Roeitocht Veerse Meer 15 juli;

( ***** oftewel: absolute aanrader)

Vandaag wekker gezet, 7 uur op; een lichte opwinding, prachtige weer, snel een koude douche,
roeispullen vorige dag al klaargelegd, ik schiet ze aan, zonnebrand, naar de keuken, thee zetten,
muesli, brood snijden, koppen snellen, 7.45 op de fiets, 8 uur op de roei. Het Peter Dirksonpleintje
bruist, het lijkt wel marktdag, iedereen is er al. Alles wordt klaar gezet voor het vertrek.
De boten op de aanhanger is een niet te onderschatten klus; er zijn vele katrollen en klemmetjes, en
alles moet in een bepaalde volgorde worden doorlopen. Een puzzel die zonder kennis en ervaring
bijna niet oplosbaar is. Gelukkig hebben we voor dit onderdeel vandaag een dreamteam: Albert, Ben,
Henk, Louis en Piet kennen het klappen van de zweep. Ikzelf probeer niet in de weg te staan of geef
me een houding door semi professioneel de boot ergens vast te houden. We gaan vandaag op stap
met de Wijtvliet en de Rob Pompe. Na een voorzichtig begin, het is de eerste keer dit jaar dat de
aanhanger wordt gebruikt, hoe was het ook al weer, is het inladen toch snel voor elkaar.
Ondertussen zijn Lenie en Mattie in de weer met het zetten van koffie en het nalopen van de
huishoudelijke spullen die mee moeten. Een wat rolbevestigende werkverdeling, maar zoals Mattie
me vertelde de aanhanger is van oudsher aan de mannen gelaten, toys for the boys!
Om 9 uur is alles geladen en vertrekken we naar haven de Piet aan het Veerse Meer. Een kort en
geanimeerd autoritje door de polder. Bij de Piet hebben we het rijk alleen. Het hele circus wordt in
omgekeerde volgorde doorlopen en om 10.00 uur klinkt het “ maak je klaar, slag klaar”.
We hebben 2 teams Albert/Henk/Lenie/Piet en Ben/Louis/Mattie/Harry. Het Veerse Meer ligt
spiegelglad op ons te wachten, het is adembenemend. Albert heeft een mooie route uitgezet. We
roeien langs eilandjes met namen als Spieringplaat, Zandkreekplaat, Arneplaat (aangeland voor koffie
met cake!), Aardbeieneiland, Haringvreter, het water is kraakhelder, het totaal betoverend. Na een
tijdje krijgen we zicht op Veere. Lunchtijd op de noordoever bij de Schotsman. Het is daar
aanmerkelijk drukker met surfklasjes en zeilscholen. Na de lunch roeien we door naar de Veerse Dam
en dan terug richting Veere. Onderweg wisselen stuur- en roeiduo , het zijn ruime boten dus dat gaat
prima. Veere nadert, vanaf het water zijn de verdedigingswerken imposant, je waant je eeuwen
terug in de tijd. Daarna door richting de Piet. De ervaring van ruimte en openheid op het water blijft
bijzonder, wat een gebied! Nog een laatste koffie-stop op een eiland. Daar blijkt dat de andere boot
toch teveel heeft moeten geven, het verbaast ons niets. De kundige massage van Mattie laat Henk
niet onberoerd! Team 2 is er weer helemaal klaar voor!
Het laatste stukje stukje naar de Piet nog een afslag door een kreek als kers op de taart, de kreek is
smal, een muur van overhangende bomen, vliegt daar een kaketoe?
En dan staan we ineens de aanhanger weer te laden. Een klemmetje schiet los, hoe nu de boot
omhoog? Albert verzint een list, het loopt goed af en boten en auto’s vertrekken naar Scaldis.
Om 6 uur komen we daar aan, na het lossen en schoonmaken, worden we verwend door het
fantastische inkoopbeleid van Lenie. Hapjes, drankjes en pizza als hoofdgang en dat alles met mooi
ondergaand zonnetje op ons onvolprezen Scaldis terras! Het bleef nog lang onrustig langs het
Kanaal(tje)…..
Tot slot een woord van dank aan Frans, die deze tocht heeft georganiseerd, maar jammer genoeg
door een kwetsuur zelf niet mee kon. En hulde aan Albert en Lenie die de organisatie hebben
overgenomen en dat geweldig hebben gedaan, top

