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      In deze onzekere tijden zoeken we allemaal houvast. 
      Het ligt dus voor de hand dat we deze virtuele roeizondag het over de  
      landvast gaan hebben. 
      Eigenlijk een vreemd fenomeen dat woord, ja zelfs hoogmoedig. 
      komen we daar met onze GIG aan en dan willen we “het land vast leggen”. 

Nou dat is echt niet zo, we leggen de GIG vast. 
Toegegeven als we in plaats van “landvast”  dat touwtje “bootvast” hadden genoemd, zou dat ook 
niet klinken. 
Gewone mensen zeggen “aanlegtouw” en gooien de landvast na het roeien en takelen achteloos in 
de boot als een “slordige slang” (alliteratie).  Er is al eens getracht om de bemanning aan te zetten 
tot een “pannenkoek”.                                                                     
Ik zal een lang verhaal kort maken. 

  Hiernaast een voorbeeld van een    
  “pannenkoek”. 
  Zo’n Pannenkoek straalt liefde uit      
  voor de boot. 
  Het doet je schipperen met een    
  euforisch gevoel.   
  Van zo’n netjes klaargemaakt schip   
  kom je tot rust. 
  Ik stel me voor dat jullie in meditatie  
  gaan en dan denken aan de GIG en    
  de landvast. 
  Ik zal niet beweren dat dit het roeien   
  kan vervangen, maar toch is het een  
  punt !!! 
  Natuurlijk kan dit mediteren ook het 

sociaal aspect van het roeien niet vervangen, maar daar vinden we wel wat op. 
Bij het CWO leren we allemaal de mastworp, de paalsteek en de slipsteek. Als naargelang het  middel 
van aanleggen aan de wal (paal, ring e.d.) maak je daar een keuze uit.  
Heel simpel, weinig keuze. Als je op de steiger staat waar de GIG’s aanleggen zie je de roeiers veel 
meer varianten maken. Het CWO is vergeten en de creativiteit viert hoogtij.  
De absolute top daarin is een soort breiwerk, eigenlijk een “haaksteek”.   
Enerzijds om als schipper van te gruwen, anderzijds toch ook wel praktisch. 
Ikzelf hou toch meer van de nostalgische steken van onze voorvaderen.  
Weten jullie eigenlijk wel waarom bij ons de landvasten blauw zijn?  
Niet omdat het een Vrijbuiter-kleur is. 
Het is namelijk al een paar keer voorgekomen dat stuurlieden de landvast beethadden in plaats van 
het witte stuurtouw. (bij een paard heet het leidsel).  Dat kan nare gevolgen hebben. 
Om hier van af te zijn heeft de landvast een andere kleur gekregen. Je loopt dus een “Blauwtje” als je 
met de landvast tijdens het varen iets beginnen wil. 
Ik stel in elk geval voor dat de Gastronauten tijdens het Corona-reces het knopenboekje en het 
kleurenschemaer nog even bijhalen.  Dan staan we straks weer geheel gesteld. 
Over wat sporten om de conditie op peil te houden zal ik het hier niet hebben. 
Dat gaat buiten mijn competentie. 
 
Pas op je zelf!!!                                                   
                                  
Henk van de Hoef 


