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We hebben het Paaseieren zoeken net achter de rug. 
Maar ik wil jullie vragen op de haven een riem te zoeken met een gat er in. 
Het is natuurlijk niet zo dat je die dan net als met de eieren op mag eten. 

Hij is echt op de haven, die riem met een gat er in.  
Overigens zijn er meer mensen met een gat in de hand dan riemen met een gat in de riem. 
Bij riemen kan het een pluspunt zijn. 
 
Bij de ZOOM ledenvergadering hebben jullie de “roeibak” gezien. Deze is vooral voor de 
wedstrijdmensen, maar een recreant kan er ook zijn conditie en zelfs zijn slag mee verbeteren. Maar 
waarom dan dat gat in de riem? 

 
 
We weten allemaal dat een boot die 
stil ligt, heel zwaar roeit. Omdat dat te 
compenseren heeft de “bakriem” 
gewoon een gat, dus minder 
weerstand. 
Der wedstrijdzeilers gaan door roeien 
en ruiten om weer in conditie te 
komen voor de komende wedstrijden. 
Roeien is dan oud  Nederlands voor 
“roeden”, daarbij hoef je dan niet per 
sé aan Sinterklaas te denken. 
Ja dat spreekwoord sluit direct aan op 
de verzameling roeispreekwoorden 
hiernaast. 
Als ik jullie zou vragen wat je favoriete 
spreekwoord is, dan zullen we het wel 
flink oneens worden. 
Het spreekwoord waarbij je de ene 
kant op kijkt en de andere kant op 
roeit scoort bij onze vogel minnende 
roeiers natuurlijk hoog. 

Het op eigen doft roeien geeft me een associatie met  “opdoffen” lijkt me de keuze voor de dames 
Bij het laatste spreekwoord hierboven,  dacht ik: “Geef mij maar een liggend zeiltje, blijven we droog 
als het regent. 
Maar wellicht is het bijgaand tegeltje het beste. 
Of maken we tijdens de corona toch een kleine modificatie? 
Bijvoorbeeld:  
“Je kan niet roeien met de riemen die verboden zijn”. 
Al met al komt het roeien steeds dichterbij. 
 
Ineke maakt ons attent op de finish van de “Acht” van Cambridge 
en Oxford, bloedstollend. Zo strak, zo gelijk het leek wel ballet. 
Als je zo roeit, mag het zonder mondkapje. (of is dat te cynisch?) 
 
Fijne week,  Henk van de Hoef 
 


