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Het is al bijna een jaar geleden dat wij als Gastronauten ingeroosterd waren om 
de Gig schoon te maken.  Dat ging door de corona niet door, dat is jammer want 
ik heb  goede herinneringen aan het schoonmaken. 

                                   Ga eens na, acht vrijheid minnende Gastronauten die samen aan een Gig 
poetsen, een belevenis!  Bij het roeien, het eten en het drinken zijn ze aan elkaar gewaagd.  
Maar bij het schoonmaken ligt dat echt anders.   
De kennis en kunde verschilt enorm.  
Bij het zien van onderstaande foto met poetsende dames begon ik spontaan 
Freddy Mercury te neuriën:  “I want to break free”. 
Wij zijn ook heel verschillend, sommige komen uit de school van “rust, 
regelmaat en reinheid” en sommigen zijn “notoire sloddervossen”. 

L 
Laat me je auto 
van binnen zien, 
dan weet ik hoe je 
Gig er uit ziet. 
Volgens mij is dat 
een wetmatigheid. 
 
Hiernaast vier van 
onze dames aan de 
schoonmaak, 
zuigen en  de 
naden met een 
kwastje.  

Dit is typisch de droge techniek. Bij de natte techniek schep je water in de boot en ga je lekker 
spoelen en soppen. Het is essentieel dat je van te voren check of het stopje er uit kan en of de boot 
achterover ligt. En natuurlijk het stopje er weer in doen. 
Ook hier is de polyester Gig in het voordeel, die kan je gewoon afspuiten en die heeft minder 
onderdelen. De vlonders van de “Drechtse Schoone”  vormen een soort legpuzzel met een equivalent 
van 1000 stukjes. 
De praktijk heeft geleerd dat een combinatie van de droge en de natte techniek het meest 
bevredigende resultaat geeft. Het lijkt me goed dat “Dora”, jullie weten wel die de binnen- en de 
buitenboel doet , (Wim Zonnenveld, een paar strofen hieronder), een handleiding schrijft over het 
schoonmaken van de Gig. 

Als ik Dora de mattenklopper zie zwaaien 

Of met de ragebol vliegt ze tegen de wanden op 
Denk ik dikwijls bij m'n eigen 

Dora moest een standbeeld krijgen 
Midden in een groot bassin van schuimend sop 

Op het Dora-plein 

0h, het zou zo schitterend mooi kunnen wezen 

Dora daar te zien staan met een emmer en dweil van steen 
Ook al zal 't er nooit van kommen 

Kan me dat nog niks verdommen 

Zoals Dora poetsen kan is er geen één 
En daarom...                           Wim Sonneveld 

We hebben het nu een keer of wat gedaan, maar er is nog geen vaste dril in het schoonmaken. 
Voor het roeien hebben we de “Vrijbuiterslag”. Het is dan ook niet te begrijpen dat die er voor het 
schoonmaken niet is, dat doen we nog steeds met de “Franse slag”. 
Maar de beste herinnering heb ik aan de eerste schoonmaak. 
Twee Gig’s,  flonkerend schoon en………. daarna drinken en lunchen bij Liesbeth.  Een top happening! 
Zo hoort het eigenlijk bij echte Gastronauten. 
Vandaag, voor ons zelf, halen we wel weer een afhaal-diner met wijn uit de eigen kelder. 
Het duurt niet lang meer, de vaccinaties komen er aan.   Hou vol! 


