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        “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”  

        We moeten het vandaag hebben over de “stop”. 
 

 
 
De stop is het kleinste en onooglijkste deel van de boot. 
Door iedereen letterlijk vertrapt en soms zelfs vergeten. 
Zij die de fout begingen, dit nederige onderdeel te vergeten, moesten dit met natte voeten bekopen. 
Ik weet zeker dat er meerdere Vrijbuiter-roeiers zijn die deze ervaring hebben opgedaan. 
Recidivisten zijn mij niet bekend. Bij het breken van de pen moet je een rondje geven en bij het 
vergeten van de stop, moet de dader hozen. Dit onder luide aanmoediging van de andere roeiers. 
Natuurkundig is het een fenomeen die stop. Hij scheidt het nat, het domein van de vissen, van het 
droog, het domein van ons roeiers. Eigenlijk is de stop alleen handig bij schoonmaken en lozen. 
 
Er zijn ook voorbeelden dat het uithalen van de stop tot vreugde leidt, op oudejaarsavond heb ik 
persoonlijk zo’n situatie meegemaakt. De stop zei om 12.00 uur “Plop” en wij waren blij met het nat. 
Als de Gig moet stoppen, roept de stuurman “houden”, bij een auto of fiets zeg je “stop”. 
Bij de Gig kan dat niet, het woord “stop” is immers al vergeven aan dat kleine dingetje onderin, 
daarom heeft men de term “houden”  ingevoerd. 
 
Voor ons als watersporters is er nog een belangrijke “stop”. De stop van Ternaaien, gelegen bij Luik, 
vlak bij de Nederlandse grens. 
Het is de samenkomst van het Albertkanaal en de Maas. 
Voor de schippers een berucht filepunt, vandaar ook de naam “De stop van Ternaaien”.  

In 2011 kwam daar een eind aan door de bouw van de nieuwe sluis, rechts op de foto.  
Het verval is 14 meter.   
Deze sluis zullen we dus maar niet in een toekomstige tocht in gaan plannen. 
 
Van de wedstrijdroeiers hoorde ik dat ze iemand aangesteld hadden om op te letten of de stop er 
wel goed inzat. Ik weet het zeker want de stuurman riep: ”Waar is de stop-watch?”. De betrokken 
persoon was kennelijk even naar het toilet en deed zijn plicht niet. 
 
Wat dat betreft is stop een raar woord. 
Toen ik onlangs (vóór de corona) met Marleen te veel zat te kletsen, riep Jeannette:  
“Henk stop-contact”. Ik snapte dat echt niet, ik zag nergens een snoer met stekker. 
 


