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Deze week extra aandacht voor de vogels. 
Als roeiers zijn we goed op elkaar ingespeeld. We luisteren naar het tikken van de 
riemen en kijken ondertussen flink rond. 
We moeten een vogel gezien hebben anders is het roeien niet echt. 

                                   Van de week stond de App niet stil. allerlei bijzondere vogels passeerden de 
mobiel.  Watersnip , keep en koperwiek kwamen even langs. 
 
Dat doet wel de vraag reizen welke vogel is nu eigenlijk onze mascotte?  
We zouden daar een borrelavond aan moeten weiden. 
De keep valt af, want als er een keep in je boot zit, dan zinkt hij.  Het kan dan nog beter een 
nachtegaal zijn, die zingt ook, maar dat is toch anders. 
Natuurlijk heeft Marleen als zangeres wel enige affiniteit met een nachtegaal, maar het gaat hier wel 
over roeien. 

Marleen doet een gooi naar de keuze met een watersnip. Ook geen goede 
keus, maar dat doet denken aan snipverkouden en dan meteen aan 
corona. Dat doen we natuurlijk niet. 
Ineke doet met haar koperwiek ook een poging naar de mascottevogel,  
maar dat is het ook weer niet. 
Daar zit het woord koper in. Dat kan de indruk wekken dat we een koper 
voor de Gig zoeken omdat we toch niet varen. Dus niet! 
 
Ik ben voor jullie ten rade gegaan bij de bekende ornitholoog  
Jan Vleugellam. 
Hij gaf aan dat de sperwer en het ijsvogeltje goed bij ons zouden passen. 
Hij adviseerde over de keuze een enquête onder jullie te houden. 

Ik heb dat afgewezen, dat gaat weer weken duren. 
Naar mijn menig wordt het de ijsvogel. 
De sperwer is wel mooi, maar eigenlijk is hij lui hij zweeft maar wat in het rond en komt pas in actie 

als hij een prooi ziet. Dat is niet onze stijl, wij willen prettig 
moe worden en lekker eten. Ooit een sperwer een duif zien 
opeten, dat is echt niet smakelijk. 
 
Het wordt dan dus de ijsvogel. Wij hebben een haat-liefde 
verhouding met het beestje. Hij heeft immers “ijs” in zijn 
naam. Wij roeiers houden niet van ijs, de vogels zelf trouwens 
ook niet en dat siert hem. 
Maar wat het meest 
aanspreekt, hij houdt van 

een visje, wij ook wel.  Maar dan liever een sliptongetje dan een 
witvisje. Wij speuren vaak naar hem als we in de Drecht varen. Maar 
hij laat zich zelden zien.  Dat zal nu dus wel beter worden. 

Ik hoop dat jullie het met mijn keuze eens zijn, dan 
nodigen wij hem bij de eerste na-coronavaart 
persoonlijk uit om zicht te tonen. 
 
 

 


