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       Beste roeiers, allereerst een compliment voor Marleen, zij had als enige in de   
       gaten dat ik het aantal slagen bij ons en de wedstrijdroeiers verwisseld had. 
       Wij dus 28-30 en de wedstrijdroeiers 30-35 slagen per minuut. 
       Nu we toch met de riemen bezig zijn en nu het vriest, wil ik het graag even   

                                          hebben over  warme handen als het koud is. Het vriest nu boven gemiddeld, 
dus de timing is goed. 
                                      

De discussie over handschoentjes hebben we al een paar jaar 
achter de rug.  Van alles is geprobeerd, maar gewone 
tuinhandschoenen leken het best te voldoen. 
De handschoentjes worden gebruikt tegen de blaren en in het 
winterseizoen tegen koude handen. 
Natuurlijk is het zo dat er niets gaat boven het vasthouden 
van de riemen met je blote handen. Gewoon het eerlijke hout 
voelen, één zijn met het vaartuig en de dynamiek van de 
riemen. 
 
Ik had de oplossing gevonden, roeiwanten, goedgekeurd door 
de roeibond. 
Het is niet uit te leggen hoe het werkt, daarom op bijgaande 
foto een indoor demonstratie. 
Het ziet er heel logisch uit, je schuift de T-vormig handschoen 

om de riem en de L-vormige handschoen trek je aan op je trekhand. Maar dan komt het probleem. 
Als je nu met de L-vormige handschoen de riem pakt en met je andere hand netjes lekker warm het 
boord om je mouw doet, heb je een probleem. Hoe doe je dat met alleen de overgebleven hand? 
Het netjes het boord om de mouw doen lukt haast niet met dezelfde hand. Je kunt natuurlijk de 
volgorde veranderen, maar het blijft zo dat er altijd een laatste hand is die het alleen niet kan. 
Ik heb ze een keer gedragen in de Drecht. Jeannet riep drie keer: “riemen”  over.  
Jullie snappen het al, dat was een grote worsteling. 
En wat denk je als je even aan je neus wil kriebelen tijdens het roeien. Hoe krijg je de hand weer in de 
“schoen”? 
Dit is dus een bijkomende voordeel van onze coronastop, ik loop deze worsteling bij het winter 
roeien mis. 
En gelukkig hoef ik ook niet met hangende pootjes naar Intratuin voor een paar tuinhandschoenen. 
Zo heeft alles ook een voordeel. 

Als iemand zich nu uitgedaagd voelt, mag hij/zij  
ze van mij best een keer proberen. Het is een 
hele ervaring. 
Iemand vroeg mij of ze ook bij 15 graden vorst 
goed werken. Even niet nagedacht, want als het 
zo vriest zou je ook glij-ijzers onder de boot 
moeten doen. Op ijs kan je niet varen! 
IJzers zijn helemaal niet zo gek hoor, tenslotte  

bestaat ijszeilen ook.  Ik denk voor ons aan een paar oude “spikes” aan de 
riemen timmeren.  We kunnen natuurlijk ook allemaal een “prikhoutje” 
nemen.  Alleen de ijzers onder de boot is nog een dingetje. 
Prikken is een beproefde methode van voortgbewegen! 
Ik zou voor willen stellen, denk eens na en kom met een goed ontwerp. 
Of……..ga maar lekker sneeuwballen gooien, dat is ook leuk… 


