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      Nu eens een keer niet over de Gig, maar over de koffiegewoonten van de   
      Gastronauten. 
     Gastroanauten zijn fiere Vrijbuiters, bijna echte Geuzen. 

                                        Maar is dat ook af te leiden uit hun ”koffiegedrag”? Ik denk zeker niet! 
Er zijn zelfs afvallige Gastronauten die zich na het roeien laten verleiden tot een warme 
chocolademelk met slagroom. De verleiding is dan te groot.  Gelukkig komt dit maar zelden voor. 
Nee, de doorsnee Gastronaut drinkt gewoon een eerlijke cappuccino. Wellicht zien ze daar in 
gedachten de knappe gondelier in Venetië in, nou dan hebben ze het mis, het is gewoon Loosdrecht. 
Er is maar één Gastronaut die recht  in de leer is, hij neemt stelselmatig een gewone koffie. 
De oplettende lezer zal dat op onderstaande foto kunnen zien. Helaas, niemand van de anderen 
komt tot het inzicht dat gewone koffie het lekkerst is. Wanner worden ze ook normaal? 
Geen poes pas, recht op en neer  koffie en dan wel zwart. Je moet tenslotte bij de les blijven. 

Er moet wel altijd koffie zijn, het is gewoon onze 
brandstof. Op onderstaande foto Marleen die 
Annie onderweg even bijtankt opdat ze weer 
verder kan. Bij straaljagers doen ze dat met een 
tankvliegtuig in de lucht. Maar dat gaat voor ons te 
ver. 
Een fotograaf van de Telegraaf heeft heeft de 
Gastronauten ver van huis bij Woerden betrapt, 
allemaal met een kopje thee. 
Het was zijn bedoeling ook het menu stiekem te 
fotograferen, maar dat lukte ondanks zijn ervaring 

niet. Helaas geen pakkende kop voor de krant. Thee is een laffe drank, het past niet bij Gastronauten. 
  
Wij als Gastronauten zijn niet creatief met koffie, we trekken 
alleen aan de riemen en verder geen gezeur. 
Er zijn zoveel soorten koffie die ook lekker zijn. Wij proberen het 
niet eens. Regelmaat en focus houden is ons devies 
Wat denkt jullie van Café Americano, espresso, Irisch Coffee, 
Dokkumer koffie enz. Heerlijk. Ik wordt daar vrolijker van dan 

van een 
Latte 
Macchiato. 
En wat denken jullie van “koffie verkeerd”, in 
de wandeling ook wel “melkbak” genoemd. 
Nee ik bewonder de keuze van de Gastronauten 
een goede keuze is zeker zo zinvol en zoveel 
waard als ”koffie hoppen”. 
                                                       
 
 
 

Maar de  beste drank blijft toch een glaasje champagne na een 
Flinke roeitocht. 
Bij de way, ik krijg vandaag mijn  eerste prik en Annie over twee 
weekjes!  Ook dat is wel een champagne waard. 
                                  Groet, Henk van de Hoef 


