit.  Vandaag gaat ons college over STEVENS.  Ik heb de voorsteven en de 
achtersteven hieronder even afgesneden van de Gig. Dat laat meteen het belang van de 
stevens zien. Het middenstuk met de roeiers is gezonken. Niet erg want er werd ongelijk 
geroeid en sommige roeiers vielen niet. Maar daar gaat het nu niet over. 

 
De achtersteven is een ondergewaardeerd onderdeel. 
Eigenlijk is het maar een halve steven. 
Er boven zit een knullig half spiegeltje.  En de vlag staat 
op het roer, de steven mag hem niet dragen, armoede 
dus.  De voorsteven is een volwaardige steven, hij mag 
het Geusje dragen, maar slordige roeiers hebben het 
hier op de foto vergeten. 
Bij een botsing vangt de voorsteven de klappen op. 
Ik ben deze week even bij -1 graad vorst rustig in de 
boot gaan zitten en hoorde toen deze steven-dialoog. 
 
“Waarom heten wij eigenlijk “steven”? Dat is toch een 
jongensnaam”, de voorsteven sprak Dat klopt 

Stephanus was een heilige, een martelaar uit de 5e eeuw. Hij is de patroonheilige van 
steenslingeraars, katapultschieters en stalknechten”, sprak de achtersteven. (De 
achtersteven heeft veel meer kennis, daarom zit de stuurman ook daar).  
Wij krijgen geen corona sprak de andere steven, wij zitten altijd tien meter uit elkaar, wij 
doen meer dan het wettelijk minimum. Het is wel saai zonder roeiers, ik vond het wel 
spannend die roeiers met die fleurige mondkapjes. Ook lastig, dan lijken ze allemaal op 
elkaar. Daar hebben ze zelf ook last van, ze zoeken daarom “look-alike’s” en dat lukt ook. Zo 
vond Ineke een look alike voor Mieke, die leek zelfs zonder mondkapje als twee druppels 
water. Dat is een pluim waard. 
Wist je dat er een Zeeuws rijmpje is dat over Steven gaat?  “Steven Steven hoe lang is je 
leven?”.  Dat handelt over een meikever met een draadje aan zijn poot die ze dan rondjes 
laten vliegen.  “Dat wil ik niet horen” sprak de wijzere achtersteven, “jij bent een wreedaard 
en je stevent rechtstreeks af op straf”.   
Ik ben naar huis gegaan voor een goede kop gewone, hete koffie, zwart zonder suiker. 

Het was koud in de boot als je stil zit. Bij de koffie 
mijmerde ik nog even door, “wat een praatjes voor 
zo’n paar stukjes hout”. Nee, neem dan 
de voorsteven van het  Statenjacht, dat 
gaat tenminste ergens over. 
Ik heb toen de boten even naast elkaar 
gelegd en een donderpreek gehouden. 
Ik kan jullie verzekeren, straks zullen we 
van de Gig-stevens geen last meer 

hebben. Ze zullen doen waar ze voor zijn. 


