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Als jullie klaar zijn met eieren zoeken, hierbij toch nog even iets om over na te 
denken. Ah! zullen jullie zeggen wat oubollig eieren zoeken, dat doe je 
tegenwoordig toch met GPS? 
 

Daar wil toch wel even op reageren met een lied Ramses Shaffey uit al weer 1978. 
“Laat me…. Laat me.. ik heb het altijd zo gedaan” 
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor eieren zoeken, maar ook voor roeien. 
 
Waarom roeien we eigenlijk zoals we roeien?  Achterste voren en niet zien waar je heen gaat. 
In de oudheid, kijk maar naar de galleien, roeide men ook al zo. 

  Maar de Italianen zijn veel slimmer, de gondelier kijkt naar voren, hij kijkt  
  recht in de ogen van zijn schone “donna” , geen wonder dat hij dan    
  spontaan  een lied aanheft.                                           
  Met Pasen kan ik melden dat juist op deze dag het “ei van Columbus”  er is. 
   
  We voelen het allemaal als we roeien, bij stevig halen en netjes gelijk krijgt 
de boot als het ware een “rukje” vooruit. Het voelen dat je meewerkt aan 
dat “rukje vooruit”  geeft een euforisch gevoel.  Dat smaakt naar meer!. 

Daarom kan je als recreatieroeier ook uren roeien en neem je dat gevoel mee naar huis. 
Maar de wedstrijd roeiers letten daar niet op, die hebben een stopwatch en slagen-teller nodig om 
euforisch te worden. 
Maar let wel het “rukje vooruit” kost kracht. Het gelijktijdig bewegen van de roeiers en hun massa 
doet de boot remmen. De stuurman kan theoretisch compenseren door tegendraads 
roeibewegingen te maken. Maar zeg nou zelf dat is geen gezicht een “droogroeiende” stuurman. 

 
Maar inventieve roeiers hebben 
daar iets op gevonden. 
Het “tegendraads” roeien. 
Het komt er op neer dat als de ene 
roeier haalt, de andere recovered.  
De massa verplaats zich dan niet in 
de boot en dat remt minder. 
Zo eenvoudig kan het zijn. 
 
Maar……. om er voor te zorgen dat 
de riemen in dit geval niet tegen 
elkaar slaan,  is de                        

Nieuwe manier van roeien kan leiden tot snellere races - Bing video   afstand tussen de roeiers  bijna het  
                                                                                                                       dubbele, zeg maar 1,80 m. 
De geïnteresseerden in deze materie moeten even klikken op bovenstaande link, deze geeft een 
goede demonstratie van het effect. 
 
Graag breng ik een nieuw element in. Ik zou deze vorm van aanpak van het roeien de  
“Corona setting” willen noemen. Je zit 1,80 uit elkaar (boven de 1,50 m norm) dus zonder 
mondkapjes en in de buitenlucht, varen maar!! 
Nog een probleempje is er op te lossen, de boot moet  2 x 0,90 m = 1,80 meter langer zijn. 
Maar dat is een detail.  Vrijbuiters zijn creatief, ook daar moet een (paas)ei van Columbus voor zijn. 
  
Fijne Paasdagen,  Henk van de Hoef 

https://www.bing.com/videos/search?q=ijsroeien&&view=detail&mid=919B748F53730FA3352F919B748F53730FA3352F&rvsmid=5DBA4C872AB11C5517FB5DBA4C872AB11C5517FB&FORM=VDRVRV

